ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 9 de marzo de 2012
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
D. Cayetano Rodríguez Escudero
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

NON ASISTEN:
Dª. Raquel Díaz Vázquez

Invitado:
D. David Regades Fernández
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove 9.05 horas do día nove de marzo de dous mil
doce e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a
concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación
co obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a
tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. García Alvarez, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(276).- ACTA ANTERIOR. Apróbanse as actas das sesións ordinaria e
extraordinaria e urxente do 24 de febreiro de 2012. Deberán incorporarse ó libro de
actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila do Sr.Alcalde–
presidente.
2(277).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN Ó CLUB DE CORREDORES DE
VIG-BAY PARA ORGANIZAR O XIII MEDIO MARATÓN GRAN BAHÍA VIG-BAY
2012” ENTRE VIGO E BAIONA, O VINDEIRO 25 DE MARZO. EXPTE. 11118/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do
director Deportivo do IMD, do 5.03.12, conformado polo concelleiro de Deportes, a
Xunta de Goberno local acorda:
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“Autorizar o Club de Corredores de Vig-Bay a organizar o vindeiro domingo,
día 25 de marzo de 2012, a proba deportiva denominada “XIII Medio Maratón Gran
Bahia Vig-Bay 2012”, que está previsto que se leve a cabo entre Vigo e Baiona,
con saída da Avda. de Samil (nas inmediacións do Verbúm) a partir das 10.30
horas e co percorrido pola Avda.de Samil en dirección a Canido, cara os concellos
de Nigrán e Baiona”

3(278).BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAS CANDIDATAS A
BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE EMPREGO UTIL: “UNIDADE DE
TRABALLO PARA A INSERCIÓN LABORAL”, CATEGORÍAS DE PEÓN, OFICIAL
E CAPATAZ. EXPTE. 8747/77.
Retirado da orde do día.

4(279).PROMOCIÓN DE CUALIFICACIÓN COMO ILE (INICIATIVA LOCAL
DE EMPREGO) DA EMPRESA “NACION GRILL S.L.”. EXPTE. 8772/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
do servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, do 5.03.12, conformado polo
concelleiro de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, a Xunta de Goberno
local acorda:
•

Promover ante a Consellería de Traballo e Benestar, a cualificación como
Iniciativa Local de Emprego do proxecto empresarial denominado “NACION
GRILL, S.L.” sendo necesario para isto a participación municipal, que consistirá
no seguinte:
- Apoio pola Servizo de Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de
Vigo coa elaboración e estudo, por parte dunha técnica do servizo, dun
informe económico de viabilidade do proxecto xunto co seu asesoramento na
solicitude e información e asesoramento sobre axudas municipais vixentes.
- Cooperación e apoio cara a axilizar os trámites administrativos de
competencia municipal para a súa posta en funcionamento.
- Terá preferencia, de acordo coas correspondentes bases reguladoras, na
concesión das Axudas Municipais á Creación de Empresas ás que, de ser o
caso, opte.
- Terá preferencia, na concesión das Axudas PEIM que, de ser o caso, opte.
(ditas bases aprobáronse na comisión de goberno de data 18 de decembro do
2000, sendo modificadas na Xunta de Goberno Local do 14 de marzo do
2011)
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5(280).DAR CONTA DA RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
TRAMITADOS POLO RÉXIME DE GASTO MENOR NO SERVIZO DE MEDIO
AMBIENTE DURANTE O MES DE FEBREIRO DE 2012. EXPTE. 8332/306.
Dáse conta, con data 2.03.2012, por parte do xefe do servizo de Medio Ambiente
conformado pola concelleira delegada, dos expedientes de contratación tramitados
polo réxime de gasto menor durante o mes de febreiro de 2012.
Expte.

Partida

Tipo

Asunto

Data Decreto

Data RC

Importe

8261/306

1720.220.00.00

CMSUB

Adquisición de material de oficina
non inventariable

Adxudicatario
Varios

07/02/2012

14/02/2012

500,00 €

8262/306

1720.220.01.00

CMSUB

Adquisición de libros e suscrición
de publicacións actualizables

Varios

07/02/2012

14/02/2012

800,00 €

8263/306

1720.220.02.00

CMSUB

Adquisición
informático

material

Varios

07/02/2012

14/02/2012

1.500,00 €

8264/306

1720.221.04.00

CMSUB

Adquisición de vestiario para o
persoal de Medio Ambiente

Varios

07/02/2012

14/02/2012

1.000,00 €

8265/306

1720.226.01.00

CMSER

Atencións protocolarias

Varios

07/02/2012

14/02/2012

500,00 €

8266/306

1720.227.00.00

CMSER

Xestión de residuos perigosos
atopados no término municipal de
Vigo

Varios

07/02/2012

14/02/2012

2.000,00 €

8268/306

1720.227.00.03

CMSER

Xestión de entullos atopados no
término municipal

Varios

07/02/2012

14/02/2012

21.000,00 €

8230/306

1720.227.99.05

CMSER

Realización
do
proxecto
organización da acción educativa
de divulgación “As zonas húmidas
de Vigo” e outras

Xermolo
Dinamiz.
Sociocultural,
SL

30/01/2012

06/02/2012

15.800,00 €

8280/306

1720.227.99.05

CMSER

Realización do proxecto de xestión Xoma Iniciativas
de actividades na cova do Rei
Sociais, SL
Cintolo

03/02/2012

06/02/2012

4.602,00 €

8327/306

1720.227.99.08

CMSER

Transporte
terrestre
dos
participantes
nas
rutas
medioambientais por Vigo e
Bisbarra

Autna, SL

17/02/2012

17/02/2012

6.670,00 €

8326/306

1720.227.99.08

CMSER

Monitoraxe
das
medioambientais por
Bisbarra

rutas
Vigo e

Xermolo
Dinamiz.
Sociocultural,
SL

17/02/2012

17/02/2012

21.181,00 €

8328/306

1720.227.99.08

CMSER

Transporte
marítimo
dos
participantes
nas
rutas
medioambientais por Vigo e
Bisbarra

Naviera Illa de
Ons, SL

22/02/2012

24/02/2012

972,00 €

8313/306

1720.227.99.08

CMSER

Contratación do marítimo e
terrestre da campaña “Camiño a
Camiño” 2012

Varios

14/02/2012

21/02/2012

21.000,00 €

8269/306

1720.227.99.09

CMSER

Recollida e tratamento de animais
mortos

Varios

07/02/2012

14/02/2012

1.000,00 €

8270/306

1720.227.99.10

CMSER

Xestión
e
tratamento
de
neumáticos atopados en montes e
vías públicas

Varios

07/02/2012

14/02/2012

700,00 €

8272/306

1720.227.99.11

CMSER

Gastos de custodia e alimentación
de animais atopados na vía pública

Varios

07/02/2012

14/02/2012

4.500,00 €

8294/306

1721.210.00.00

CMSUB

Adquisición do material preciso
para o mantemento dos areais

Varios

07/02/2012

14/02/2012

5.000,00 €

8295/306

1721.213.00.00

CMSER

Conservación e mantemento de
maquinaria de praias

Varios

07/02/2012

14/02/2012

1.000,00 €

8296/306

1721.227.99.02

CMSER

Colocación, mantemento e retirado
do balizado dos areais

Varios

07/02/2012

14/02/2012

18.000,00 €

de

Acordo:
A Xunta de Goberno Local queda enterada.
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6(281).DEVOLUCIÓN DE AVAL DUNHA PARTE DO ACOPIO DE MATERIAIS
NA OBRA DE “CONSTRUCIÓN DE URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS
PARROQUIA LAVADORES-VIGO. FASE II: TRAVESÍA DE STA. CRISTINABAIXADA A CAPITÁN”. EXPTE. 2083/443.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
da área de Fomento, do 27.02.12, a Xunta de Goberno local acorda:
1. Proceder a devolución da fianza a EIRIÑA, S.L., constituida na data reseñada, polo importe de :
BANCO

Nº DE OPERACION

IMPORTE

SANTANDER

201100084705

22.500,79 €

7(282).PROPOSTA DE ACEPTACIÓN DA DONACIÓN DE 950 € REALIZADA
POR D. PABLO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ EN FAVOR DO CONCELLO DE VIGO
CON DESTINO Ó DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN VIAL. EXPTE. 35444/212.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do
adxunto xurídico da Policía Local, do 6.03.12, conformado polo concelleiro de
Mobilidade, Transporte, Seguridade e Policía Local, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º. Aceptar a donación de 950 € realizada a favor deste Concello o pasado 29
de febreiro de 2012 por D. PABLO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, titular do DNI nº
34969976V, e darlle os caudais transferidos o destino indicado na donación, esto é,
a adquisición de medios e material necesario para o desempeño da labor educativa
que ven despregando o Departamento de Educación Vial da Policía.
2º. Aos efectos de dar pleno cumprimento ao acordado no apartado anterior,
polo servizo xestor tramitarase o correspondente expediente de modificación de
crédito.

8(283).RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO EN
RELACIÓN CO EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO CONTRA INSPECTOR
DA POLICÍA LOCAL E DOUS POLICÍAS LOCAIS. EXPTE. 34637/212.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do
instrutor e secretario do expediente da Policía Local, do 2.03.12, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Estima-lo recurso de reposición (docs. 110164540, 110164621,
110164622) presentado polos funcionarios obxecto do presente expediente, no que
alegan a caducidade do expediente por exceso.
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2º.- Declarar a caducidade do expediente disciplinario (34637-212) incoado
contra Inspector da Policía Local con carné profesional 294308, e contra os policías
locais con carné profesional 294397 e 294424.
2º.- Acordar o arquivo definitivo das actuacións sen declaración de
responsabilidade.

9(284).ABOAMENTO DE CANTIDADE A PERSOAL DO SERVIZO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN CUMPRIMENTO DO MANDATO XUDICIAL
CONTIDO NA SENTENZA Nº 177/2005. EXPTE. 22829/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da
técnica de Avaliación e Formación, do 17.02.2012, conformado pola xefa do servizo
de Recursos Humanos, e co informe do técnico de Intervención, do 5.03.2012,
conformado polo Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
Proceder ao efectivo cumprimento do mandato xudicial contido na Sentencia nº
177/2005, do 24 de maio, ditada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1
de Vigo no recurso contencioso-administrativo (procedemento abreviado) nº
321/2004 estimatoria parcial e declarativa do dereito dos funcionarios cabos do
Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento D. Fernando Solveira de la
Fuente, D. Carlos Rodríguez Lago, D. Justo Alonso Villar e D. Rafael Moledo
Alonso á percepción dun complemento de productividade pola actividade
extraordinaria realizada como sarxentos, nos termos e condicións da propia
sentenza e nos autos no Auto de data 1/6/2006, 9/6/2006 e 27/6/2006, ditado
polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo, dando cumprimento
en consecuencia –e previo o preceptivo informe da Intervención Xeral- á
extensión dos efectos da Sentenza nº 177/2005, e consecuentemente dispoñer
o aboamento da cantidade que proceda, correspondente ás substitucións
acreditadas polos recorrentes que superen un mes no período de un ano, tal e
como establece o fundamento xurídico 2º da citada resolución xudicial e prestar
conformidade ao calculo que se desglosa a continuación , e que supón un total
de 16.153,18€, con cargo a partida 9220.1410000, Indemnizacions por sentenzas
xudiciais.

10(285).CONCESIÓN DE AXUDAS ESPECIAIS CON CARGO AO FONDO DE
ACCIÓN SOCIAL. EXPTE. 22852/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa
do servizo de Recursos Humanos, do 28.02.2012, conformado polo concelleiro de
Xestión Municipal, e cos informes do técnico de Intervención, do 5.03.2012,
conformado polo Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Aprobar as axudas especiais propostas pola Comisión Xestora do Fondo de
Acción Social do Concello de Vigo en acordo de data 07/02/2012, por un importe total de
2.580,00 € (DOUS MIL QUINIENTOS OITENTA EUROS), acordando en consecuencia que
S.ord. 09.03.12

se proceda ao pagamento con cargo á clasificación orzamentaria 22101620400-Fondo
Social aos empregados/as públicos municipais que se indican- segundo relación contida no
cadro anexo- cos importes que no mesmo se especifican:
NOME
Mariño Villanueva, Julia
Vázquez Pazó, Modesto
SUMA TOTAL

DNI
36045806
36063855

Nº
Persoal
22361
77034

EUROS
2.320,00 €
260,00 €
2.580,00 €

Segundo.Denegar a solicitude de axuda socio-sanitaria solicitada pola funcionaria Dª
Rocío Bruzón Alcañiz.”

11(286).CONCESIÓN DE AXUDAS POR ESTUDIOS 2011-2012 CON CARGO
AO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL. EXPTE. 22851/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa
do servizo de Recursos Humanos, do 28.02.2012, conformado polo concelleiro de
Xestión Municipal, e co informe do técnico de Intervención, do 5.03.2012,
conformado polo Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Aprobar as axudas por estudos propostas pola Comisión Xestora do Fondo de Acción Social do Concello de Vigo en acordo de data 07/02/2012, por importe total de 100.285,00 €
(CEN MIL DOUS CENTOS OITENTA E CINCO EUROS) acordando, en consecuencia, que se
proceda ao pagamento con cargo á clasificación orzamentaria 22101620400-Fondo Social, aos
empregados/as públicos municipais que se indican, cos importes que se especifica para cada un
deles:
TRAMO 5
APELIDOS E NOME
ANTONIO A ALONSO FERNANDEZ
ARIAS FERNANDEZ JUAN CARLOS
BARBARA RODRIGUEZ BEATRIZ
BERROS PEREZ ALFONSO
CARBALLO ACUÑA FRANCISCO J
COMESAÑA ARRIBAS LUIS FELIPE
DURAN CALVO ESTANISLAO
ESCARIZ COUSO ALBERTO
ESPIÑO COLLAZO M DOLORES
FERNANDEZ FERNANDEZ PAZ
FERNANDEZ-LINARES BOUZA RAMON
FONTAN BALBUENA CAMILO
GOMEZ JANEIRO MARIA
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE
HERMIDA FERNANDEZ JOSE ANGEL

Nº DNI
36.006.599
35.981.927
36.098.427
32.873.182
36.076.760
139.795
35.277.708
36.097.029
35.257.778
3.821.230
34.590.828
36.084.745
36.094.492
36.037.457
36.036.361

Nº PERSOAL
22.183
10.843
79.572
78.966
77.815
11.239
14.628
79.865
18.550
16.662
78.523
22.326
76.440
18.939
13.853

IMPORTE
3
135
3
135
1+2+2
185
2+2
130
1
55
3
135
2+3
200
1+2
120
2
65
2+2
130
2+3+3+3
470
2+2+2
195
1
55
2
65
2+2+3
265
CLAVE
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HERNANDEZ VIDAL M DOLORES
LOPEZ PIÑEIRO PILAR
MARTINEZ MUÑOZ FRANCISCO
MOLEDO ALONSO RAFAEL
OLIVEIRA LOPEZ JOSE IGNACIO
PINTADO GARCIA CARMEN
RIOBO IBAÑEZ MARTA M
RODRIGUEZ DURAN JESUS
RODRIGUEZ GARCIA JOSE
RGUEZ-CADARSO DE LA PEÑA LUIS
VARELA BORREGUERO LUCIO
VAZQUEZ GONZALEZ DOMINGO
VIDAL FRAILE Mª ANGELES
VIETES ALEN MARIA DOLORES

35.320.992
33.829.412
36.023.165
36.105.623
36.015.127
36.024.191
36.081.499
36.027.862
33.205.043
35.299.727
36.023.156
36.027.499
36.026.651
36.101.442

80.658
22.332
13.712
20.899
18.135
15.148
76.267
14.054
9.981
21.605
17.495
14.670
14.574
77.222

1+2
3
3
2+2
2+3
2
2+2+2
3
3
2+2
2+3
2
3
1+2

TOTAL

120
135
135
130
200
65
195
135
135
130
200
65
135
120
4.240 €

TRAMO 4
APELIDOS E NOME
ABREU TORRRES FRANCISCO J
AGUIRRE RODRIGUEZ MANUEL
ALONSO ABALDE MANUEL
ALVAREZ DOMINGUEZ INES
ALVAREZ FERREIRA FRANCIS J.
ALVAREZ PENA MARIA
ALVAREZ SOAJE BELEN
ALVAREZ TORRES ROGELIO
ALVES ALFAYA JOSE
ALVES DIZ MIGUEL
AMBOAGE GARCIA CONCEPCION
ARENAS VILLARROEL SANTIAGO
ARLANDIS MARRA M FRANCISCA
BLAS FONDOS JOSE L.
BOUZAS NOVAS JOSE
BUGALLO CORRALES J. ELIAS
CABEZA PEREIRO ISABEL
CAMBEIRO FUENTES ESTHER
CARIDE GRANDAL JOSE LUIS
CASAL PRIETO ELISA
COLLAZO REGUEIRO JOSE RAMON
COMESAÑA DAVILA JOSE ANTONIO
CONDE VAZQUEZ MANUEL
COSTA RIVAS JOSE
COSTAS MARCOS JESUS

Nº DNI
36.064.280
36.095.036
36.029.073
36.059.236
36.076.666
53.172.249
36.081.788
36.073.560
35.923.684
36.054.689
36.076.076
36.041.201
34.971.096
36.022.562
36.026.948
36.142.415
36.114.676
36.037.461
36.044.507
34.956.911
36.055.167
36.037.654
34.939.021
76.806.739
76.805.884

Nº PERSOAL
20.586
16.509
14.060
76.410
76.473
80.590
76.506
20.920
4.564
17.153
78.716
18.388
79.925
16.886
14.284
79.109
80.660
22.533
20.994
79.130
22.600
15.272
22.250
20.617
14.717

CLAVE
2+2
2+2+2
2+3
2+2+2
2
2
1+2+2
2+2
2
2
2
3
1+1
3+3
2
1+1
1+2
2+3
2
2+2
2+3
2+2+3
3
2
2+3

IMPORTE
170
255
235
255
85
85
235
170
85
85
85
150
130
300
85
130
150
235
85
170
235
320
150
85
235
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COSTAS PEREZ DAVID
COSTAS TABOAS JUAN A.
COVELO ROMA ROSENDO G
DIAS DE LA IGLESIA EMILIO
DIEGUEZ RAPOSEIRAS JORGE G.
DOMINGUEZ ALONSO FRANCISCO
DOMINGUEZ GONZALEZ PILAR
DOMINGUEZ VAZQUEZ DANIEL J
FARO CHAMADOIRA ANGELES
FERNANDEZ CABALEIRO JOSE LUIS
FERNANDEZ GALLEGO JOSE LUIS
FONTENLA GOMEZ ANTONIO
FREIRE ESTEVEZ ALBERTO
GALLEGO PARAMOS JOSE LUIS
GARCIA BARBOSA EVA
GARCIA BARRIO ANA
GARCIA GONZALEZ PERFECTO
GARCÍA GONZÁLEZ TERESA
GARCIA MARTIN ANGELA
GARCIA PONTES IGNACIO
GOMEZ MOURE JUAN CAROS
GOMEZ OURO BEATRIZ
GONZALEZ DOMINGUEZ LUZ M
GONZALEZ GARCIA MANUEL
GONZALEZ PEREIRA CARLOS
GONZALEZ SOENGAS ARANZAZU
GONZALEZ UCLES MIGUEL
GUARDADO SOAJE MANUEL
HERMIDA ARAUJO ADOLFO
HERRERA OYA EMILIO
IGLESIAS LAMEIRO ANGEL
ILLAN LOMBAO JUAN CARLOS
JORGE GARCIA JAVIER
LOPEZ LANDESA FELIX
LOPEZ RIOCABO JESUS
MARIÑO VILLANUEVA JULIA
MARON LORENZO JUAN A
MARTINEZ LINO PEDRO
MARTINEZ PARDO SANTIAGO J
MORQUILLAS RODRIGUEZ VICTOR
NOGUEIRA CASAS JOSE
NOVOA SEIJO MANUEL V
OJEA PEREZ IGNACIO S
OLMOS PITA PABLO (2)
OTERO IGLESIAS SANTIAGO
OTERO MARTINEZ MANUEL

36.101.838
36.063.263
36.077.859
52.500.052
36.108.665
76.911.101
36.061.811
36.086.924
36.033.947
35.554.411
34.909.660
36.126.762
36.032.950
36.009.948
32.640.577
35.319.238
36.061.876
36.077.773
7.850.781
35.319.274
36.096.465
36.086.665
36.087.873
34.938.829
36.019.652
52.481.598
36.116.053
76.806.204
36.043.209
36.043.641
36.073.555
33.329.187
52.483.519
36.033.830
36.059.157
36.045.806
36.033.263
36.125.511
36.096.616
36.026.680
78.733.309
34.923.279
36.046.809
33.348.774
36.075.272
36.044.001

76.475
20.623
23.627
20.988
77.018
77.026
77.819
78.137
15.071
18.508
23.024
79.345
76.470
50.110
78.501
81.906
20.630
24.093
79.788
76.518
20.942
22.622
23.290
16.834
15.705
79.388
76.516
16.515
17.064
15.728
20.646
79.341
23.099
14.090
20.853
22.361
14.321
79.363
77.039
14.278
76.517
16.811
77.317
80.548
21.373
17.087

2
2
2+2+3
2
2
2+2
2
1+1+2
2
2+2
2
3
3
3
2+2
1
2+3
2+2
2+2+2
2
2
1+2+2
2+2+3
3+3
2+3
1
2+2
2+2
2
2
2+2
1+3
2+2
2
2+3
3
2
2
2+2
2
2
2
2+2
2
2+2
3

85
85
320
85
85
170
85
215
85
170
85
150
150
150
170
65
235
170
255
85
85
235
320
300
235
65
170
170
85
85
170
215
170
85
235
150
85
85
170
85
85
85
170
85
170
150

S.ord. 09.03.12

PELETEIRO LOGROÑO JOSE JAVIER
PEREZ BARREIRO M BELEN
PEREZ GIL JAVIER
PIÑEIRO HERMIDA DAVID
RIO DIZ PABLO DEL (2)
RIVERO ALVAREZ FRANCISCO
RODRIGUEZ LAGO CARLOS
RODRIGUEZ MARTINEZ M JOSE
RODRIGUEZ VAZQUEZ MANUEL
ROLO SILVA JOSE LUIS
ROMERO IGLESIAS RAFAEL
SALVADORES CANEDO MARIA T.
SANCHEZ PEREZ GERARDO
SANLES DOMINGUEZ SERGIO
SIERRA ABRAIN MARIA
SOAGE BERMUDEZ IVAN MANUEL
SOLVEIRA DE LA FUENTE FERNANDO
SUAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL
TORRES FERNANDEZ JOSE A.
TOSCANO NOVELLA Mª CRISTINA
VAZQUEZ COSTAS CONSTANTINO
VAZQUEZ DOMINGUEZ JUAN D
VAZQUEZ IGLESIAS PEDRO
VAZQUEZ MARTINEZ MANUEL A
VAZQUEZ PAZO MODESTO
VAZQUEZ NOGUEROL-PARAMOS R
VEIGA GARCIA RUBEN
VIDAL MACIA RAMON
VILA CAMPOS FRANCISCO J
VILA DA VILA JOSE CARLOS
VILLAR COMESAÑA JOSE ANTONIO
VILLAVERDE VELEIRO JOSE B

35.301.682
36.046.390
36.095.799
35.299.832
36.107.563
36.108.569
36.045.814
36.086.062
36.005.692
36.052.071
52.490.251
32.792.609
36.070.249
36.132.921
36.064.483
36.057.324
32.632.291
36.029.106
36.072.916
36.041.699
36.037.324
36.145.278
11.904.805
36.064.662
36.063.855
36.016.448
35.560.806
36.108.901
36.098.822
36.049.990
36.066.904
36.033.203

20.793
19.270
23.567
80.474
77.020
78.781
20.669
22.042
13.267
17.147
20.965
23.372
21.114
78.138
76.438
20.959
20.913
20.936
79.041
80.473
16.455
79.352
21.628
18.253
77.034
21.210
79.044
79.108
77.689
22.993
21.380
14.700

2+2
2+2
2
2
2
1
2+2
1+3
3
2+2+3
2
2+2
2+2
1
2+2+2
2
2+3+3
2
2+2
2+3
3
2
2+2
1+2
2
3 (3)
1+3
1
1
3+3
2+2
3

TOTAL

170
170
85
85
85
65
170
215
150
320
85
170
170
65
255
85
385
85
170
235
150
85
170
150
85
150
215
65
65
300
170
150
16.025 €

TRAMO 3
APELIDOS E NOME
ABALDE COMESAÑA RAQUEL
ABALDE POSADA JUANA
ABALLE GONZÁLEZ MANOEL
AGAHWA MARTINEZ CELINA
ALÉMPARTE GONZALVO ANTONIO
ALFONSO PAZ JESUS
ALONSO ALONSO MIGUEL A

Nº DNI
36.088.474
36.042.156
36.031.484
36.174.101
36.026.206
36.093.698
36.050.580

Nº PERSOAL
78.893
15.102
14.315
80.597
18.655
23.490
17.242

CLAVE
2
2+3
2+3
3
3
2
2+3

IMPORTE
115
305
305
190
190
115
305

S.ord. 09.03.12

ALONSO IGLESIAS MARIANO
ALONSO RODRIGUEZ ALFONSO
ALONSO VILA ANGEL L
ALVAREZ DOMINGUEZ MARIA J.
APARICIO GONZALEZ VICENTE
ARAGUNDE HERMIDA JOSE C.
ARAUJO SANCHEZ ANGELES
ARBONES LAGO GUILLERMO
ARIAS RODRIGUEZ DAMASO
BARCIELA RIVERA MANUEL
BASTOS RODRIGUEZ FERNANDO
BASTOS ROMAN JESUS
BECOÑA IGLESIAS LAUREANO
BORRAJO RODRIGUEZ ADOLFO
CABALEIRO NOVELLE DANIEL
CALVAR RIOS MOISES
CAMPOS CEREIJO DAVID
CAMPOS FERNANDEZ ENRIQUE
CANCELO MARIÑAS JOSE A
CARBALLEDA ALONSO JAVIER
CARDOSO REGUEIRO MIGUEL A
CARNERO DIAZ ALBERTO
CARRERA ALONSO ANTONIO
CARRIL COMESAÑA JOSE M
CASAL CASAS ANGEL
CASAL PIÑEIRO JULIO
CASAS ALDEREGUIA JOSE M
CASAS GONZALEZ CESAR
CASAS IGLESIAS ALFONSO
CASAS MURAS ELVIRA
CASTIÑEIRA CORTIÑAS ALVARO
CASTRO DELGADO JUAN
CASTRO MERA CARLOS
CHANTADA ABOLLO RAMON
COBAS REY EUGENIO
COMESAÑA TRIGO X VICENTE
COSTAS ARAN JUAN
COSTAS FERNANDEZ ANA B
COSTAS PEREZ RUBEN C
COUSIÑO SENDIN RAMON
DAVILA ALVAREZ ALFREDO
DIAZ JUSTO PEDRO
DIOS COSTAS MIGUEL A.
DOMINGUEZ ESTEVEZ MONICA
EGUIA LOUZAN MARCOS
EIREOS MOREIRA LUCAS

36.040.312
36.026.596
36.048.400
36.047.902
36.132.363
36.038.778
36.059.642
36.109.406
36.048.490
36.117.922
36.033.840
36.052.919
35.306.532
36.064.052
77.000.590
36.142.373
36.121.290
36.170.478
36.001.597
36.117.710
36.057.443
36.119.685
36.015.017
36.051.541
36.123.109
36.062.660
32.659.771
36.076.087
36.093.628
35.445.741
35.545.767
36.145.345
32.666.906
36.086.147
36.017.739
42.792.843
36.086.711
36.069.840
36.101.837
36.055.693
36.065.068
53.174.618
36.072.953
34.627.814
36.063.709
36.137.048

22.310
13.764
22.480
21.090
78.782
21.019
23.886
77.022
22.786
77.044
14.344
17.360
76.481
17.176
81.945
79.383
78.747
79.375
16.627
78.821
18.224
78.133
15.125
20.830
78.748
23.053
23.060
21.545
79.371
77.176
18.342
80.601
78.779
77.019
15.467
21.798
22.243
81.961
78.135
18.454
77.037
78.750
18.448
79.579
20.882
79.113

2
2
2+2
3
3
3
2+2
1
2
2+2
2
2
1+2
2+2
3
2+2
2
1
2
1+1
2+2
2
2+3
1+2
1+2
1+1
2+2
2
2+2
2
2+3
1+2
3
2+2
2+3
3
2+3
2
2
2
2+2+2
3
2+2
3
3
1+2

115
115
230
190
190
190
230
90
115
230
115
115
205
230
190
230
115
90
115
180
230
115
305
205
205
180
230
115
230
115
305
205
190
230
305
190
305
115
115
115
345
190
230
190
190
205

S.ord. 09.03.12

ESCARIZ COUSO MONICA
EXPÓSITO OLALLA M. ISABEL
FERNANDEZ ALONSO JOSE ANGEL
FERNANDEZ ANSOAR ANGELES
FERNANDEZ COSTA GEARDO
FERNANDEZ LOPEZ DAVID
FERNANDEZ LORENZO CARLOS
FERNANDEZ PEDREIRA ENRIQUE
FERNANDEZ PIN MARIA J.
FERNANDEZ PRIETO ANA M
FERNANDEZ RIVEIRO JAVIER
FUENTE VILLANUEVA JOSE A DE LA
GALEGO SANCHEZ M CARMEN
GARCIA CARIDE RUBEN
GARCIA GIL ALBERTO
GARRIDO PEREZ EUGENIO
GONZALEZ ARIAS ANTONIO
GONZALEZ GARCIA KATIA
GONZALEZ GARRIDO ANTONIO
GONZALEZ GONZALEZ DANIEL
GONZALEZ PEREIRA PABLO
GONZALEZ POSADA LUIS
GONZALEZ SANMARTIN RAFAEL
GONZALEZ VAZQUEZ JORGE
GONZALEZ VAZQUEZ OSCAR
GUISANDE CARRERA BENJAMIN
HERMIDA SANMARTIN JUAN JOSE
IGLESIAS COSTAS FRANCISCO
IGLESIAS FERNANDEZ CARLOS
IGLESIAS RODRIGUEZ UNAI
JUNCAL LAGOA MIGUEL A
JUSTE IGLESIAS ANTONIO
LEIROS ORGE CARLOS
LEMOS ABREU JOSE M.
LOBATO ANTON PALOMA
LOPEZ BURGO JUAN C
LOPEZ GONZALEZ RAQUEL
LOPEZ REY GERARDO
LOPEZ RIVADA JUAN C
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL
LOPEZ SANTANA ANTONIO
LOPEZ VAZQUEZ ISIDRO
LORENZO ALONSO ROBERTO
LORENZO CAMPO MARIA ISABEL
MACENLLE DIAZ Mª DEL PILAR
MARIÑO SANROMAN ROBERTO

36.097.030
36.089.120
36.037.789
36.067.650
36.134.660
36.107.132
36.065.236
36.042.726
36.035.643
36.061.580
36.109.352
36.010.335
36.028.052
36.154.454
36.144.191
35.283.763
34.255.583
36.059.862
35.554.853
36.060.512
36.075.833
36.132.580
36.034.517
36.091.731
36.125.645
35.991.840
35.999.710
36.028.697
36.011.871
53.190.786
36.120.010
36.044.316
36.061.036
44.476.872
36.147.340
36.048.958
36.084.221
36.063.175
35.982.743
36.123.646
36.157.712
34.933.238
35.571.673
36.109.384
78.736.366
36.037.116

76.507
22.177
12.055
19.241
78.780
77.028
17.182
11.529
15.912
22.504
77.650
14.226
9.515
78.752
79.384
23.580
23.082
21.025
14.150
21.887
21.002
78.755
76.086
79.110
79.372
13.190
13.534
16.892
14.960
80.583
78.756
18.460
22.289
78.757
78.532
18.394
76.489
22.384
76.080
76.514
79.359
16.828
78.760
23.107
78.761
17.348

1+2+2
2
2
2+2
2+3
1+2
2+3
2
2+2+3
3
1+2
1+1
3
1+2
1
2
2+2
2+3
3+3+3
2
2
1
3
1+2+2
1
2
2
2
2+2
2
2+2+3
1
3
1+1
1
2+2
1+3
2
2
2
1+1
2+2
3
1+2
2+2
1

320
115
115
230
305
205
305
115
420
190
205
180
190
205
90
115
230
305
570
115
115
90
190
320
90
115
115
115
230
115
420
90
190
180
90
230
280
115
115
115
180
230
190
205
230
90

S.ord. 09.03.12

MARQUEZ LOSADA MANUEL E.
MARTINEZ DA FONTE SANTIAGO
MARTINEZ DOMINGUEZ CARMEN
MARTÍNEZ LOIRA BELÉN
MARTINEZ PAMPILLON PERGENTIN
MARTINEZ POSADA VICENTE
MARTINEZ TILVE JAVIER
MEIRIÑO FERNANDEZ ALICIA
MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO
MOLARES BARGIELA OSCAR
MOLINA MAGDALENA FERNANDO
MOO GARCIA JOSE MANUEL
MOREIRA PEREIRA ARACELI
MOSQUERA FERNANDEZ ELVIRA
MOURIZ MARTINEZ ANA M
NOVAS ALDAO MANUEL
NOVAS MARTINEZ SERAFIN
NÚÑEZ CUIÑAS MARGARITA
OJEA GONZALEZ ROBERTO
OTERO FERNANDEZ JOSE RAMON
OTERO PINO CRISTINA
OTERO SOTELO MARCOS
PARGA BLANCO RICARDO S
PASCUAL GONZALEZ JOSE C
PENA GONZALEZ DAMASO
PERALES RODRIGUEZ ENRIQUE
PEREIRO SIMON FERNANDO
PEREZ DA SILVA EDUARDO
PEREZ REGUEIRA JOSE A
PEREZ RODRIGUEZ ROBERTO
PORTABALES GONZALEZ MONTSER
PRADO SIMON GUILLERMO
PRIETO CASAL CEFERINO
PRIETO GONZALEZ NILO
PROL BRION JORGE
REBOREDO IGLESIAS MANUEL
RIVERA ALEN RAMON
ROCA DAFONTE JOSE MANUEL
RODRIGUEZ BERTOMEU ANGELICA
RODRIGUEZ CARPINTERO ELIAS I.
RODRIGUEZ CEBRAL SILVIA
RODRIGUEZ GARRIDO CONCEPCIÓN
RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL
RODRIGUEZ GONZALEZ ADOLFO
RODRIGUEZ LEIROS ALFONSO
RODRIGUEZ MACIAS RAFAEL

52.500.559
35.554.832
36.049.551
35.297.206
36.118.429
36.099.968
35.322.054
34.936.626
44.452.446
36.143.265
36.065.820
36.036.123
36.101.805
36.047.654
36.096.763
36.038.190
73.241.318
36.022.088
34.871.446
36.040.690
36.051.073
36.112.260
36.077.956
36.110.998
36.101.325
36.097.984
36.045.292
36.029.686
35.286.367
36.124.636
36.036.781
36.145.551
36.038.985
36.047.905
36.078.075
36.110.379
34.948.160
32.429.643
52.500.386
36.118.643
36.097.081
36.042.899
36.149.762
36.070.343
35.994.666
36.138.294

23.509
18.247
14.841
21.960
22.266
77.029
77.036
15.817
79.357
79.184
77.043
14.806
23.120
15.935
78.535
16.998
80.588
19.287
79.360
76.087
22.556
78.763
18.336
79.365
23.136
79.380
18.187
17.800
18.260
78.767
15.929
79.111
17.006
21.060
23.604
77.024
16.840
15.303
22.036
78.770
23.610
14.829
81.954
21.410
15.438
79.046

2
2+2
3+3
3
2+2
2
1+2
2
1+3
2+2
2
3
2+2
2
2
2+3
3
3
1+1+2
2+2
2
3
2
1
2+2
1
2
2
3
2+2
2+3
1+1
2+2
2+2
3+3
2
2+2
2
2
1+2
1+2
2+3
1+2
2
2+2+3
2

115
230
380
190
230
115
205
115
280
230
115
190
230
115
115
305
190
190
295
230
115
190
115
90
230
90
115
115
190
230
305
180
230
230
380
115
230
115
115
205
205
305
205
115
420
115

S.ord. 09.03.12

RODRIGUEZ RICART SONIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE M.
RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE
ROMAN BREIJO MARTA
ROMERO BANDEIRA M. GABRIELA
ROMERO GIL-DELGADO LORETO
ROMERO GIL-DELGADO VICTORIA
SAAVEDRA GONZALEZ NARCISO
SALGADO GONZALEZ M TERESA
SANCHEZ SANCHEZ MANUEL
SANTIAGO GONZALEZ JUAN J.
SIERRA CASTELO JOSE MANUEL
SILVA GONZALEZ ADOLFO ANDRES
SIMON TUNEZ MIGUEL A
SORDO GARCIA M TERESA
TELLA DOVAL JOSE M.
TOUCEDO ALONSO JOSE
TOUCEDO GARRIDO ENRIQUE
TRONCOSO DOMINGUEZ JOSE M.
TRONCOSO PADIN JUAN J.
VAZQUEZ ARIAS ROBERTO
VAZQUEZ PEDRIDO GUMERSINDO
VEIGA JORGE JOSE J.
VERA ARMADA JARA M.
VERDE VIEITEZ JOSE M
VICENTE FERREIRA JOSE I
VIDAL TRIGO ANTONIO
VIETES ALEN JOSE M.
VIEITEZ OITABEN Mª JOSE
VIGO COBAS FERNANDO
VIGO QUIROS EMILIO
VILA AGULLA FERNANDO
VILABOA PEREZ JOSE FERNANDO
VILLANUEVA GOMEZ MARIA
VILLAR FERNANDEZ JOSE MANUEL
VILLAR SANCHEZ ENRIQUE
TOTAL

36.084.378
34.906.804
76.902.745
34.265.698
36.082.157
36.035.364
36.064.307
36.048.451
76.989.453
36.074.940
36.079.491
36.103.070
76.897.972
36.085.663
36.096.441
36.157.956
33.350.085
76.997.538
76.991.302
36.087.605
36.087.187
76.728.223
36.051.268
36.085.795
36.130.993
78.738.971
34.874.839
36.026.112
36.084.888
36.084.439
34.256.636
36.025.575
36.130.226
36.019.660
35.444.661
36.097.548
36.055.326

78.544
18.201
78.771
79.105
22.059
15.013
78.929
76.081
77.040
23.171
76.472
23.188
78.130
77.031
77.033
78.134
80.600
80.598
79.358
77.038
21.568
79.114
15.680
21.572
80.586
79.378
76.476
14.261
23.350
21.479
23.343
18.193
79.379
16.231
22.510
79.106
18.307

2
2+2
2
2
2
2
2+2
2+3
2
2+2
2
2+2
1+2
1
1+2
1+1
2
3
1+3
1+2
2
3
3
2
3
1
2+2
3
2
2
2
2
2
2+3
2
2+2
3

115
230
115
115
115
115
230
305
115
230
115
230
205
90
205
180
115
190
280
205
115
190
190
115
190
90
230
190
115
115
115
115
115
305
115
230
190
34.370 €

Nº PERSOAL
13.480
15.160
21.670

CLAVE

IMPORTE
240
320
240

TRAMO 2
APELIDOS E NOME
ALONSO CORREA JOSE FERNANDO
ALONSO VAZQUEZ REMEDIOS
ALVAREZ ALONSO MANUEL

Nº DNI
35.989.823
36.049.299
36.038.873

3
2+2
3

S.ord. 09.03.12

BARREIRA PAZOS ANTONIO
BENAVIDES OTERO NINA
BLANCO FUENTES EVA Mª
CALLES SANTOS PRIMITIVO
CERQUEIRA PUJALES BEATRIZ
CID GONZALEZ ALBERTO
COLMENERO DE LA TORRE LUIS
COMESAÑA LAGO CESAR
COMESAÑA ROSENDE JORGE E
COMESAÑA SOLLA ANTONIO
CONDE LORENZO HECTOR
CONDE RODRIGUEZ ALFONSO
CORRAL MOLDES RUBEN
COSTAS RIVEIRO RAFAEL
CUESTA AIACHI JOSE
DAVILA PEREZ JUAN
EIRAS FERNANDEZ MERCEDES
FERNANDEZ ALVAEZ M MAR
FERNANDEZ ESTEVEZ SERGIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL
FRAGUA JAMARDO VICENTE
GIL BARROS ALFREDO
GOMEZ FERREIRA FERNANDO
GONZALEZ MOSQUERA ARANZAZU
GONZALEZ NUÑEZ FERNANDO
HERVADA VENTIN ANDRES
JARDON LOSADA SATURNINO
MARTINEZ BARREIRO JOSE MANUEL
MARTINEZ GIRALDEZ GABRIL
MARTINEZ-MURILLO CAMPOS CONC
MENDEZ PAZ RICARDO A
MURADAS BLANCO BEATRIZ
OTERINO FERNANDEZ FRANCISCO
PEREIRA ALONSO JOSÉ CARLOS
PEREZ DIZ JUAN PABLO
RIELO FRANCO RITA
RODRIGUEZ POUSA MATIAS
ROMERO COBAS JOSE LUIS
SANCHEZ VICENTE GERARDO
SANDE VAZQUEZ JOSE ANTONIO
SANGIAO FILGUEIRA SERGIO
VAZQUEZ MIGUEZ JOSE C
VEIGA DE SOUSA JOSE A
VICENTE RODRIGUEZ CAROLINA
VILA ABALDE ELISEO
VILABOY FREIRE M PILAR

36.090.046
36.049.037
76.815.654
7.818.607
36.121.062
36.089.878
26.008.542
36.015.884
36.162.713
36.040.596
36.135.094
36.045.666
36.135.072
36.096.590
45.281.965
35.988.970
36.094.555
36.102.905
36.028.546
36.039.060
36.036.018
36.005.455
76.993.760
20.172.895
52.456.781
36.016.681
34.935.716
36.065.902
34.872.355
36.096.910
36.068.838
36.094.001
35.995.453
36.029.677
53.170.470
36.067.074
36.140.508
36.031.425
34.727.082
36.081.856
36.136.889
36.090.145
76.992.081
36.080.915
36.018.471
32.646.445

76.431
78.249
78.251
79.133
78.892
77.225
81.960
14.930
81.932
15.556
77.691
16.308
79.377
78.122
81.925
14.491
21.835
21.858
77.223
14.953
15.510
13.592
81.965
77.173
23.662
16.225
17.561
80.672
77.219
22.757
17.199
21.999
10.725
13.793
81.933
23.774
81.963
14.723
17.555
22.970
81.936
80.575
81.964
22.119
77.224
80.329

2+2
2
1+2
3
1+2
1+2
3
2+3
1+3
2
1
3
1
1+1+3
1
3
3
3
2
2
2
2
2
1
3
2+3
2
2+3
3
2
2+2
2+2
1+1+2
2+3
1
2+3
1+2
2
2+3
2
1
2+2
2+2
2+2+3
2
2

320
160
280
240
280
280
240
400
360
160
120
240
120
480
120
240
240
240
160
160
160
160
160
120
240
400
160
400
240
160
320
320
400
400
120
400
280
160
400
160
120
320
320
560
160
160

S.ord. 09.03.12

TOTAL

12.440 €
TRAMO 1
APELIDOS E NOME

ABALDE POSADA LUZ DIVINA
ACUÑA REYES JUAN L
AGRA ABALDE J ANGEL
AGUIAR CASTRO CESAR
ALEJOS ANTA JUAN MANUEL
ALONSO RODRIGUEZ ENRIQUE
ALVAREZ ,PRIETO M CARMEN
ARANGO FERNANDEZ JOSE MARIA
BAHILLO VARELA MONTSERRAT
BALEA GARCIA ANGELES
BARCIELA BASTOS LUZ
BAYER FRANCISCO JOSE
BEA PUENTES FRANCISCO J
BEN COUTO JOSE
BILBAO ECHEGARAY BENILDE
BLANCO BEJEGA M DOLORES
BRUZON ALCAÑEZ ROCIO
CAMESELLE SUAREZ ISAAC
CAMPOS RODRIGUEZ MANUEL
CASAS GONZALEZ ALMUDENA
CASTRO REGUEIRA JOSE C
CHOREN PUGA ALBA
COMESAÑA FERNANDEZ ISABEL
COMESAÑA FERNANDEZ LUIS
CORES OTERO M DEL CARMEN
COSTAS ARAN M CRISTINA
CRESPO BASTOS XOSE M
CURTY VAZQUEZ ANGELES
DOMIGUEZ ALONSO DANIEL
ESCARIZ FUENTES ANDRES
ESCUDERO GONZALEZ FRANCISCO J
EXPOSITO OLALLA LIDIA
FANDIÑO DOCIO ENRIQUE
FARALDO RIBAS MARIA JOSE
FERNANDEZ DIZ LISARDO
FERNANDEZ ESTEVEZ BENED
FERNANDEZ FERNANDEZ DOLORES
FERNANDEZ PAZ LINO
FONSECA PEREZ MERCEDES
FONTAN RIVEIRO ANA ISABEL

Nº DNI
36.073.894
35.315.671
36.018.898
36.130.119
76.987.757
36.085.619
36.047.922
36.085.308
36.069.052
35.297.132
36.063.882
36.086.971
36.119.786
36.023.633
36.040.314
35.546.768
36.058.643
36.025.131
36.024.128
36.107.987
35.554.361
36.034.151
53.185.485
36.126.910
36.087.102
36.077.086
36.047.965
36.063.430
36.027.896
35.436.355
53.179.670
36.089.121
35.300.773
36.056.377
36.053.193
36.053.444
36.082.249
36.101.212
36.056.931
36.122.975

Nº PERSOAL
21.663
76.511
76.564
79.494
79.366
79.370
18.709
23.277
21.723
21.717
21.516
78.009
79.136
15.059
77.323
21.752
18.626
78.145
15.065
82.094
77.221
21.812
80.674
79.385
78.837
23.432
22.852
21.729
13.787
21.841
80.475
80.478
78.889
22.088
78.139
82.117
81.002
79.621
23.449
77.177

CLAVE
2+2
2
2
1
2+3
2+2
2
2
2+3
2
2+2
2+3
1+2
2
2+2+3
3
3
1+2
1+2
2
1
3+3
1
2+3
2
2+2
2+3
2
2
3
3
2
2+2
3
2
3
2+3
2+2
2
2+2+3

IMPORTE
360
180
180
140
470
360
180
180
470
180
360
470
320
180
650
290
290
320
320
180
140
580
140
470
180
360
470
180
180
290
290
180
360
290
180
290
470
360
180
650

S.ord. 09.03.12

FONTAN RODRIGUEZ ISABEL
FRANCO GONZALEZ PILAR
FREIRE MIGUENS MONICA
FREIRIA RODRIGUEZ BENITO
GAGO ALONSO CRISTINA
GARCIA GUNTIÑAS ESTIBALIZ
GARCIA GUNTIÑAS MONICA
GIL IGLESIAS M JOSE
GOMEZ ARGUELLO Mª GUADALUPE
GONZALEZ COSTAS CONCEPC
GONZALEZ RODRIGUEZ EMILIA
HEREDIA PELEGRIN JOSE A
IGLESIAS IGLESIAS MANUEL
IGLESIAS LOPEZ Mª ISABEL
IGLESIAS TRABAZOS JOSE ANTONIO
IGLESIAS VAZQUEZ M DEL CARMEN
IGREXAS MARTINEZ CARLOS
JORGE GARCIA MARGARITA
LAGO DAVILA JESUS
LAMAS GONZALEZ FÁTIMA
LOPEZ RIVERA JUAN R
LORENZO NUÑEZ Mª JESUS
MARIN ANGULO M JESUS
MENDEZ LEMA NURIA
MOSQUERA CARBALLO ODILO
NERI CRESPO CECILIA
OGANDO LOPEZ XOSE M
OSORIO CALLES ANA MARIA
PAJON SANTOS ALFONSO
PECO LORENZO FLORENTINO
PENA GARCIA SUSANA
PEREZ FREIRE M BELEN
PEREZ LOPEZ JOSE LUIS
PEREZ MEDRANO ESTHER
PEREZ ORGANERO MIGUEL A
PEREZ RODRIGUEZ JOSE F
PEREZ RODRIGUEZ CARLOS
PIO LOPEZ MERCEDES
PUENTES RODRIGUEZ ELADIO
QUIROS GARCIA ANA
RAPOSO AGUIA JOSE M
RIVADULLA FERNANDEZ ROSA M
RIVAS GONZALEZ EUGENIA
RODRIGUEZ BASTOS ENRIQUE
RODRIGUEZ CALVO JOSE M
RODRIGUEZ FERNANDEZ XAVIER

36.050.213
36.011.266
36.137.586
36.105.845
36.060.539
53.170.119
36.078.735
36.060.340
36.040.756
36.062.214
36.068.508
22.939.129
34.920.740
35.454.450
35.280.116
36.034.114
36.036.909
36.112.727
36.029.301
36.095.223
36.042.561
36.054.381
13.293.303
36.116.566
34.980.777
42.854.155
76.699.569
36.306.090
36.129.786
76.891.307
36.129.838
36.101.261
36.008.149
34.927.407
36.025.847
36.066.520
36.066.924
36.009.026
36.021.746
36.105.320
36.042.125
36.060.053
36.043.400
36.062.463
33.274.040
34.967.837

23.700
23.716
79.392
80.331
18.595
79.157
79.839
21.893
23.455
78.704
80.773
22.817
16.805
80.647
80.490
77.271
15.533
21.634
17.791
80.564
76.566
77.905
79.841
21.976
79.160
81.991
13.913
80.571
77.988
79.135
80.278
77.991
76.565
14.999
18.431
76.567
22.964
17.727
14.947
21.657
15.579
23.478
23.635
77.220
23.679
80.072

3+3
2
1
2
2+2
1
2
2+2
2
2
1+2
3
3
1+2+2
2
2
3
2+3
2
1+2
2
2+2
3
1+2
2+2
2+2+2
2
2+2
1+2
2
2
1+2
3
3+3
3
2
3+3
3+3
2
2+2+2
1+2
3
3
2+3
2+2
2+2

580
180
140
180
360
140
180
360
180
180
320
290
290
500
180
180
290
470
180
320
180
360
290
320
360
540
180
360
320
180
180
320
290
580
290
180
580
580
180
540
320
290
290
470
360
360

S.ord. 09.03.12

RODRIGUEZ PRESAS JULIO
RODRIGUEZ RIAL LARA
ROMAN BREIJO MANUEL
ROMERO FALQUE XOSE LOIS
ROMERO GIL DELGADO PATRICIA
SANCHEZ DOMINGUEZ ALFONSO
SANCECILIO VIEITEZ ROSA
SANMARTIN CERQUEIRA JOSE M.
SANZ ALONSO CARMEN MARIA
SOLER VIDAL Mª RICARDO
SOTO FERNANDEZ M CARMEN
SOUSA FERNANDEZ ALEJANDRA
TABOADA GONZALEZ SILVIA
TEIJEIRO GUEREIRO M REMEDIOS
TERRE GONZALEZ IRIA
TRILLO MARTIN-PINILLOS LUCIA
VARELA ESTEVEZ ROBERTO
VAZQUEZ BARBOSA SUSANA
VAZQUEZ PAZO RAMON
VIDAL CALVAR MONTSE
VILLAR GONZALEZ M BEGOÑA
VILLARES VILA MODESTA
TOTAL
TOTAL GRUPOS

76.700.547
36.091.020
36.089.934
36.029.647
36.048.450
36.034.248
36.053.090
36.128.192
36.063.965
36.104.951
36.128.761
76.813.932
36.116.263
36.117.307
36.166.331
50.808.186
36.130.545
34.965.732
35.995.747
36.088.692
36.044.028
36.084.242

79.082
80.574
80.567
78.928
81.278
16.449
22.094
76.568
22.125
79.640
23.484
80.046
79.158
22.734
80.168
77.174
82.118
80.617
79.386
23.797
23.805
22.540

2
1
1+2
1
3
3
2+2
1+2+2
2
3
2+2
1+1
2+2
1+2
1+3
2+2+3
1
2+2
2
2+2
2
2

180
140
320
140
290
290
360
500
180
290
360
280
360
320
430
650
140
360
180
360
180
180
33.210 €

100.285
€

Segundo.- Denegar axudas -ou parte das solicitadas- aos/ás empregados/as que se especifica,
pola motivación exposta na proposta da Comisión Xestora, de data 15/02/2012:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dª Susana García Alvarez
D. Antonio Vivero Mijares
D. José González Rodríguez
D. Juan Ramón Fernández Sotelo
D. Francisco A. Gil Domínguez
D. Francisco J. Neira Henche
D. Francisco J. Alvarez Ferreira
Dª Pilar Domínguez González
D. Carlos González Pereira
D. Benito Barciela Simón
D. Juan M. Covelo Costas
D. José Froján Villaverde
Dª Concepción Ocampo Cardalda
Dª Mercedes Rivero Troncoso
D. Alfonso J. Rodríguez González
D. Antonio Vázquez Marín
D. Rafael González Sanmartín
D. Manuel González Campelos
D. Luciano Lago Giraldez
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
Terceiro.-

D. Rafael Costas Riveiro
D. Avelino Alonso Alvarez
Dª Mª del Carmen Mouriño Barros
Dª Isabel Pérez Rodríguez
D. Eduardo Rodríguez Boente
Dª Concepción González Costas
D. José A. Heredia Pelegrin
Dª Benedicta Fernández Estévez
Dª Patricia Romero Gil-Delgado
As contías para cada un dos tramos rexíuse polas seguintes claves:

CLAVES

TRAMO 5

TRAMO 4

TRAMO 3

TRAMO 2

TRAMO 1

CLAVE 1

55€

65€

90€

120€

140€

CLAVE 2

65€

85€

115€

160€

180€

CLAVE 3

135€

150€

190€

240€

290€

CLAVE 1

GARDERIAS E PREESCOLAR

CLAVE 2

PRIMARIA , SECUNDARIA, FP., ETC.

CLAVE 3

UNIVERSIDADE E FP DE GRAO SUPERIOR

12(287).- EXECUCIÓN DE TÍTULOS XUDICIAIS 254/2011 DO XULGADO DO
SOCIAL Nº 4, DE VIGO, NO PROCEDEMENTO Nº 274/2007, EN MATERIA DE
CANTIDADES (PILAR PITA BALTEIRO E CARLOS SAHUQUILLO FRANCO).
EXPTE. 22848/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da
técnica de Xestión, do 23.02.2012, conformado pola xefa do servizo de Recursos
Humanos, e co informe do técnico de Intervención, do 1.03.2012, conformado polo
Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
“PRIMEIRO.- Tomar razón da sentenza e proceder a dar cumprimento á execución
de títulos xudiciais 254/2011 do Xulgado do Social Nº 4 dos de Vigo, no
procedemento 274/2007, sobre recoñecemento cantidades, nos autos seguidos a
instancia de Dª Pilar Pita Balteiro (DNI 32608486-Y) e D. Carlos Sahuquillo Franco
(DNI 36131304-Y) en relación coa sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia no recurso 5953/2007 de abono de diferencias salariais no período
comprendido entre o 1 de marzo de 2006 e 28 de febreiro de 2007, por importe de
24.708,16 €.
SEGUNDO.Dispoñer que se proceda aos descontos das cantidades
regulamentarias polos conceptos de seguridade social a cargo dos traballadores
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(1.581,32 €) e IRPF (3.706,22 €), efectuando o correspondente ingreso na conta do
Xulgado do Social Nº 4 mediante transferencia bancaria na conta nº 0030 1846 42
0005001274, debendo indicar en concepto: expte. 3629 0000 64 025411. (19.420,62
€)
TERCEIRO.- Dispoñer que polo Negociado de Seguridade Social se proceda a
realizar a oportuna liquidación e cotización (L03) á seguridade social, pola parte
correspondente á seguridade social do traballador e da empresa, polo período de 1
de marzo de 2006 a 28 de febreiro de 2007.
CUARTO.- Dar conta do presente acordo ó Xulgado do Social nº 4 de Vigo ós
oportunos efectos en relación coa providencia xudicial que se executa a través da
representación legal do Concello no referido procedemento xudicial, notificando
asemade ao Servizo de Asesoría Xurídica, Intervención Xeral, Xefe de
Desenvolvemento Local e Empregos, Xefatura da Área de Réxime Interior e Servizo
de Recursos Humanos (Planificación e Organización-Seguridade Social) aos efectos
que procedan.”

13(288).RECTIFICACIÓN DO ACORDO DA X.GOBERNO LOCAL DO
25.11.2011 E DESCONTO EN NÓMINA A FUNCIONARIOS DA POLICÍA LOCAL.
EXPTE. 22844/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da
técnica de Formación e Avaliación de RR.HH., do 23.02.2012, conformado pola xefa
do servizo de Recursos Humanos e polo concelleiro delegado de Xestión Municipal,
a Xunta de Goberno local acorda:
1.-

Rectificar de oficio o erro material no acordo de data 25.11.2011 en canto ás
retribucións concepto de produtividade a aboar as funcionarias Dª Rosa
Martínez Posada (NP 15898) por importe de 208.62€ e Dª Mª del Carmen
Martínez Domínguez (NP 14841) por importe de 208.62€.

2.-

Ordenar que se proceda a efectúa-lo oportuno desconto na vindeira nómina ó
persoal municipal das cantidades aboadas indebidamente.

14(289).GRATIFICACIÓN
POR
SERVIZOS
ESPECIAIS
E
EXTRAORDINARIOS
DO
PERSOAL
DOS
DISTINTOS
SERVIZOS
CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO 2011-XANEIRO 2012. EXPTE.
22814/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da
técnico de RR.HH., do 24.02.2012, conformado pola xefa da área de Réxime Interior,
e co informes do técnico de Intervención, do 29.02.2012, conformado polo
Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
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“Asignar unha gratificación por servizos especiais e extraordinarios correspondente ao período indicado no cadro adxunto, con cargo á partida presupostaria
121.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS, que se aboará na nómina do vindeiro mes, ó
persoal dos servizos que a continuación se indican polos conceptos e importes relacionados:

SERVIZO
Medio Ambiente
Móbil
Parque Central

RELACIÓN

Nº DE
HORAS

Xullo-2011
Setembro-2011
Setembro-2011

221,00

Setembro-2011

136,00

Montes, Parques e Xardíns De Alfonso Casas Iglesias a
Setembro-2011
Roberto Varela Estévez
Alcaldía (Oficina)
De Raquel Abalde Comesaña
Setembro-2011
Alcaldía (conductores)
De Basilio Costas Fernández a
Xaneiro-2012
Camilo Fontán Balbuena
Extinción Incendios
De Vicente Alonso Covelo a
Xaneiro-2012
Rubén Veiga García
Cultura
Ramón Vázquez Martínez
Setembro-2011
Policia Local
De Jesús Iván Abalde Casanova a Xaneiro-2012
(Xulgado)
Juan Guillermo Vivero Mijares
Policia Local
De César Alonso Couñago a
Xaneiro-2011
(Horas en exceso)
Lucia Vidal Lorenzo
Parque Móbil (Limpeza)
De Angel Alonso González a
Setembro-2011
Manuel Quintas Pérez
Vias e Obras
De José L. Amoedo Cabaleiro a
Setembro-2011
Rodrigo Rodríguez Rocha
Inspección Vías e Obras De Benito Barciela Simón a
Setembro-2011
Raimundo Villar Estevez
Conserxería
De Rosa Teresa Vázquez Álvarez
Setembro-2011
Parque Móbil (Desinfec-De Jesús Pérez Tomé
Setembro-2011
ción)
Ospio
De Angel Ferro Macho a
Setembro-2011
Loreto Romero Gil-Delgado
Recursos Humanos
De Amelia Aragunde Martínez
Setembro-2011
Desinfección
De A. Avelino Pardellas Avión a JoséSetembro-2011
Ramón Seijas Álvarez

206,00

Parque Móbil

(ParqueDe Jesús Carballo Magariños a
Miguel Angel Alonso Alonso
De Emilio Aira Pereiro a
Bernardo Rodríguez Lestón
De Angel Alonso González a
Antonio Gil González

MES

183,00

29,00
177,00
264,00
25,00
808,00
694,55
51,00
190,00
112,00
11,21
30,00
60,00
29,40
105,00

O montante do presente expediente ascende a un total de 31.692,47 €”.
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15(290).GRATIFICACIÓN
POR
SERVIZOS
ESPECIAIS
E
EXTRAORDINARIOS DO PERSOAL DO SERVIZO DE CEMITERIOS POR
EXCESO DE XORNADA ANUAL CORRESPONDENTE AO MES DE XANEIRO DE
2012. EXPTE. 22812/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da
técnico de Avaliación e Formación de RR.HH., do 14.02.2012, conformado pola xefa
do servizo de Recursos Humanos, e co informe do técnico de Intervención, do
29.02.2012, conformado polo Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
“Recoñece-las obrigas que polo concepto de gratificación por servizos
especiais e extraordinarios en compensación ás horas en exceso realizadas durante
o presente ano do persoal administrativo do Servizo de Cemiterios, aboaranse ós
traballadores que figuran nas relacións que se achegan e que comezan por Don
José Luis Hermida Rodríguez e remata por Don G. Manuel Rosende Rios, as
cantidades que figuran para cada un deles correspondente ao mes de Xaneiro2012, e que ascenden a un total de 649’46 € (SEISCENTOS COARENTA E NOVE
EUROS CON COARENTA E SEIS CÉNTIMOS), con cargo á partida presupostaria
922.0.151.00.00-Gratificacións”.

16(291).GRATIFICACIÓN POR SERVIZO ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS
DO PERSOAL MUNICIPAL QUE TRABALLOU O 24 E 31 DE DECEMBRO DE
2011 E 1 DE XANEIRO DE 2012. EXPTE. 22820/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da
técnico de Avaliación e Formación de RR.HH., do 16.02.2012, conformado pola xefa
do servizo de Recursos Humanos, e co informe do técnico de Intervención, do
29.02.2012, conformado polo Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
“Recoñecer e aboar ó persoal que figura nas relacións que a continuación se
indican as cantidades que figuran para cada un deles e que ascende a un total de
27.261’46 €, por prestar servizos entre as 22’00 horas do día 24 e ás 15’00 horas do
día 25 de decembro, e no mesmo horario os días 31 de decembro de 2011 e 1 de
xaneiro de 2012.
SERVIZO
CEMITERIOS

RELACIÓ NS
De Jesús Álvarez Lago a
Delmiro Vilanova Acuña
BOMBEIROS
De Joaquin Abreu Torres a
Manuel Villar Domínguez
MONTES, PARQUES E XARDÍNS De Luis González Martínez a
Antonio Da Maio Pereira
POLICIA LOCAL
De Manuel Barbeito Reino a
Manuel Villar Miguelez
PARQUE CENTRAL
De Luis Comesaña Fernández a
Juan González Iglesias

IMPORTE
2.345,22 €
5.993’34 €
521,16 €
20.886,25 €
521,16 €
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17(292).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN SOBRE DECLARACIÓN DE
XUBILACIÓN POR RECOÑECEMENTO DE INCAPACIDADE PERMANENTE DO
EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL D. FERNANDO LORENZO RODRÍGUEZ.
EXPTE. 22831/220.
Dáse conta da Resolución do concelleiro de Xestión Municipal, do 23.02.2012,
proposta pola técnica de Xestión e conformada pola xefa do servizo de Recursos
Humanos, que di o que segue:
“ANTECE DENTES
1.- En escrito de data 15/02/2012, o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) notificou ao
Concello de Vigo Resolución administrativa de data 13/02/2012, acordando:
“Se informa que en el expediente tramitado por esta Entidad, a nombre del trabajador/a cuyos
datos constan en la referencia de este escrito, ha recaído resolución de fecha 13/02/2012 por la
que se reconoce con efectos económicos de 08/02/2012 la prestación de incapacidad
permanente en el grado de total.
Fecha a partir de la cual se puede instar la revisión por agravación o mejoría: 11/01/2013.
No se prevé que la situación de incapacidad vaya a ser objeto de revisión por mejoría, que
permita la reincorporación al puesto de trabajo antes de dos años. (artículo 48.2 de la Ley del
Estatuto de los trabajadores. BOE 29/03/1995).”
2.- Consultados os datos obrantes no Servizo de Recursos Humanos, D. FERNANDO
LORENZO RODRÍGUEZ, con DNI núm.: 36081219S, ten a condición de empregado público
municipal, con nº de persoal 23573, con posto de traballo de BOMBEIRO (PTO. 132,
Bombeiro), grupo C2, adscrito ao Servizo de EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
FUNDA MENTACIÓN XURÍDI CA
I.-A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) establece no
seu artigo 67, apartado 1, letra c) que a xubilación dos funcionarios públicos poderá ser “pola
declaración de incapacidade permanente para o exercicio das funcións propias do seu
corpo ou escala, ou polo recoñecemento dunha pensión de incapacidade permanente
absoluta, ou incapacidade permanente total en relación co exercicio das funcións do seu
corpo ou escala”.
Non conténdose previsión específica para o persoal laboral, lémbrase que resulta de aplicación
no non previsto no EBEP o réxime xurídico establecido pola lexislación sectorial laboral
(incluíndo os instrumentos convencionais froito da negociación colectiva); nembargantes, a falta
de regulación expresa na referida normativa e no vixente Acordo Regulador das condicións
económicas e sociais dos traballadores/as ao servizo do Concello de Vigo, así como a
coherencia na xestión do persoal ao servizo do Concello de Vigo e no réxime de incidencias e
situacións de carácter xurídico e administrativo, estímase procedente efectuar unha aplicación
análoxica do marco normativo legalmente configurado polo EBEP, en tanto que constitúe o
núcleo esencial do Dereito Administrativo do Emprego Público e norma de carácter básico
estatal ao abeiro do establecido no artigo 1, en relación co previsto nos artigo 2 e 7 da mesma
norma, polo que respecta ao réxime de xubilación e conseguinte rehabilitación por incapacidade
contemplado na mesma, que atopa amparo legal fundamentalmente no artigo 4.1 do vixente
Código Civil e 7 do EBEP, e que en igual senso intepreta a doutrina xurídica administrativista
especializada (vid. SEQUEIRA DE FUENTES, M. e outros, en “Memento práctico Empregado
Público, 2010-2011. Editorial F. Lefebvre, S.A. ISBN 978-84-92612-85-7).
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II.- Igualmente, o artigo 68 contempla a posibilidade de rehabilitación para estes supostos,
contemplando que “no caso de extinción da relación de servizos, como consecuencia da perda
da nacionalidade ou xubilación por incapacidade permanente para o servizo, o interesado, unha
vez desaparecida a causa obxectiva que a motivou, poderá solicitar a rehabilitación da súa
condición de funcionario, que lle será concedida.”
III.- En consecuencia, procederá que polo órgano competente para a declaración da situacións
administrativas e xestión económica e administrativa do persoal municipal se declare a
xubilación do Sr. D. FERNANDO LORENZO RODRÍGUEZ, que en todo caso será susceptible de
rehabilitación nos termos dos preceptos legais indicados no fundamento xurídico II do presente
informe; competencia que o artigo 127.1.g) e h) atribúe á Xunta de Goberno Local, e cuxa
proposta se debe elevar ao Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal nos termos
do establecido no Acordo da Xunta de Goberno Local de 17 de xuño do 2011, de delegación de
competencias e estructura das áreas e servizos (apartado Segundo, b), 4).
IV.- Por isto, considerando as atribucións que en materia de persoal ostenta a Xunta de Goberno
Local segundo o art. 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local, introducido pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a Modernización do
Goberno Local, e que por delegación efectuada en acordo de data 17/6/2011 corresponden ao
Sr. concelleiro-delegado da Area de Xestión Municipal, sométese ao criterio decisorio do mesmo
a seguinte proposta de resolución:
“Primeiro.- Declarar a xubilación por recoñecemento de incapacidade permanente no grado de
total do funcionario municipal D. FERNANDO LORENZO RODRÍGUEZ, con DNI núm.:
36081219S e nº de persoal 23573, con posto de traballo de Bombeiro (PTO. 132-Bombeiro),
grupo C2, adscrito ao Servizo de Extinción de Incendios, en aplicación do previsto no artigo
67.1.c) da Lei 7/2007, do 12 de abril, e normativa de concordante aplicación, e de conformidade
coa Resolución do INSS de data 13/02/2012, sen que tal declaración afecte á obriga legal de
reserva do posto de traballo nos termos do esixido pola resolución administrativa declaratoria da
situación de incapacidade, ao abeiro da lexislación vixente en materia de Seguridade Social.
Segundo.- Informar ao efectivo afectado que unha vez desaparecida a causa obxectiva
motivadora da declaración de xubilación por incapacidade, poderá solicitar a rehabilitación da
súa condición de funcionario, que lle será concedida a petición propia nos termos do disposto no
artigo 68 da Lei 7/2007, do 12 de abril.
Terceiro.- Notifíquese o presente acordo ao interesado, Concelleiro/a-delegado/a da Área,
Xefe/a do Servizo correspondente, Intervención Xeral Municipal, Xefatura da Área de Réxime
Interior, Servizo de Recursos Humanos (Planificación e Organización) aos efectos oportunos,
significándose que contra o mesmo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no
prazo de 1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación, ou ben recurso contenciosoadministrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da notificación do acto
administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto
nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición ContenciosoAdministrativa, sen prexuízo de calquera outro que se estime procedente en Dereito.”

Acordo.A Xunta de Goberno Local queda enterada.
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18(293).DAR CONTA DA DECLARACIÓN DA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
DE SERVIZOS ESPECIAIS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL D. LUIS GARCÍA
ÁLVAREZ. EXPTE. 22835/220.
Dáse conta da Resolución do concelleiro de Xestión Municipal, do 22.02.2012,
proposta pola xefa da área de Réxime Interior, que di o que segue:
ANTECEDENTES
1.- Por Resolución da Dirección Xeral de Administración Local de data 16/02/2012, con rexistro
de entrada neste Concello de data 22/02/2012 (documento núm.: 120020031), autorízase a
cobertura do posto vacante de Intervención Xeral, en réxime de Comisión de Servizos, a favor do
funcionario con habilitación estatal D. Luis García Álvarez, con DNI núm.: 36017888A.
2.- Tendo sido nomeado como Interventor Xeral do Concello de Vigo en réxime de comisión de
servizos por Resolución da Alcaldía-Presidencia de data 22/02/2012, deberá procederse á
declaración da situación administrativa de Servizos Especiais, en cumprimento da normativa
vixente, do posto que viña desempeñando neste Concello de Vigo de Xefe do Servizo de
Contabilidade Xeral (código 61 da r.p.t.).
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.- A Lei 7/2007, do 13 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público contempla no seu
artigo 87 a situación administrativa de servizos especiais, sinalando que os funcionarios de
carreira serán declarados na referida situación administrativa nos seguintes supostos:
f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las
Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales, cuando se
desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando
se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y
resolución de las reclamaciones económico-administrativas”.
Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del
puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera,
sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento.
El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos,
reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que
les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado
al servicio de las instituciones Comunitarias Europeas, o al de Entidades y Organismos
asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los Funcionarios
de las Comunidades Europeas.
Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a
reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones
correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el
sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan.
Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función
del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las
Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera
profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del
Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos
Alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o
Consejos Insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Como mínimo, estos funcionarios
recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el
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que se establezca para quienes hayan sido Directores Generales y otros cargos superiores de la
correspondiente Administración Pública.
La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se
determinen en el presente Estatuto y en las Leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo del mismo.”
II.- O nomeamento como Interventor Xeral, conleva inherente a declaración da situación
administrativa de servizos especiais de comformidade co fundamento xurídico anterior, toda vez
que o art. 130 aptdo.B) letra f) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local, clasifica dentro dos órganos directivos municipais ó Interventor Xeral Municipal.
III.- En igual senso, e en estricta aplicación do relacionado no artigo 87 do EBEP, o funcionario
declarado na situación administrativa de servizos especiais terá dereito alomenos a reingresar
nas mesmas condicións retributivas e profesionais que tiña no momento anterior ao pase á
devandita situación, de xeito tal que deberá garantizarse como mínimo idéntica situación
profesional e retributiva ó funcionario designado, quen hasta a data do momento figuraba
adscrito ao posto de traballo código 61 da Vixente Relación de Postos de Traballo Municipal
(“Xefe/a do Servizo de Contabilidade Xeral).
IV.- Vistas as consideracións e fundamentos expostos, e considerando as competencias
delegadas por Decreto da Excma. Alcaldía-Presidencia de 13/06/2011 e acordo da Xunta de
Goberno Local de 17/06/2011, elévase ao criterio do Sr. Concelleiro-delegado da Área de
Xestión Municipal, nos termos do establecido na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases
do Réxime Local, en redacción dada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a
Modernización do Goberno Local, a seguinte PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:
“PRIMEIRO.- Declarar ao funcionario municipal D. Luis García Álvarez, con nº de persoal 20333,
na situación administrativa de Servizos Especiais por nomeamento como Interventor Xeral do
Concello de Vigo, en réxime de Comisión de Servizos de carácter temporal, nomeado por
Resolución da Alcaldía-Presidencia de data 22/02/2012; ao abeiro do establecido no artigo 87 da
Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
A dita declaración de situación administrativa, xunto cos efectos derivados da mesma, efectúase
nos termos da normativa vixente e demáis de concordante aplicación.
SEGUNDO.- Notifíquese a presente resolución ao interesado, Xefatura da Área de Réxime
Interior, Intervención Xeral Municipal, Tesourería Municipal (Negociado de Nóminas), Xefe do
Servizo de Administración Electrónica e técnico de Planificación e Organización aos efectos
oportunos.
Igualmente, déase debida conta á Xunta de Goberno Local na vindeira sesión que se celebre.”
Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 MES a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 MESES dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto que poña fin
á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa, sen prexuízo
de calquera outro que se estime mellor fundado en Dereito.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local queda enterada.
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19(294).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO-DELEGADO DE
XESTIÓN MUNICIPAL, PARA COÑECEMENTO E RATIFICACIÓN, SOBRE CESE
NA PRAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMÓN. XERAL DO MUSEO DE Dª
DOLORES SEOANE DOMÍNGUEZ. EXPTE. 22873/220.
Dáse conta da Resolución do concelleiro de Xestión Municipal, do 1.03.2012, co dou
fe da secretaria do Goberno Local, que di o que segue:
DECRETO
Por sentenza do Xulgado do Social nº 4 de Vigo, de data 16 de outubro de 2006, recaída no
procedemento nº 538/2006, declarouse como despido nulo a notificación realizada con data 3 de
xullo de 2006 a Dª Dolores Seoane Domínguez.
En execución da dita resolución xudicial, a Sra. Seoane Domínguez foi readmitida en condición
de persoal laboral indefinido no posto de traballo de administrativa no Concello de Vigo, no
Museo Municipal “Quiñones de León”.
Con data 4 de agosto de 2008, a Xunta de Goberno Local aprobou a Relación de Postos de
Traballo do Concello de Vgio, na que figura un posto de traballo asociado a unha praza vacante
creada en execución de sentenza no Museo Municipal “Quiñones de León”, codigo 014, posto de
Administrativo de Administración Xeral, Grupo C1, nivel complemento de destino 18 e nivel de
complemento específico 56, figurando como observación que o dito posto está asociado a unha
praza vacante de igual denominación, creada en execución da referida sentenza.
Dita praza foi incluida na Oferta de Emprego Público correspondente ao ano 2008, para ser
provista, con arreglo ao marco legal existente, polo sistema de oposición libre, non constando
que a Sra. Seoane Domínguez concurrise ao procedementos públicos de concorrencia
competitiva -e conseguintes procesos selectivos- ao efecto convocados.
Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 10 de febreiro de 2012, procedeuse ao
nomeamento, entre outros, como funcionarios/as de carreira con cargo a prazas vacantes de
Administrativo de Administración Xeral dos tres aspirantes propostos, que obtiveron as máximas
cualificacións, tomando posesión no día de hoxe.
Solicitado informe xurídico laboral, en data 29/02/2012 procédese á emisión do mesmo, no cal
se conclúe a procedencia e necesidade de efectuar o cese da traballadora Dª Dolores Seoane
Domínguez por cobertura de vacante, ao abeiro do establecido no artigo 49.1, b) do Estatuto dos
Traballadores, sinalandose no mesmo que ata que non se produza a cobertura regulamentaria
da praza, non se poderá proceder á extinción do vínculo contractual.
En consecuencia, visto o informe xurídico de data 29/02.2012 salientado, e considerando as
atribucións que en materia de persoal ostento por delegación da Xunta de Goberno Local,
efectuada en acordo de data 17.06.2011, e nos termos do disposto no art. 127.1.h) da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, introducido pola Lei 57/2003, de
16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local, pola presente
RESOLVO
Primeiro.- Cesar na praza de Administrativo de Administración Xeral (posto código 0414.04Unidade código 014-Museo), que figura na relación de postos de traballo vixente aprobada pola
Xunta de Goberno Local na súa sesión de 20 de setembro de 2010 (BOP nº 220 do 16 de
novembro de 2010) á traballadora municipal Dª Dolores Seoane Domínguez, con DNI 36132801P, e declarar en consecuencia extinguida a relación laboral declarada indefinida por resolución
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xudicial firme, ao cubrirse a praza vacante de administrativo/a de Administración Xeral existete
no Museo Municipal “Quiñones de León” como consecuencia da execución da Oferta de
Emprego Público 2008, con efectos do día 1 de marzo de 2012, data da toma de posesión do
aspirante nomeado con cargo a dita praza, nos termos do informe xurídico emitido en data
29.02.2012 e do disposto no artigo 49.1.b) do Estatuto dos Traballadores, así como na Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
Segundo.- Notifíquese a presente resolución á interesada, dando conta á Xunta de Goberno
Local para coñecemento e ratificación se procede, significandolle que contra a mesma poderase
interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 MES a contar dende o día seguinte ó
da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo perante os
Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de 2 MESES tamén dende o día
seguinte ao notificación ou publicación do acto administrativo firme, nos supostos, termos e
condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da
Xurisdicción Contencioso-Administrativa, sen prexuízo de calquera outro que se estime
procedente consonte ao disposto na Lei 36/2011, do 10 de outubro, Reguladora da Xurisdicción
Social”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local queda enterada.

ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
20(295).MODIFICACIÓN PUNTUAL DA VIXENTE RELACIÓN DE POSTOS
DE TRABALLO MUNICIPAL NA ÁREA DE EDUCACIÓN. EXPTE. 22856/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa
do servizo de Recursos Humanos, do 28.02.2012, conformado pola xefa da área de
Réxime Interior, a Xunta de Goberno local acorda:
“PRIMEIRO.- Modificar puntualmente a vixente Relación de Postos de Traballo do
Concello de Vigo (BOP nº 220, do martes 16 de novembro do 2010) acordando o
cambio de denominación do posto de traballo vacante, co código 332.01 (“Xefe/a
Educación”), que pasará a denominarse “Técnico/a de Actividades Culturais e
educativas”, nos termos da instrución do servizo asinada polo Sr. Concelleirodelegado da Área de Xestión Municipal en data 28/02/2012, e escrito de petición da
Sra. Concelleira-delegada da Área de Educación de data 27/02/2012.
SEGUNDO.- Ordenar a publicación da modificación efectuada no Boletín Oficial da
Provincia en cumprimento do disposto no artigo 74 da Lei 7/2007, do 13 de abril.
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo aos Concelleiros/as-delegados/as das
Áreas respectivas, Área de Réxime Interior (Xefatura da Área e técnico de
Planificación e Organización) e efectivos municipais afectados/as aos efectos
oportunos.”
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Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no
prazo de 1 MES a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación,
ou ben recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do ContenciosoAdministrativo de Vigo, no prazo de 2 MESES dende o día seguinte ao da
notificación ou publicación do acto que poña fin á vía administrativa, nos supostos,
termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

21(296).INSTRUCIÓNS DE APLICACIÓN DAS PREVISIÓNS CONTIDAS NO
REAL DECRETO-LEI 20/2011, DE 30 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES
EN MATERIA ORZAMENTARIA, TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA A
CORRECCIÓN DO DÉFICIT PÚBLICO, EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN E
XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE
VIGO. EXPTE. 22902/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa
do servizo de Recursos Humanos, do 8.03.2012, conformado pola xefa da área de
Réxime Interior, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Aprobar as “Instrucións de aplicación das previsións contidas no Real
Decreto-lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia
orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público, en materia
de planificación e xestión de recursos humanos na Administración Municipal de Vigo”
anexas ao presente acordo, dispoñendo a súa notificación aos Sres/Sras.
Concelleiros/as-delegados/as e xefaturas de área para planificación dos obxectivos
establecidos e cumprimento dos mesmos no marco da legalidade orzamentaria
vixente.”
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no
prazo de 1 mes contado dende a notificación ou publicación do mesmo, ou ben
recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte
ao da notificación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos
supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do
13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, sen prexuízo de
calquera outro que se estime procedente en Dereito.
ANEXO
INSTRUCCIÓNS DE APLICACIÓN DAS PREVISIÓNS CONTIDAS NO REAL DECRETO-LEI
20/2011, DE 30 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES EN MATERIA ORZAMENTARIA,
TRIBUTARIA E FINANCEIRA PARA A CORRECCIÓN DO DÉFICIT PÚBLICO, EN MATERIA DE
PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DE VIGO
1.- MARCO LEGAL DE REFERENCIA
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Constitúe obxecto das presentes instrucións a definición, precisión e acotación dos conceptos e
previsións contidas no Real Decreto-lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en
materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público (publicado
no Boletín Oficial do Estado nº 315, do sábado, 31 de decembro do 2011, e vixente dende o 1 de
xaneiro do 2012).
2.- PREVISIÓNS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS:
a) LÍMITES AO INCREMENTO
EXCEPCIONAIS E SINGULARES

RETRIBUTIVO

E

ADECUACIÓNS

RETRIBUTIVAS

“Durante o ano 2012, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán
experimentar ningún incremento con respecto ás vixentes a 31 de decembro do 2011, en termos
de homoxeneidade para os dous períodos de comparación, tanto polo que respecta a efectivos
de persoal como á antigüidade do mesmo.
En consecuencia, a partires do 1 de xaneiro do 2012 non experimentarán ningún incremento as
contías das retribucións e da masa salarial, no seu caso, establecidas na Lei 39/2010, do 22 de
decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2011.”
Tal previsión específica implica que as contías destinadas a retribucións contidas no capítulo I
dos vixentes Orzamentos Municipais para o exercicio 2012 (Orzamentos Municipais 2011
prorrogados) non poderán experimentar incremento algún para o presente exercicio.

Comprende o concepto de retribucións, nos termos do previsto na Lei 7/2007, do 12 de abril, do
Estatuto Básico do Empregado Público, Real Decreto-Lei 20/2011, do 30 de decembro, e demais
de concordante aplicación, as seguintes categorías:
-retribucións básicas (soldo base, trienios e pagas extraordinarias)
-retribucións complementarias integrantes e asociadas aos postos de traballo existentes na
vixente Relación de Postos de Traballo do Concello de Vigo (complemento de destino e
complemento específico)
-retribucións complementarias non fixas e periódicas por imperativo legal (complemento de
produtividade e gratificacións por servizos extraordinarios).
Por tanto, a masa salarial destinada a tal fin nos Orzamentos Municipais non experimentará
incremento algún, nos termos da esixencia legalmente establecida.
Polo que respecta ás contías das retribucións, os efectivos públicos ao servizo da Administración
Municipal de Vigo –considerados como colectivo, en termos de homoxeneidade- non poderán
percibir, como cantidades totais anualmente consideradas, incremento algún con respecto ás
vixentes a 31 de decembro do 2011.
Durante o exercicio 2012, o gasto total en concepto de gratificacións deberá reducirse nun 20%
con respecto ao gasto total efectuado no exercicio 2011, establecéndose igualmente unha
redución durante o 2012 do 10% no gasto total en concepto de produtividade e incentivos ao
rendemento con respecto ao gasto total realizado no exercicio 2011.
En aplicación do teor literal da norma, o límite ao incremento retributivo “entenderase sen
prexuízo das adecuacións retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
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imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos
asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos obxectivos fixados ao mesmo”.
En consecuencia, as eventuais adecuacións retributivas que no marco da xestión de recursos
humanos se adopten, deberán cumprir os requisitos seguintes:
-singularidade (non tendo carácter colectivo nos termos do total de efectivos públicos
integrados na plantilla municipal) e excepcionalidade (verificarase a inexistencia de
adecuacións retributivas aplicadas en anteriores exercicios a idénticos colectivos)
-imprescindibilidade de realización da mesma dende a óptica do interese xeral municipal, con
motivación obxectiva no contido dos postos de traballo, variación de número de efectivos
asignados por programas e grao de consecución dos obxectivos predeterminados.
-Informe técnico de cuantificación económica do gasto proposto, incidencia do mesmo no
Capítulo I de gastos dos Orzamentos Municipais e estado de execución do mesmo, en relación
á adecuación retributiva concreta, que deberá ser solicitado con carácter previo á iniciación dos
procedementos administrativos que ao efecto correspondan, en aplicación analóxica do artigo
2.5 do Real Decreto-Lei.
b) INTERDICCIÓN LEGAL DE REALIZACIÓN DE APORTACIÓNS A PLANS DE PENSIÓNS DE
EMPREGO OU CONTRATOS DE SEGURO COLECTIVOS QUE INCLÚAN A CONTINXENCIA
DE XUBILACIÓN
“Durante o exercicio 2012, as Administracións, entidades e sociedades a que se refire o
apartado Un deste artigo, non poderán realizar aportacións a plans de pensións de emprego ou
contratos de seguro colectivos que inclúan a cobertura da continxencia de xubilación”.
En virtude do teor literal da norma, non resulta legalmente posible para ao Concello de Vigo
realización de aportacións ao Plan de Pensións existente, sen prexuízo da viabilidade na
continuidade do mesmo coas aportacións dos partícipes, estando en todo caso a actuación
municipal ao respecto contida nos acordos da Comisión de Seguimento do Plan de Pensións,
que deberán ser debidamente notificadas aos diferentes responsables de Área e Servizo, así
como publicados no Taboleiro de Editos do Concello.
c) LÍMITES Á CREACIÓN DE EMPREGO PÚBLICO, REPOSICIÓN DE EFECTIVOS,
COBERTURA DE PRAZAS VACANTES E RECURSO A EFECTIVOS DE CARÁCTER
TEMPORAL (FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS E/OU PERSOAL LABORAL)
En cumprimento do preceptuado no Real Decreto-Lei 20/2011, do 30 de decembro, ao longo do
exercicio 2012 non se procederá á incorporación de novo persoal, salvo a que poda derivarse da
execución de procesos selectivos correspondentes a Ofertas de Emprego Público de exercicios
anteriores. Tal limitación alcanza ás prazas incursas nos procesos de consolidación de emprego
previstos na disposición transitoria cuarta da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público.
Igualmente, durante o ano 2012 non se procederá á contratación de persoal temporal, nin ao
nomeamento de persoal estatutario temporal ou de funcionarios interinos, salvo en casos
excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaplazables, que se restrinxirán aos
sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios, ou que afecten ao
funcionamento dos servizos públicos esenciais.
Defínense como servizos públicos esenciais dúas categorías de servizos:
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1.- Aqueles que se corresponden coas competencias municipais obrigatorias e servizos mínimos
esenciais de necesaria prestación polas Entidades Locais contidas nos artigos 25 e 26 da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, concretados en:
-Seguridade en lugares públicos.
-Ordenación do tráfico de vehículos e persoas nas vías urbanas.
-Protección civil, prevención e extinción de incendios.
-Ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística; promoción e xestión de vivendas;
parques e xardíns, pavimentación de vías públicas e conservación de camiños e vías rurais.
-Patrimonio histórico-artístico, no ámbito que lle corresponda ás entidades locais segundo a
lexislación autonómica de protección do patrimonio cultural de Galicia.
-Protección do medio ambiente.
-Abastos, matadoiros, feiras, mercados e defensa de consumidores e usuarios.
-Protección da salubridade pública.
-Participación na xestión da atención primaria da saúde.
-Cemiterios e servizos funerarios.
-Prestación dos servizos sociais e de promoción e reinserción social.
-Subministro de auga e alumeado público; servizos de limpeza viaria, de recollida e tratamento
de residuos, alcantarillado e tratamento de augas residuais.
-Transporte público de viaxeiros.
-Actividades ou instalacións culturais e deportivas; ocupación do tempo libre; turismo.
-Participación na programación da ensinanza e cooperación coa Administración educativa na
creación, construción e sostemento dos centros docentes públicos, intervención nos seus
órganos de xestión e participación na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria.
2.- Aqueles servizos internos ou centrais cuxo funcionamento resulta imprescindible para a
adecuada prestación do servizo e cumprimento dos servizos mínimos obrigatorios:
-Servizos económicos (Intervención Xeral Municipal, Tesourería Municipal e Área de Ingresos)
-Secretaría Xeral (Pleno, Xunta de Goberno Local e Administración Municipal)
-Asesoría Xurídica Municipal (Titularidade, Servizo do Contencioso e Servizo de Recursos e
Asesoramento
-Área de Réxime Interior e servizos ou unidades dependentes
-Recursos Humanos
3.- A actividade de fomento do emprego constitúe actividade prioritaria na Administración
Municipal de Vigo en canto ao persoal beneficiario, no marco da actividade de fomento do
emprego en contextos económicos e sociais desfavorables.
O recurso ao persoal funcionario interino –ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase
unicamente en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaplazables,
restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios ou
que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, que deberá acreditar debida e
motivadamente o servizo ou unidade peticionaria do efectivo, e requirirá a emisión de informe
técnico cuantificativo do estado de execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a
propoñer, o cal deberá ser incorporado ao expediente administrativo.
Durante o ano 2012 serán obxecto de amortización un número equivalente de prazas ao das
xubilacións que se produzan, nos termos e co alcance que determine o Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas, salvo nos sectores, funcións e categorías profesionais que se
consideren prioritarios, ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais.
Respectando, en todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes
orzamentos de gastos, a limitación contida nos apartados anteriores non será de aplicación aos
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seguintes sectores e administracións nos que a taxa de reposición de efectivos se fixa no 10 por
cento:
-As Administracións Públicas con competencias educativas para o desenvolvemento da Lei
Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, en relación coa determinación do número de
prazas para o acceso aos corpos de funcionarios docentes.
-Ás Administracións Públicas con competencias sanitarias respecto das prazas de hospitais e
centros de saúde do Sistema Nacional de Saúde.
-Ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e a aquelas Comunidades Autónomas que
conten con Corpos de Policía Autónoma propios no seu territorio, en relación coa cobertura das
correspondentes prazas.
-Ás Forzas Armadas en relación coas prazas de militares de carreira e militares de complemento
de acordo co previsto na Lei 39/2007, de 19 de novembro, de carreira militar, e sen prexuízo do
disposto no artigo seguinte.
-Ás Administracións Públicas respecto dos Corpos responsables do control e loita contra a fraude
fiscal e laboral.
D) REORDENACIÓN DO TEMPO DE TRABALLO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS:
Nos termos do disposto na Lei, a partir do 1 de xaneiro do 2012, e para o conxunto da
Administración Municipal de Vigo e os seus organismos autónomos, a xornada ordinaria de
traballo terá un promedio semanal non inferior ás 37 horas e 30 minutos, aos efectos do cal
establécese a necesidade de proceder á convocatoria e celebración urxente da Mesa Xeral de
Negociación para materias comúns a persoal funcionario e laboral, en prazo non inferior a 2
meses contados dende á data de aprobación das presentes instrucións, a fin de que se proceda
a adoptar acordo sobre a efectiva e homoxénea aplicación da medida legalmente contemplada
na Administración Municipal de Vigo, no marco da potestade de autoorganización recoñecida
legalmente ás Entidades Locais segundo o artigo 4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, así como do
disposto no artigo 37.1, apartado m) da Lei 7/2007, do 12 de abril, en canto á obrigatoriedade de
negociación colectiva das materias relativas a calendario laboral, horarios e xornada.
3.- DISPOSICIÓNS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE COTIZACIÓNS SOCIAS Á SEGURIDADE
SOCIAL E MUTUALIDADES DE FUNCIONARIOS E EN MATERIA TRIBUTARIA DOS
RENDEMENTOS DO TRABALLO SUXEITOS AO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS
FÍSICAS (IRPF):
Efectúase unha remisión directa e expresa ás táboas, contías, importes, regras aritméticas e
coeficientes literalmente contidos no teor literal do Real Decreto-Lei 20/2011, do 30 de
decembro, e normativa de concordante e procedente aplicación.

22(297).CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E
A ASOCIACIÓN VECIÑAL E CULTURAL CASCO VELLO PARA A
ORGANIZACIÓN DOS ACTOS DE RECONQUISTA 2012. EXPTE. 4408/335.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
do servizo de Festas e do xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural, do
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21.02.12, conformado pola concelleira delegada de Facenda e pola concelleira da
área de Cultura e Festas, co fiscalizado e conforme da xefa do servizo de
Fiscalización do 8.03.2012, conformado polo Interventor Xeral, e co informe xurídico
do secretario de Admón. Municipal do 6.03.2012, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Que se aprobe o convenio, que se achega no expediente, entre o Concello de
Vigo e a Asociación veciñal e cultural Casco Vello para a organización dos actos da
Reconquista 2012.
2º.- Que se autorice un gasto por importe de 55.000,00 euros, en concepto do
estipulado no convenio, que se aboará á Asociación veciñal e cultural Casco Vello
(CIF G-36.645.885), con cargo á bolsa de vinculación da aplicación presupostaria
3380.227.9904 (Convenio Reconquista) do programa presupostario de Festas para o
vixente exercicio.
3º.- Que se realice un primeiro pagamento a conta polo 50% do importe do convenio
(27.500,00 euros).
4º.- Que os pagamentos se realicen a través da conta de habilitación FESTAS
(2080.5000.61.3110277249).
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN VECIÑAL E
CULTURAL CASCO VELLO PARA A ORGANIZACIÓN DOS ACTOS DA RECONQUISTA 2012.
probado pola Xunta de Goberno local na súa sesión do 7 de marzo de 2011)
Vigo, a dez de marzo de dous mil doce.
REUNIDOS
Dunha parte, Dna. ISAURA ABELAIRAS RODRÍGUEZ, CONCELLEIRA DELEGADA DE FESTAS e
en representación do Concello de Vigo, CIF P-3605700-H, con domicilio en Vigo, praza do Rei, s/n;
no sucesivo O CONCELLO.
Doutra parte, D. CÁNDIDO PÉREZ BETANZOS, PRESIDENTE e en representación da ASOCIACIÓN
VECINAL Y CULTURAL CASCO VELLO DE VIGO, CIF G-36645885, con domicilio na cidade de Vigo,
rúa Oliva, 12 - 36202 Vigo; no sucesivo A ENTIDADE.
MANIFESTAN
1.
Que a Concellería de Festas ten como un dos seus principais obxectivos a dinamización
sociocultural dos distintos barrios, como elemento clave para a participación das súas veciñas e
veciños, e en especial naquelas celebracións relevantes para toda a cidade como é a Reconquista de
Vigo, o 28 de marzo.
2.Que a celebración da Reconquista supón unha importante labor de revitalización do barrio
histórico da cidade, mediante a organización de diferentes actividades lúdicas cunha notábel
participación da cidadanía e converténdose nun acto de referencia no calendario cultural municipal.
3.
Que ambas as partes desexan estabelecer un marco de colaboración económico e
organizativo para a celebración da RECONQUISTA 2012, a través de actividades nas que toda a
sociedade viguesa teña a oportunidade de participar, xa que na propia lexislación vixente,
concretamente no artigo 72 da Lei 7/1985, reguladora de bases de réxime local, faise referencia á
conveniencia da participación de entidades de carácter sociocultural como colaboradores na
organización de diversos programas e acontecementos culturais, ofertados polas entidades locais.
Por este motivo, o Concello de Vigo e a mencionada entidade establecen a súa relación mediante o
presente convenio, que será rexido polas seguintes
CLÁUSULAS
Primeira.- O obxecto do presente convenio é estabelecer a relación entre A ENTIDADE e O
CONCELLO, para a organización conxunta dunha programación conmemorativa da RECONQUISTA
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2012 que
fins:





incluirá as actividades que figuran no Anexo ó convenio e que perseguen como principais
Dar a coñecer parte da historia da cidade de Vigo.
Fomentar a participación das xentes dunha forma lúdica.
Dinamizar cultural e socialmente o barrio.
Recoñecer o Casco Vello como alternativa cultural e de ocio.

Segunda.- O presuposto total das actividades obxecto do convenio ascende a 102.000,00 euros, con
todos os conceptos e impostos incluídos, segundo o orzamento presentado pola ENTIDADE (Anexo ó
convenio), e que se financiarán con cargo ós créditos asignados en cada exercicio económico do
programa orzamentario de Festas.
Terceira.- As obrigas que asume A ENTIDADE son as seguintes:
1. Asumir todo o concernente á organización xeral das actividades obxecto do convenio,
achegando toda a infraestrutura e equipo humano necesarios para tal fin.
2. Asumir todos os gastos que se deriven da organización destas actividades e obter todos os
permisos e autorizacións de carácter non municipal necesarios para a súa realización.
3. Comezar as actividades do programa á hora anunciada ó público, tendo comprobado con
antelación suficiente o correcto funcionamento das instalacións e equipamento, para realizar
as correccións técnicas que resulten necesarias.
4. Xestionar e aboar a cantidade que corresponda polos dereitos de autor, de ser o caso, que se
xeren pola programación que figura neste convenio.
5. Editar o material gráfico para a difusión das actividades e achegar un mínimo de 50
exemplares á Concellería de Animación sociocultural; este material terá que ser supervisado
antes da súa edición polo persoal técnico do servizo e terá que incluír o logotipo do Concello
de Vigo, Concellería de Animación sociocultural. Ademais, a ENTIDADE terá que facer
mención desta colaboración en toda a difusión que realice a través dos medios de
comunicación.
6. Presentar, a través do Rexistro Xeral, memoria xustificativa das actividades obxecto deste
convenio, dentro dos trinta días seguintes á súa finalización, que conterá como mínimo os
seguintes elementos:
a) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións previstas no
presente convenio, con indicación dos actos celebrados, datos de participación, memoria
de prensa e informe de incidencias.
b) Memoria económica xustificativa do custo final das actividades realizadas, que
incorporará:
- Balance económico con detalle dos gastos e ingresos finais e desviacións con
relación ao orzamento inicial.
- Relación clasificada dos gastos totais da actividade, con identificación do acredor,
número de factura, CIF/NIF, concepto facturado e importe.
- Facturas e demais documentos orixinais de valor probatorio equivalente con validez
no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, polo importe
subvencionado. Os ditos documentos, que serán orixinais, deberán recoller o número
de CIF, a data, número de factura e o IVE; estes xustificantes quedarán a disposición
do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin
aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD 1496/2003, de 28 de
novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se
computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do
dito imposto. Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de
forma expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con
anterioridade ao proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que se
concedeu a subvención. Se a beneficiaria solicitase a devolución do orixinal
presentado, a área xestora da subvención procederá ao estampillado da factura
orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención e se o importe do
xustificante se imputa total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste
caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante
orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención
procederá á devolución do orixinal.
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- Relación detallada de outros ingresos ou subvencións que financiaron a actividade,
acreditando o seu importe, procedencia e a aplicación dos ditos fondos ás actividades
subvencionadas.
7. Todo o material elaborado con cargo ó presuposto do convenio para a representación da
Reconquista 2012 (traxes, porta da Gamboa, fusiles, bandeiras, pendóns, etc) é propiedade
do Concello de Vigo. Unha vez finalizada a presentación terá que ser depositado (en perfecto
estado de conservación e limpeza) nun lugar a determinar pola Concellería de Festas.
8. Asumir as responsabilidades que poidan derivarse da realización dos programas e
actividades.
9. A ENTIDADE terá que coordinar co departamento de prensa do CONCELLO todas as
presentacións e roldas de prensa previstas obxecto deste convenio e do seu
desenvolvemento.
Cuarta.- As actividades obxecto deste convenio están destinadas ó público en xeral, con acceso libre
e gratuíto, ata completar o aforo do lugar onde se celebren.
Quinta.- O CONCELLO aboará o pagamento estipulado na cláusula segunda do convenio (55.000,00
euros), mediante transferencia bancaria á conta corrente número 2080.5045.89.3040010210,
domiciliada na entidade Caixanova e da que é titular A ENTIDADE, segundo o seguinte:
Un primeiro pagamento á conta por importe de 27.500,00 euros, antes do día 28 de marzo.
Un segundo e último pagamento por importe de 27.500,00 euros, para o que A ENTIDADE presentará
a través do Rexistro Xeral solicitude de pagamento e a memoria-avaliación das actividades segundo o
estipulado na cláusula terceira, apartado 6, dentro dos trinta días seguintes á finalización da
programación. O pagamento realizarase previa certificación do persoal técnico do servizo de Festas
ao cumprimento do clausulado do presente convenio.
Sexta.- O mecanismo de seguimento deste convenio realizarase mediante a constitución dunha
comisión mixta, presidida pola concelleira de Festas, e composta por dous membros designados polo
Concello de Vigo e un pola Asociación Veciñal e cultural Casco Vello; como secretario actuará un
técnico do Concello.
Sétima- A información sobre as actividades, especialmente en carteis e programas, estará
integramente en idioma galego, e terá que ser revisada polo servizo de normalización lingüística do
Concello de Vigo. En toda a información figurarán os logotipos do CONCELLO e da ENTIDADE, nas
mesmas condicións e tamaños. O material editado deberá contar coa conformidade previa da
Concellería de Festas do Concello de Vigo e disporá dos depósitos legais que lle correspondan.
Oitava- O presente convenio terá vixencia anual a contar dende a data da súa sinatura.
Novena.- Este convenio terá carácter administrativo e rexerase polo estabelecido nas suas propias
cláusulas e no non previsto estarase á regulación da Lei de contratos das administracións públicas
para o contrato de servizos.
Décima.- A concelleira de Festas queda facultada para resolver as posíbeis controversias derivadas
da execución e interpretación deste convenio, así como para tomar iniciativas que contribúan ó seu
cumprimento e desenvolvemento.
E en proba de conformidade, asinan por triplicado e para un só efecto o presente convenio, no lugar e
data que se indican
Anexo I
PROGRAMA RECONQUISTA 2012
Actividades previas: Obradoiros de costura tradicional, bandeiras, atrezzo e Comisións de
escenografía e vestiario.
Sábado, 31 de marzo
Representación teatral da Reconquista
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Praza da Pedra: Rendición da vila e destitución por parte do Pobo do Alcalde e o Gobernador Militar
pondo á fonte da cidade a Vázquez Varela
Domingo, 1 de abril
Representación teatral da Reconquista
Porta do Sol: Tomada do exército francés; estratexias do pobo para defensa (milicias e alarmas de
San Antoíño, Fragoso e Pontesampaio); Roubo de armas; Negación de alimentos ós soldados;
Arenga de Aurora ás mulleres da Vila; Altercado na taberna de Xosefa do Rial; Expulsión dos
franceses da praza, coa entrada en escena de Carolo, Cachamuíña, Almeida, Frai André, Abade de
Valadares, etc.
Porta da Gamboa: Derribo da porta; Batalla na dársena da Laxe; Rendición do exército francés.
Bailes de confraternización; Lectura da declaración de Cidade Fiel, Leal e Valerosa.
Os días 26 e 27 de marzo haberá igualmente:
- Mercado tradicional con demostración de oficios tradicionais;
- Animacións e grupos de música por rúas e prazas do Casco Vello;
– Concerto de música folc tradicional
Anexo II
PRESUPOSTO RECONQUISTA 2012
Concepto

Contía

Attrezzo

10.000,00

Animación musical

20.000,00

Demostración de oficios

5.000,00

Concurso de carteis

1.500,00

Exposicións

2.500,00

Obradoiros

3.000,00

Dirección teatral

2.000,00

Coordinación

10.000,00

Seguridade

2.000,00

Palcos e carpas

1.500,00

Son

8.500,00

Animación infantil

2.500,00

Porta

2.000,00

Pirotecnia

2.000,00

Equipo de traballo

4.000,00

Electricidade

11.000,00

Imprenta

2.000,00

Concertos

6.000,00

Varios

6.000,00

Total

102.000,00
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23(298).SOLICITUDE DE CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN DA INICIATIVA
LOCAL DE EMPREGO DE SABINA SABIN CARRERA “GLOBHE, S.L.”. EXPTE.
8779/77.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
do servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, do 8.03.12, conformado polo
concelleiro de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, a Xunta de Goberno
local acorda:
•

Promover ante a Consellería de Traballo e Benestar, a cualificación como
Iniciativa Local de Emprego do proxecto empresarial denominado “GLOBHE,
S.L.” sendo necesario para isto a participación municipal, que consistirá no
seguinte:
- Apoio pola Servizo de Promoción Económica e Emprego do Concello de
Vigo coa elaboración e estudo, por parte dunha técnica do servizo, dun
informe económico de viabilidade do proxecto xunto co seu asesoramento na
solicitude e información e asesoramento sobre axudas municipais vixentes.
- Cooperación e apoio cara a axilizar os trámites administrativos de
competencia municipal para a súa posta en funcionamento.
- Terá preferencia, de acordo coas correspondentes bases reguladoras, na
concesión das Axudas Municipais á Creación de Empresas ás que, de ser o
caso, opte.
- Terá preferencia, na concesión das Axudas PEIM que, de ser o caso, opte.
(ditas bases aprobáronse na comisión de goberno de data 18 de decembro do
2000, sendo modificadas na Xunta de Goberno Local do 14 de marzo do
2011)

24(299).CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS NON LABORAIS, DENTRO E A MAIORES DO PROGRAMA
FORMATIVO PARA ALUMNOS DO PLAN AFD. EXPTE. 8763/77.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
do servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, do 27.02.12, conformado polo
concelleiro de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, e co informe xurídico
do secretario da Admón. Municipal do 6.03.2012, a Xunta de Goberno local acorda:
a) Autorizar este modelo de Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e
as empresas que o solicitasen para a realización de formación en Centros de
traballo e a realización de prácticas profesionais non laborais.
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b) Delegar en Santos Héctor Rodríguez Díaz, Concelleiro delegado da área de
Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado do Concello de Vigo, a sinatura
dos convenios encadrados dentro deste modelo de convenio de colaboración.
c) Da realización das devanditas prácticas profesionais non laborais non se
deducira baixo ningún concepto relación laboral ningunha entre o alumnado e o
Concello de Vigo ou as empresas que conveniasen as citadas prácticas
profesionais non laborais.

25(300).SOLICITUDE DE OPERARIOS/AS PLAN DE EMPREGO 2012
“DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA”. EXPTE. 8778/77.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
do servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, do 7.03.12, conformado polo
concelleiro de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, a Xunta de Goberno
local acorda:
•

Prestar aprobación á solicitude de dez (10) operarios/as á Deputación de
Pontevedra do “Plan Provincial de Emprego 2012”, para o desenvolvemento
das seguintes obras na parroquia de Navia:
1.Mantemento, cortado de céspede, poda e limpeza das zonas verdes.
2.Formación, reforma e plantación dos xardíns.
3.Conservación e mantemento de beirarrúas.

•

Encomendar ao servizo de Desenvolvemento Local e Emprego a xestión e
control do cumprimento das tarefas relacionadas na solicitude e asumir con
cargos aos seus orzamentos as obrigas económicas que o Concello de Vigo
lle podan corresponder no desenvolvemento destas obras, no caso de seren
aprobados pola Deputación de Pontevedra.

26(301).CONVENIO ENTRE A CONCELLERÍA DE DEPORTES E
SOCIEDADE DEPORTIVA OCTAVIO POLA ACTIVIDADE DO SEU EQUIPO DE
ELITE NA TEMPADA 2011-2012. EXPTE. 11084/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do
director deportivo do IMD, do 9.02.12, conformado polo concelleiro de Deportes e
pola concelleira de Facenda, co informe da Asesoría Xurídica, do 27.02.2012, e co
informe da xefa do servizo de Fiscalización do 6.03.2012 conformado polo
Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
S.ord. 09.03.12

PRIMEIRO: Aprobación do texto do convenio que rexerá entre a Concellería de
Deportes do Concello de Vigo e a entidade deportiva S.D. Octavio Vigo
para o a subvención da primeira fase do proxecto de actividades do
equipo de elite da entidade na categoría ASOBAL desenvolvido no
período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1 de marzo de
2012, vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
SEGUNDO: Aprobar o gasto de 45.000,00 €. a favor da entidade: S.D. Octavio Vigo
co CIF: G-36907384 con enderezo social na rúa Avda. Castrelos, 1, en
Vigo, e numero de conta corrente: 0049.5479.62.2316010447. Este
crédito é con cargo á partida 3410.489.00.06 do vixente orzamento. O
Expediente tramítase como anticipado de gasto, polo que a execución
do obxecto do mesmo queda condicionada á existencia do crédito
adecuado e suficiente vinculado á aprobación definitiva da modificación
orzamentaria por crédito extraordinario 03/12 aprobada inicialmente
polo Exmo. Concello Pleno na sesión do 30 xaneiro de 2012 (BOP, 7 de
febreiro de 2012).
TERCEIRO: Habilitar ao concelleiro-delegado de Deportes do Concello de Vigo, D.
José Manuel Fernández Pérez, para asinar este Convenio.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE S.D.OCTAVIO VIGO VIGO PARA O
DESENVOLVEMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROXECTO DE ACTIVIDADE DO EQUIPO DE
ÉLITE DA ENTIDADE, VINCULADO Á TEMPADA 2011-2012.
Na Casa do Concello de Vigo, a

de

de dous mil doce.

REUNIDOS
Dunha parte, don José Manuel Fernández Pérez na súa calidade de concelleiro-delegado da Área de
Deportes do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía
de 13 de xuño de 2011 sobre delegación de atribucións dos Delegados de Área.
Doutra, don Javier Rodríguez López como presidente da entidade S.D. Octavio Vigo CIF nº G36907384 e enderezo social na rúa Avda de castrelos, 1, en Vigo e na representación da mesma,
segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que figura na documentación
do expediente núm. 11084-333.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
MANIFESTAN
I.-Que a entidade S.D. Octavio Vigo conta cun equipo de elite que participa na categoría ASOBAL
desenvolve a súa actividade no Concello de Vigo, e constitúe un pilar de gran importancia en atención
á repercusión social y mediática do deporte.
A entidade S.D. Octavio Vigo desenvolve o proxecto do equipo de élite desta entidade durante a
tempada 2011/2012.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción do deporte
vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
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Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante para
a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, e contribúe á
consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón un gran valor de carácter
público e social.
II.-Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de Vigo:
•

•
•
•
•

Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os sistemas
de iniciación do deporte.
Contribuír a que os e as deportistas vigueses e viguesas máis xoves teñan pautas de
referencia positivas para a consecución de logros deportivos.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar o nível
da imaxe deportiva de Vigo.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto
deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento dun
itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os deportistas viguesas e viguesas no
entorno asociativo da cidade.

III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3410.489.00.06 , prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 45.000,00 €, a favor da entidade
deportiva S.D. Octavio Vigo.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concédente, os
intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita
subvención, cuxo obxecto é coadxuvar á financiación da primeira fase do proxecto do equipo de élite
da entidade S.D. Octavio Vigo desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1
de marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
V.- Que a entidade S.D. Octavio Vigo non está incurso en prohibición para ser beneficiaria das
subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas obrigas
tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo,
segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm.
11084-333.
VI.- Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da entidade S.D. Octavio Vigo o Concello de Vigo e a dita
entidade deportiva S.D. Octavio Vigo conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a
concesión da referida subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A entidade S.D. Octavio Vigo comprométese a colaborar coa Concellería de Deportes do
Concello de Vigo no fomento, promoción e difusión do deporte e da cultura deportiva, e
concretamente a:
1º.-Colaborar co Concello de Vigo na difusión dos programas deportivos desenvoltos dende este e
que teñen vinculación directa cos obxectivos da entidade que asina este convenio:
• Programa Municipal de escolas deportivas.
• Xornadas de formación.
• Campañas de concienciación vinculadas ós hábitos de vida saudables.
• Actividades dirixidas a poboacións especiais: Maiores, discapacitados...
• ...
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2º.-Traballar conxuntamente na difusión e promoción necesaria dos programas de actuación deportiva
de cara ó ensino e iniciación deportiva en tódolos aspectos da modalidade específica do equipo de
elite.
3º.-Participar cos xogadores e xogadoras do primeiro equipo nos proxectos de promoción do deporte
dinamizados polo Concello de Vigo.
4º-Que en todas as actividades que se desenvolvan dentro das actividades do equipo de elite, con
independencia dos patrocinios da entidade, deberá figurar nun lugar visible a imaxe da Concellería de
deportes-Concello de Vigo:
A imaxe da Concellería de Deportes-Concello de Vigo deberá estar presente tanto nas
equipacións de xogo como nas de paseo, e o seu formato e ubicación deberá ser autorizado
pola Concellería de Deportes.
Na instalación de Xogo colocaranse, como mínimo, catro lonas coa imaxe institucional da
Concellería de Deportes, ubicadas en zonas centrais e de máxima visibilidade da zona de
xogo.
5º.-Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no ámbito
deportivo conxuntamente coa concellería de deportes.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar coa entidade S.D. Octavio Vigo na tramitación das solicitudes relativas a necesidades
propias do Concello para a realización de proxectos deportivos do equipo de elite na cidade de Vigo.
2º.- Facilitar os medios precisos para a inserción da súa imaxe nos ámbitos de promoción da
entidade S.D. Octavio Vigo (revista, web, etc).
3º.- Conceder directamente á entidade S.D. Octavio Vigo unha subvención por importe de 45.000,00€
con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.06 do orzamento en vigor co obxecto de coadxuvar á
financiación das actividades do equipo de elite da entidade, desenvolvidas na primeira fase do
proxecto presentado, desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1 de
marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais,
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións
ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá á redución da subvención na mesma
proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza
e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Quinto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
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Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión, segundo xa vai dito, da imaxe institucional da Concellería de
Deportes-Concello de Vigo en calquera actividade ou evento relacionado co equipo de elite da
entidade, na cartelería, equipacións de xogo e paseo, e demais material gráfico elaborado ao efecto.
Sétimo.- A beneficiaria, no prazo comprendido entre a sinatura do presente convenio e como máximo
ata tres meses da finalización da tempada deportiva, deberá xustificar o cumprimento da finalidade
para a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá
presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración das actividades realizadas e
dos gastos incorridos polo importe da subvención recibida; os xustificantes de pago polo importe da
subvención dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o
importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que
financiaran tamén a actividade subvencionada.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de pago
dos gastos incorridos polo importe da subvención.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto do presente convenio cumprirán as
seguintes especifidades:
- As facturas, serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o
IVE. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
1.496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas
se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito
imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos incorridos, non será necesario que conste de
forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade ó proceso de xustificación
determinado neste convenio.
- Atendendo á especifidade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con arbitraxes,
taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos poderán ser xustificados a
través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas federacións, documentos de gasto de
arbitraxes, documentos de pago de premios deportivos, gastos de desprazamento de xogadores,
técnicos, etc.,) emitidos polas Federacións que recolla adecuadamente, os datos fiscais das
partes, as aportacións económicas, as retencións obrigatorias de ser o caso, e demais datos que
xustifiquen o valor probativo do gasto en base a eficacia administrativa do mesmo.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do Concello
de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo Organismo Autónomo IMD, acreditativo
dos ingresos por estes conceptos.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención e si
o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste
caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante orixinal
estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do
orixinal.
Oitavo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no
pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por resolución de
procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro
ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Noveno.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva. A tal efecto, o
técnico da área de deportes, no informe adxunto á documentación xustificactiva, especificará o
período comprendido pola mesma.
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A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 30.000 € por execución de obra ou
12.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo.- A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Deportes.
O xefe do servizo de Deportes emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo primeiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Deportes e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo segundo.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o
seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o
reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención
a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao
disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de
4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.
Décimo cuarto.- A vixencia do presente convenio abarca o período comprendido entre o 1 de xullo de
2011 e o 1 de marzo de 2012, vinculado á actividade deportiva do equipo de elite na primeira fase da
tempada 2011-2012.
Décimo quinto.-A beneficiaria está informada que que os seus datos e os do seu representante
serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguemento e comprobación
da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en
orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime
local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución
dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu
defecto, as normas de dereito privado.
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E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
de 2012.

27(302).CONVENIO ENTRE A CONCELLERÍA DE DEPORTES E O C.D.
BOSCO POLA ACTIVIDADE DO SEU EQUIPO DE ELITE NA TEMPADA 20112012. EXPTE. 11105/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do
director deportivo do IMD, do 9.02.12, conformado polo concelleiro de Deportes e
pola concelleira de Facenda, co informe da Asesoría Xurídica, do 27.02.2012, e co
informe da xefa do servizo de Fiscalización do 6.03.2012 conformado polo
Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO: Aprobación do texto do convenio que rexerá entre a Concellería de
Deportes do Concello de Vigo e a entidade deportiva C.D. Bosco para o
a subvención da primeira fase do proxecto de actividades do equipo de
elite da entidade na categoría Liga Feminina desenvolvido no período
comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1 de marzo de 2012,
vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
SEGUNDO: Aprobar o gasto de 37.500,00 €. a favor da entidade: C.D. Bosco co
CIF: G-36692317 con enderezo social na rúa Condesa Casa Bárcena,
9,
Bajo
en
Vigo,
e
numero
de
conta
corrente:
2080.5000.6830.4028.3524. Este crédito é con cargo á partida
3410.489.00.05 do vixente orzamento. O Expediente tramítase como
anticipado de gasto, polo que a execución do obxecto do mesmo queda
condicionada á existencia do crédito adecuado e suficiente vinculado á
aprobación definitiva da modificación orzamentaria por crédito
extraordinario 03/12 aprobada inicialmente polo Exmo. Concello Pleno
na sesión do 30 xaneiro de 2012 (BOP, 7 de febreiro de 2012).
TERCEIRO: Habilitar ao concelleiro-delegado de Deportes do Concello de Vigo, D.
José Manuel Fernández Pérez, para asinar este Convenio.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE C.D. BOSCO PARA O
DESENVOLVEMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROXECTO DE ACTIVIDADE DO EQUIPO DE
ÉLITE DA ENTIDADE, VINCULADO Á TEMPADA 2011-2012.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dous mil doce.
REUNIDOS
Dunha parte, don José Manuel Fernández Pérez na súa calidade de concelleiro-delegado da Área de
Deportes do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía
de 13 de xuño de 2011 sobre delegación de atribucións dos Delegados de Área.
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Doutra, don Francisco Araújo Sestelo como presidente da entidade C.D. Bosco CIF nº G-36692317 e
enderezo social na rúa Condesa Casa Bárcena, 9 Baixo, en Vigo e na representación da mesma,
segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que figura na documentación
do expediente núm. 11105-333.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
MANIFESTAN
I.-Que a entidade C.D. Bosco conta cun equipo de elite que participa na categoría Liga Feminina
desenvolve a súa actividade no Concello de Vigo, e constitúe un pilar de gran importancia en atención
á repercusión social y mediática do deporte.
A entidade C.D. Bosco desenvolve o proxecto do equipo de elite desta entidade durante a tempada
2011/2012.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción do deporte
vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante para
a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, e contribúe á
consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón un gran valor de carácter
público e social.
II.-Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de Vigo:
•

•
•
•
•

Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os sistemas
de iniciación do deporte.
Contribuír a que os e as deportistas vigueses e viguesas máis xoves teñan pautas de
referencia positivas para a consecución de logros deportivos.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar o nivel
da imaxe deportiva de Vigo.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto
deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento dun
itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os deportistas viguesas e viguesas no
entorno asociativo da cidade.

III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3410.489.00.05 , prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 37.500,00 €, a favor da entidade
deportiva C.D. Bosco.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concédente, os
intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita
subvención, cuxo obxecto é coadxuvar á financiación da primeira fase do proxecto do equipo de elite
da entidade C.D. Bosco desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1 de
marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
V.- Que a entidade C.D. Bosco non está incurso en prohibición para ser beneficiaria das subvencións
obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte a
Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das
declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm. 11105-333.
VI.- Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da entidade C.D. Bosco o Concello de Vigo e a dita entidade
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deportiva C.D. Bosco conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida
subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A entidade C.D. Bosco comprométese a colaborar coa Concellería de Deportes do
Concello de Vigo no fomento, promoción e difusión do deporte e da cultura deportiva, e
concretamente a:
1º.-Colaborar co Concello de Vigo na difusión dos programas deportivos desenvoltos dende este e
que teñen vinculación directa cos obxectivos da entidade que asina este convenio:
• Programa Municipal de escolas deportivas.
• Xornadas de formación.
• Campañas de concienciación vinculadas ós hábitos de vida saudables.
• Actividades dirixidas a poboacións especiais: Maiores, discapacitados...
• ...
2º.-Traballar conxuntamente na difusión e promoción necesaria dos programas de actuación deportiva
de cara ó ensino e iniciación deportiva en tódolos aspectos da modalidade específica do equipo de
elite.
3º.-Participar cos xogadores e xogadoras do primeiro equipo nos proxectos de promoción do deporte
dinamizados polo Concello de Vigo.
4º-Que en todas as actividades que se desenvolvan dentro das actividades do equipo de elite, con
independencia dos patrocinios da entidade, deberá figurar nun lugar visible a imaxe da Concellería de
deportes-Concello de Vigo:
A imaxe da Concellería de Deportes-Concello de Vigo deberá estar presente tanto nas
equipacións de xogo como nas de paseo, e o seu formato e ubicación deberá ser autorizado
pola Concellería de Deportes.
Na instalación de Xogo colocaranse, como mínimo, catro lonas coa imaxe institucional da
Concellería de Deportes, ubicadas en zonas centrais e de máxima visibilidade da zona de
xogo.
5º.-Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no ámbito
deportivo conxuntamente coa concellería de deportes.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar coa entidade C.D. Bosco na tramitación das solicitudes relativas a necesidades propias
do Concello para a realización de proxectos deportivos do equipo de elite na cidade de Vigo.
2º.- Facilitar os medios precisos para a inserción da súa imaxe nos ámbitos de promoción da
entidade C.D. Bosco (revista, web, etc).
3º.- Conceder directamente á entidade C.D. Bosco unha subvención por importe de 37.500,00€ con
cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.05 do orzamento en vigor co obxecto de coadxuvar á
financiación das actividades do equipo de elite da entidade, desenvolvidas na primeira fase do
proxecto presentado, desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1 de
marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais,
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
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efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións
ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá á redución da subvención na mesma
proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza
e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Quinto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión, segundo xa vai dito, da imaxe institucional da Concellería de
Deportes-Concello de Vigo en calquera actividade ou evento relacionado co equipo de elite da
entidade, na cartelería, equipacións de xogo e paseo, e demais material gráfico elaborado ao efecto.
Sétimo.- A beneficiaria, no prazo comprendido entre a sinatura do presente convenio e como máximo
ata tres meses da finalización da tempada deportiva, deberá xustificar o cumprimento da finalidade
para a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá
presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración das actividades realizadas e
dos gastos incorridos polo importe da subvención recibida; os xustificantes de pago polo importe da
subvención dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o
importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que
financiaran tamén a actividade subvencionada.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de pago
dos gastos incorridos polo importe da subvención.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto do presente convenio cumprirán as
seguintes especifidades:
- As facturas, serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o
IVE. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
1.496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas
se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito
imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos incorridos, non será necesario que conste de
forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade ó proceso de xustificación
determinado neste convenio.
- Atendendo á especifidade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con arbitraxes,
taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos poderán ser xustificados a
través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas federacións, documentos de gasto de
arbitraxes, documentos de pago de premios deportivos, gastos de desprazamento de xogadores,
técnicos, etc.,) emitidos polas Federacións que recolla adecuadamente, os datos fiscais das
partes, as aportacións económicas, as retencións obrigatorias de ser o caso, e demais datos que
xustifiquen o valor probativo do gasto en base a eficacia administrativa do mesmo.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do Concello
de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo Organismo Autónomo IMD, acreditativo
dos ingresos por estes conceptos.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención e si
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o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste
caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante orixinal
estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do
orixinal.
Oitavo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no
pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por resolución de
procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro
ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Noveno.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva. A tal efecto, o
técnico da área de deportes, no informe adxunto á documentación xustificativa, especificará o período
comprendido pola mesma.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 30.000 € por execución de obra ou
12.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo.- A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Deportes.
O xefe do servizo de Deportes emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo primeiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Deportes e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo segundo.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o
seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o
reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención
a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao
disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de
4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.
Décimo cuarto.- A vixencia do presente convenio abarca o período comprendido entre o 1 de xullo de
2011 e o 1 de marzo de 2012, vinculado á actividade deportiva do equipo de elite na primeira fase da
tempada 2011-2012.
Décimo quinto.-A beneficiaria está informada que que os seus datos e os do seu representante
serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguemento e comprobación
da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en
orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
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15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime
local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución
dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu
defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
a
de
de 2012.

28(303).CONVENIO ENTRE A CONCELLERÍA DE DEPORTES E A F.P.R. EL
OLIVO PARA ACTIVIDADE DO SEU EQUIPO DE ELITE NA TEMPADA 2011-2012.
EXPTE. 11111/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do
director deportivo do IMD, do 13.02.12, conformado polo concelleiro de Deportes e
pola concelleira de Facenda, co informe da Asesoría Xurídica, do 27.02.2012, e co
informe da xefa do servizo de Fiscalización do 6.03.2012 conformado polo
Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO: Aprobación do texto do convenio que rexerá entre a Concellería de
Deportes do Concello de Vigo e a entidade deportiva F.P.R. El Olivo
para o a subvención da primeira fase do proxecto de actividades do
equipo de elite da entidade na categoria 1ª División Fútbol Feminino
desenvolvido no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1
de marzo de 2012, vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
SEGUNDO: Aprobar o gasto de 15.000,00 €. a favor da entidade: F.P.R. El Olivo co
CIF: G-36704666 con enderezo social na rúa Otero Pedrayo, 5, en
Vigo, e numero de conta corrente 2080.5077.93.3040016285. Este
crédito é con cargo á partida 3410.489.00.13 do vixente orzamento. O
Expediente tramítase como anticipado de gasto, polo que a execución
do obxecto do mesmo queda condicionada á existencia do crédito
adecuado e suficiente vinculado á aprobación definitiva da modificación
orzamentaria por crédito extraordinario 03/12 aprobada inicialmente
polo Exmo. Concello Pleno na sesión do 30 xaneiro de 2012 (BOP, 7 de
febreiro de 2012).
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TERCEIRO: Habilitar ao concelleiro-delegado de Deportes do Concello de Vigo, D.
José Manuel Fernández Pérez, para asinar este Convenio.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE F.P.R. EL OLIVO VIGO PARA O
DESENVOLVEMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROXECTO DE ACTIVIDADE DO EQUIPO DE
ÉLITE DA ENTIDADE, VINCULADO Á TEMPADA 2011-2012.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dous mil doce.
REUNIDOS
Dunha parte, don José Manuel Fernández Pérez na súa calidade de concelleiro-delegado da Área de
Deportes do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía
de 13 de xuño de 2011 sobre delegación de atribucións dos Delegados de Área.
Doutra, don Balbino Moreira Vallez como presidente da entidade Federación Viguesa de Peñas
Recreativas El Olivo CIF nº G-36704666 e enderezo social na rúa Otero Pedrayo Nº 5 en Vigo e na
representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario
que figura na documentación do expediente núm. 11111-333.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
MANIFESTAN
I.-Que a entidade F.P.R. El Olivo conta cun equipo de elite que participa na categoría 1ª división de
Fútbol Feminino desenvolve a sua actividade no Concello de Vigo, e constitúe un pilar de gran
importancia en atención á repercusión social y mediática do deporte.
A entidade F.P.R. El Olivo desenvolve o proxecto do equipo de elite desta entidade durante a tempada
2011/2012.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción do deporte
vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante para
a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, e contribúe á
consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón un gran valor de carácter
público e social.
II.-Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de Vigo:
•

•
•
•
•

Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os sistemas
de iniciación do deporte.
Contribuír a que os e as deportistas vigueses e viguesas máis xoves teñan pautas de
referencia positivas para a consecución de logros deportivos.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar o nivel
da imaxe deportiva de Vigo.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto
deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento dun
itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os deportistas viguesas e viguesas no
entorno asociativo da cidade.
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III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3410.489.00.13, prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 15.000,00 €, a favor da entidade
deportiva F.P.R. El Olivo.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concédente, os
intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita
subvención, cuxo obxecto é coadxuvar á financiación da primeira fase do proxecto do equipo de elite
da entidade F.P.R. El Olivo desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1 de
marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
V.- Que a entidade F.P.R. El Olivo non está incurso en prohibición para ser beneficiaria das
subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas obrigas
tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo,
segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm.
11111-333.
VI.- Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da entidade F.P.R. El Olivo o Concello de Vigo e a dita
entidade deportiva conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida
subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A entidade F.P.R. El Olivo comprométese a colaborar coa Concellería de Deportes do
Concello de Vigo no fomento, promoción e difusión do deporte e da cultura deportiva, e
concretamente a:
1º.-Colaborar co Concello de Vigo na difusión dos programas deportivos desenvoltos dende este e
que teñen vinculación directa cos obxectivos da entidade que asina este convenio:
• Programa Municipal de escolas deportivas.
• Xornadas de formación.
• Campañas de concienciación vinculadas ós hábitos de vida saudables.
• Actividades dirixidas a poboacións especiais: Maiores, discapacitados...
• ...
2º.-Traballar conxuntamente na difusión e promoción necesaria dos programas de actuación deportiva
de cara ó ensino e iniciación deportiva en tódolos aspectos da modalidade específica do equipo de
elite.
3º.-Participar cos xogadores e xogadoras do primeiro equipo nos proxectos de promoción do deporte
dinamizados polo Concello de Vigo.
4º-Que en todas as actividades que se desenvolvan dentro das actividades do equipo de elite, con
independencia dos patrocinios da entidade, deberá figurar nun lugar visible a imaxe da Concelleria de
deportes-Concello de Vigo:
A imaxe da Concellería de Deportes-Concello de Vigo deberá estar presente tanto nas
equipacións de xogo como nas de paseo, e o seu formato e ubicación deberá ser autorizado
pola Concellería de Deportes.
Na instalación de Xogo colocaranse, como mínimo, catro lonas coa imaxe institucional da
Concellería de Deportes, ubicadas en zonas centrais e de máxima visibilidade da zona de
xogo.
5º.-Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no ámbito
deportivo conxuntamente coa concellería de deportes.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
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1º.- Colaborar coa entidade F.P.R. El Olivo na tramitación das solicitudes relativas a necesidades
propias do Concello para a realización de proxectos deportivos do equipo de elite na cidade de Vigo.
2º.- Facilitar os medios precisos para a inserción da súa imaxe nos ámbitos de promoción da
entidade F.P.R. El Olivo (revista, web, etc).
3º.- Conceder directamente á entidade F.P.R. El Olivo unha subvención por importe de 15.000,00€
con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.13 do orzamento en vigor co obxecto de coadxuvar á
financiación das actividades do equipo de elite da entidade, desenvolvidas na primeira fase do
proxecto presentado, desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1 de
marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais,
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións
ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá á redución da subvención na mesma
proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza
e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Quinto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión, segundo xa vai dito, da imaxe institucional da Concellería de
Deportes-Concello de Vigo en calquera actividade ou evento relacionado co equipo de elite da
entidade, na cartelería, equipacións de xogo e paseo, e demais material gráfico elaborado ao efecto.
Sétimo.- A beneficiaria, no prazo comprendido entre a sinatura do presente convenio e como máximo
ata tres meses da finalización da tempada deportiva, deberá xustificar o cumprimento da finalidade
para a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá
presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración das actividades realizadas e
dos gastos incorridos polo importe da subvención recibida; os xustificantes de pago polo importe da
subvención dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o
importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que
financiaran tamén a actividade subvencionada.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de pago
dos gastos incorridos polo importe da subvención.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto do presente convenio cumprirán as
seguintes especifidades:
- As facturas, serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o
IVE. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
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1.496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas
se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito
imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos incorridos, non será necesario que conste de
forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade ó proceso de xustificación
determinado neste convenio.
- Atendendo á especifidade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con arbitraxes,
taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos poderán ser xustificados a
través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas federacións, documentos de gasto de
arbitraxes, documentos de pago de premios deportivos, gastos de desprazamento de xogadores,
técnicos, etc.,) emitidos polas Federacións que recolla adecuadamente, os datos fiscais das
partes, as aportacións económicas, as retencións obrigatorias de ser o caso, e demais datos que
xustifiquen o valor probativo do gasto en base a eficacia administrativa do mesmo.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do Concello
de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo Organismo Autónomo IMD, acreditativo
dos ingresos por estes conceptos.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención e si
o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste
caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante orixinal
estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do
orixinal.
Oitavo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no
pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por resolución de
procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro
ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Noveno.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva. A tal efecto, o
técnico da área de deportes, no informe adxunto á documentación xustificativa, especificará o período
comprendido pola mesma.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 30.000 € por execución de obra ou
12.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo.- A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Deportes.
O xefe do servizo de Deportes emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo primeiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Deportes e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo segundo.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o
seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o
reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
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Décimo terceiro.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención
a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao
disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de
4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.
Décimo cuarto.- A vixencia do presente convenio abarca o período comprendido entre o 1 de xullo de
2011 e o 1 de marzo de 2012, vinculado á actividade deportiva do equipo de elite na primeira fase da
tempada 2011-2012.
Décimo quinto.-A beneficiaria está informada que que os seus datos e os do seu representante
serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguemento e comprobación
da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en
orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime
local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución
dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu
defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
_________________ de 2012.

29(304).CONVENIO ENTRE A CONCELLERÍA DE DEPORTES E O VIGO
RUGBY CLUB POLA ACTIVIDADE DO SEU EQUIPO DE ELITE NA TEMPADA
2011-2012. EXPTE. 11112/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do
director deportivo do IMD, do 13.02.12, conformado polo concelleiro de Deportes e
pola concelleira de Facenda, co informe da Asesoría Xurídica, do 27.02.2012, e co
informe da xefa do servizo de Fiscalización do 6.03.2012 conformado polo
Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO: Aprobación do texto do convenio que rexerá entre a Concellería de
Deportes do Concello de Vigo e a entidade deportiva Vigo Rugby Club
para o a subvención da primeira fase do proxecto de actividades do
equipo de elite da entidade na categoría División de Honra
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desenvolvido no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1
de marzo de 2012, vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
SEGUNDO: Aprobar o gasto de 15.000,00 €. a favor da entidade: Vigo Rugby Club
co CIF: G-36680924 con enderezo social na rúa Pontevedra 6, 6ºC en
Vigo, e numero de conta corrente 0031.0015.82.1011001653. Este
crédito é con cargo á partida 3410.489.00.09 do vixente orzamento. O
Expediente tramítase como anticipado de gasto, polo que a execución
do obxecto do mesmo queda condicionada á existencia do crédito
adecuado e suficiente vinculado á aprobación definitiva da modificación
orzamentaria por crédito extraordinario 03/12 aprobada inicialmente
polo Exmo. Concello Pleno na sesión do 30 xaneiro de 2012 (BOP, 7 de
febreiro de 2012).
TERCEIRO: Habilitar ao concelleiro-delegado de Deportes do Concello de Vigo, D.
José Manuel Fernández Pérez, para asinar este Convenio.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE VIGO RUGBY CLUB VIGO PARA O
DESENVOLVEMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROXECTO DE ACTIVIDADE DO EQUIPO DE
ÉLITE DA ENTIDADE, VINCULADO Á TEMPADA 2011-2012.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dous mil doce.
REUNIDOS
Dunha parte, don José Manuel Fernández Pérez na súa calidade de concelleiro-delegado da Área de
Deportes do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía
de 13 de xuño de 2011 sobre delegación de atribucións dos Delegados de Área.
Doutra, don Ramón González-Babé Iglesias como presidente da entidade Vigo Rugby Club CIF nº G36680924 e enderezo social na rúa Pontevedra 6, 6ºC en Vigo e na representación da mesma,
segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que figura na documentación
do expediente núm. 11112-333.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
MANIFESTAN
I.-Que a entidade Vigo Rugby Club conta cun equipo de elite que participa na categoría División de
Honra desenvolve a súa actividade no Concello de Vigo, e constitúe un pilar de gran importancia en
atención á repercusión social y mediática do deporte.
A entidade Vigo Rugby Club desenvolve o proxecto do equipo de elite desta entidade durante a
tempada 2011/2012.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción do deporte
vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante para
a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, e contribúe á
consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón un gran valor de carácter
público e social.
II.-Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de Vigo:
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•

•
•
•
•

Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os sistemas
de iniciación do deporte.
Contribuír a que os e as deportistas vigueses e viguesas máis xoves teñan pautas de
referencia positivas para a consecución de logros deportivos.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar o nível
da imaxe deportiva de Vigo.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto
deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento dun
itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os deportistas viguesas e viguesas no
entorno asociativo da cidade.

III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3410.489.00.09 , prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 15.000,00 €, a favor da entidade
deportiva Vigo Rugby Club.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concédente, os
intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita
subvención, cuxo obxecto é coadxuvar á financiación da primeira fase do proxecto do equipo de elite
da entidade Vigo Rugby Club desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1
de marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
V.- Que a entidade Vigo Rugby Club non está incurso en prohibición para ser beneficiaria das
subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas obrigas
tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo,
segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm.
11112-333.
VI.- Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da entidade Vigo Rugby Club o Concello de Vigo e a dita
entidade deportiva, conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida
subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A entidade Vigo Rugby Club comprométese a colaborar coa Concellería de Deportes do
Concello de Vigo no fomento, promoción e difusión do deporte e da cultura deportiva, e
concretamente a:
1º.-Colaborar co Concello de Vigo na difusión dos programas deportivos desenvoltos dende este e
que teñen vinculación directa cos obxectivos da entidade que asina este convenio:
• Programa Municipal de escolas deportivas.
• Xornadas de formación.
• Campañas de concienciación vinculadas ós hábitos de vida saudables.
• Actividades dirixidas a poboacións especiais: Maiores, discapacitados...
• ...
2º.-Traballar conxuntamente na difusión e promoción necesaria dos programas de actuación deportiva
de cara ó ensino e iniciación deportiva en tódolos aspectos da modalidade específica do equipo de
elite.
3º.-Participar cos xogadores e xogadoras do primeiro equipo nos proxectos de promoción do deporte
dinamizados polo Concello de Vigo.
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4º-Que en todas as actividades que se desenvolvan dentro das actividades do equipo de elite, con
independencia dos patrocinios da entidade, deberá figurar nun lugar visible a imaxe da Concellería de
deportes-Concello de Vigo:
A imaxe da Concellería de Deportes-Concello de Vigo deberá estar presente tanto nas
equipacións de xogo como nas de paseo, e o seu formato e ubicación deberá ser autorizado
pola Concellería de Deportes.
Na instalación de Xogo colocaranse, como mínimo, catro lonas coa imaxe institucional da
Concellería de Deportes, ubicadas en zonas centrais e de máxima visibilidade da zona de
xogo.
5º.-Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no ámbito
deportivo conxuntamente coa concellería de deportes.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar coa entidade Vigo Rugby Club na tramitación das solicitudes relativas a necesidades
propias do Concello para a realización de proxectos deportivos do equipo de elite na cidade de Vigo.
2º.- Facilitar os medios precisos para a inserción da súa imaxe nos ámbitos de promoción da
entidade Vigo Rugby Club (revista, web, etc).
3º.- Conceder directamente á entidade Vigo Rugby Club unha subvención por importe de 15.000,00€
con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.09 do orzamento en vigor co obxecto de coadxuvar á
financiación das actividades do equipo de elite da entidade, desenvolvidas na primeira fase do
proxecto presentado, desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1 de
marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais,
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións
ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá á redución da subvención na mesma
proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza
e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Quinto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión, segundo xa vai dito, da imaxe institucional da Concellería de
Deportes-Concello de Vigo en calquera actividade ou evento relacionado co equipo de elite da
entidade, na cartelería, equipacións de xogo e paseo, e demais material gráfico elaborado ao efecto.
Sétimo.- A beneficiaria, no prazo comprendido entre a sinatura do presente convenio e como máximo
ata tres meses da finalización da tempada deportiva, deberá xustificar o cumprimento da finalidade
para a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá
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presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración das actividades realizadas e
dos gastos incorridos polo importe da subvención recibida; os xustificantes de pago polo importe da
subvención dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o
importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que
financiaran tamén a actividade subvencionada.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de pago
dos gastos incorridos polo importe da subvención.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto do presente convenio cumprirán as
seguintes especifidades:
- As facturas, serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o
IVE. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
1.496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas
se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito
imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos incorridos, non será necesario que conste de
forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade ó proceso de xustificación
determinado neste convenio.
- Atendendo á especifidade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con arbitraxes,
taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos poderán ser xustificados a
través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas federacións, documentos de gasto de
arbitraxes, documentos de pago de premios deportivos, gastos de desprazamento de xogadores,
técnicos, etc.,) emitidos polas Federacións que recolla adecuadamente, os datos fiscais das
partes, as aportacións económicas, as retencións obrigatorias de ser o caso, e demais datos que
xustifiquen o valor probativo do gasto en base a eficacia administrativa do mesmo.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do Concello
de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo Organismo Autónomo IMD, acreditativo
dos ingresos por estes conceptos.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención e si
o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste
caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante orixinal
estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do
orixinal.
Oitavo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no
pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por resolución de
procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro
ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Noveno.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva. A tal efecto, o
técnico da área de deportes, no informe adxunto á documentación xustificativa, especificará o período
comprendido pola mesma.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 30.000 € por execución de obra ou
12.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo.- A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Deportes.
O xefe do servizo de Deportes emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.

S.ord. 09.03.12

Décimo primeiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Deportes e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo segundo.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o
seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o
reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención
a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao
disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de
4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.
Décimo cuarto.- A vixencia do presente convenio abarca o período comprendido entre o 1 de xullo de
2011 e o 1 de marzo de 2012, vinculado á actividade deportiva do equipo de elite na primeira fase da
tempada 2011-2012.
Décimo quinto.-A beneficiaria está informada que que os seus datos e os do seu representante
serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguemento e comprobación
da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en
orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime
local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución
dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu
defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
_________________ de 2012.

30(305).CONVENIO ENTRE A CONCELLERÍA DE DEPORTES E O CLUB
DEPORTIVO AMFIV POLA ACTIVIDADE DO SEU EQUIPO DE ELITE NA
PRIMEIRA FASE DA COMPETICIÓN NA TEMPADA 2011-2012. EXPTE. 11113/333.
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A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do
director deportivo do IMD, do 13.02.12, conformado polo concelleiro de Deportes e
pola concelleira de Facenda, co informe da Asesoría Xurídica, do 27.02.2012, e co
informe da xefa do servizo de Fiscalización do 6.03.2012 conformado polo
Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO: Aprobación do texto do convenio que rexerá entre a Concellería de
Deportes do Concello de Vigo e a entidade deportiva C.D. AMFIV para
o a subvención da primeira fase do proxecto de actividades do equipo
de elite da entidade na categoría División de Honra desenvolvido no
período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1 de marzo de
2012, vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
SEGUNDO: Aprobar o gasto de 17.500,00 €. a favor da entidade C.D. AMFIV co
CIF: G-36711380 con enderezo social na rúa LG Canido Estación s/n,
en Vigo, e numero de conta corrente 2080.5097.36.3000057714. Este
crédito é con cargo á partida 3410.489.00.07 do vixente orzamento. O
Expediente tramítase como anticipado de gasto, polo que a execución
do obxecto do mesmo queda condicionada á existencia do crédito
adecuado e suficiente vinculado á aprobación definitiva da modificación
orzamentaria por crédito extraordinario 03/12 aprobada inicialmente
polo Exmo. Concello Pleno na sesión do 30 xaneiro de 2012 (BOP, 7 de
febreiro de 2012).
TERCEIRO: Habilitar ao concelleiro-delegado de Deportes do Concello de Vigo, D.
José Manuel Fernández Pérez, para asinar este Convenio.

CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE C.D. AMFIV VIGO PARA O
DESENVOLVEMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROXECTO DE ACTIVIDADE DO EQUIPO DE
ÉLITE DA ENTIDADE, VINCULADO Á TEMPADA 2011-2012.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dous mil doce.
REUNIDOS
Dunha parte, don José Manuel Fernández Pérez na súa calidade de concelleiro-delegado da Área de
Deportes do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía
de 13 de xuño de 2011 sobre delegación de atribucións dos Delegados de Área.
Doutra, don Pablo Beiro Diz como presidente da entidade Club deportivo AMFIV CIF nº G-36711380 e
enderezo social na rúa LG Canido Estación s/n en Vigo e na representación da mesma, segundo
resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que figura na documentación do
expediente núm. 11113-333.
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Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
MANIFESTAN
I.-Que a entidade Club deportivo AMFIV conta cun equipo de elite que participa na categoría División
de Honra desenvolve a súa actividade no Concello de Vigo, e constitúe un pilar de gran importancia
en atención á repercusión social y mediática do deporte.
A entidade Club deportivo AMFIV desenvolve o proxecto do equipo de elite desta entidade durante a
tempada 2011/2012.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción do deporte
vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante para
a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, e contribúe á
consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón un gran valor de carácter
público e social.
II.-Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de Vigo:
•

•
•
•
•

Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os sistemas
de iniciación do deporte.
Contribuír a que os e as deportistas vigueses e viguesas máis xoves teñan pautas de
referencia positivas para a consecución de logros deportivos.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar o nivel
da imaxe deportiva de Vigo.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto
deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento dun
itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os deportistas viguesas e viguesas no
entorno asociativo da cidade.

III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3410.489.00.07 , prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 17.500,00 €, a favor da entidade
deportiva Club deportivo AMFIV.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concédente, os
intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita
subvención, cuxo obxecto é coadxuvar á financiación da primeira fase do proxecto do equipo de elite
da entidade Club deportivo AMFIV desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e
o 1 de marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
V.- Que a entidade Club deportivo AMFIV non está incurso en prohibición para ser beneficiaria das
subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas obrigas
tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo,
segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm.
11113-333.
VI.- Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da entidade Club deportivo AMFIV o Concello de Vigo e a dita
entidade deportiva, conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida
subvención en base aos seguintes.
PACTOS
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Primeiro.- A entidade Club deportivo AMFIV comprométese a colaborar coa Concellería de Deportes
do Concello de Vigo no fomento, promoción e difusión do deporte e da cultura deportiva, e
concretamente a:
1º.-Colaborar co Concello de Vigo na difusión dos programas deportivos desenvoltos dende este e
que teñen vinculación directa cos obxectivos da entidade que asina este convenio:
• Programa Municipal de escolas deportivas.
• Xornadas de formación.
• Campañas de concienciación vinculadas ós hábitos de vida saudables.
• Actividades dirixidas a poboacións especiais: Maiores, discapacitados...
• ...
2º.-Traballar conxuntamente na difusión e promoción necesaria dos programas de actuación deportiva
de cara ó ensino e iniciación deportiva en tódolos aspectos da modalidade específica do equipo de
elite.
3º.-Participar cos xogadores e xogadoras do primiero equipo nos proxectos de promoción do deporte
dinamizados polo Concello de Vigo.
4º-Que en todas as actividades que se desenvolvan dentro das actividades do equipo de elite, con
independencia dos patrocinios da entidade, deberá figurar nun lugar visible a imaxe da Concellería de
deportes-Concello de Vigo:
A imaxe da Concellería de Deportes-Concello de Vigo deberá estar presente tanto nas
equipacións de xogo como nas de paseo, e o seu formato e ubicación deberá ser autorizado
pola Concellería de Deportes.
Na instalación de Xogo colocaranse, como mínimo, catro lonas coa imaxe institucional da
Concellería de Deportes, ubicadas en zonas centrais e de máxima visibilidade da zona de
xogo.
5º.-Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no ámbito
deportivo conxuntamente coa concellería de deportes.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar coa entidade Club deportivo AMFIV na tramitación das solicitudes relativas a
necesidades propias do Concello para a realización de proxectos deportivos do equipo de elite na
cidade de Vigo.
2º.- Facilitar os medios precisos para a inserción da súa imaxe nos ámbitos de promoción da
entidade Club deportivo AMFIV (revista, web, etc).
3º.- Conceder directamente á entidade Club deportivo AMFIV unha subvención por importe de
17.500,00€ con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.07 do orzamento en vigor co obxecto de
coadxuvar á financiación das actividades do equipo de elite da entidade, desenvolvidas na primeira
fase do proxecto presentado, desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1
de marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais,
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
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En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións
ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá á redución da subvención na mesma
proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza
e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Quinto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión, segundo xa vai dito, da imaxe institucional da Concellería de
Deportes-Concello de Vigo en calquera actividade ou evento relacionado co equipo de elite da
entidade, na cartelería, equipacións de xogo e paseo, e demais material gráfico elaborado ao efecto.
Sétimo.- A beneficiaria, no prazo comprendido entre a sinatura do presente convenio e como máximo
ata tres meses da finalización da tempada deportiva, deberá xustificar o cumprimento da finalidade
para a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá
presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración das actividades realizadas e
dos gastos incorridos polo importe da subvención recibida; os xustificantes de pago polo importe da
subvención dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o
importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que
financiaran tamén a actividade subvencionada.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de pago
dos gastos incorridos polo importe da subvención.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto do presente convenio cumprirán as
seguintes especifidades:
- As facturas, serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o
IVE. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
1.496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas
se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito
imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos incorridos, non será necesario que conste de
forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade ó proceso de xustificación
determinado neste convenio.
- Atendendo á especifidade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con arbitraxes,
taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos poderán ser xustificados a
través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas federacións, documentos de gasto de
arbitraxes, documentos de pago de premios deportivos, gastos de desprazamento de xogadores,
técnicos, etc.,) emitidos polas Federacións que recolla adecuadamente, os datos fiscais das
partes, as aportacións económicas, as retencións obrigatorias de ser o caso, e demais datos que
xustifiquen o valor probativo do gasto en base a eficacia administrativa do mesmo.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do Concello
de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo Organismo Autónomo IMD, acreditativo
dos ingresos por estes conceptos.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención e si
o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste
caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante orixinal
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estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do
orixinal.
Oitavo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no
pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por resolución de
procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro
ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Noveno.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva. A tal efecto, o
técnico da área de deportes, no informe adxunto á documentación xustificativa, especificará o período
comprendido pola mesma.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 30.000 € por execución de obra ou
12.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo.- A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Deportes.
O xefe do servizo de Deportes emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo primeiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Deportes e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo segundo.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o
seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o
reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención
a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao
disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de
4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.
Décimo cuarto.- A vixencia do presente convenio abarca o período comprendido entre o 1 de xullo de
2011 e o 1 de marzo de 2012, vinculado á actividade deportiva do equipo de elite na primeira fase da
tempada 2011-2012.
Décimo quinto.-A beneficiaria está informada que que os seus datos e os do seu representante
serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguemento e comprobación
da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en
orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
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A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime
local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución
dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu
defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
_________________ de 2012.

31(306).CONVENIO ENTRE A CONCELLERÍA DE DEPORTES E O CLUB
HALCONES DE VIGO POLA ACTIVIDADE DO SEU EQUIPO DE ELITE NA
TEMPADA 2011-2012. EXPTE. 11114/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do
director deportivo do IMD, do 13.02.12, conformado polo concelleiro de Deportes e
pola concelleira de Facenda, co informe da Asesoría Xurídica, do 27.02.2012, e co
informe da xefa do servizo de Fiscalización do 6.03.2012 conformado polo
Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO:

Aprobación do texto do convenio que rexerá entre a Concellería de Deportes do
Concello de Vigo e a entidade deportiva Halcones de Vigo Beisbol Club para o a
subvención da primeira fase do proxecto de actividades do equipo de elite da
entidade na categoría División de Honra desenvolvido no período comprendido entre
o 1 de xaneiro e o 1 de marzo de 2012, vinculado á tempada deportiva 2011/2012.

SEGUNDO:

Aprobar o gasto de 9.000,00 €. a favor da entidade: Halcones de Vigo Beisbol Club co
CIF: G-36933331 con enderezo social na rúa Curros 17 en Vigo, e numero de conta
corrente 2080.5136.9230.4000.8848. Este crédito é con cargo á partida
3410.489.00.14 do vixente orzamento. O Expediente tramítase como anticipado de
gasto, polo que a execución do obxecto do mesmo queda condicionada á existencia
do crédito adecuado e suficiente vinculado á aprobación definitiva da modificación
orzamentaria por crédito extraordinario 03/12 aprobada inicialmente polo Exmo.
Concello Pleno na sesión do 30 xaneiro de 2012 (BOP, 7 de febreiro de 2012).

TERCEIRO:

Habilitar ao concelleiro-delegado de Deportes do Concello de Vigo, D. José Manuel
Fernández Pérez, para asinar este Convenio.

CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE HALCONES DE VIGO BEISBOL CLUB
VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROXECTO DE ACTIVIDADE DO
EQUIPO DE ÉLITE DA ENTIDADE, VINCULADO Á TEMPADA 2011-2012.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dousmil doce.
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REUNIDOS
Dunha parte, don José Manuel Fernández Pérez na súa calidade de concelleiro-delegado da Área de
Deportes do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía
de 13 de xuño de 2011 sobre delegación de atribucións dos Delegados de Área.
Doutra, dona María Isabel Villar de Dios como presidente da entidade Halcones de Vigo Beisbol Club
CIF nº G-36933331 e enderezo social na rúa Curros, 17 en Vigo e na representación da mesma,
segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que figura na documentación
do expediente núm. 11114-333.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio

MANIFESTAN
I.-Que a entidade Halcones de Vigo Béisbol Club conta cun equipo de elite que participa na categoría
División de Honra desenvolve a sua actividade no Concello de Vigo, e constitúe un pilar de gran
importancia en atención á repercusión social e mediática do deporte.
A entidade Halcones de Vigo Béisbol Club desenvolve o proxecto do equipo de elite desta entidade
durante a tempada 2011/2012.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción do deporte
vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante para
a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, e contribúe á
consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón un gran valor de carácter
público e social.
II.-Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de Vigo:
•

•
•
•
•

Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os sistemas
de iniciación do deporte.
Contribuír a que os e as deportistas vigueses e viguesas máis xoves teñan pautas de
referencia positivas para a consecución de logros deportivos.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar o nivel
da imaxe deportiva de Vigo.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto
deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento dun
itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os deportistas viguesas e viguesas no
entorno asociativo da cidade.

III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3410.489.00.14 , prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 9.000,00 €, a favor da entidade
deportiva Halcones de Vigo Béisbol Club.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concédente, os
intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita
subvención, cuxo obxecto é coadxuvar á financiación da primeira fase do proxecto do equipo de elite
da entidade Halcones de Vigo Béisbol Club desenvolvida no período comprendido entre o 1 de
xaneiro e o 1 de marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
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V.- Que a entidade Halcones de Vigo Béisbol Club non está incurso en prohibición para ser
beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas
obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de
Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm.
11114-333.
VI.- Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da entidade Halcones de Vigo Béisbol Club o Concello de
Vigo e a dita entidade deportiva, conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da
referida subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A entidade Halcones de Vigo Béisbol Club comprométese a colaborar coa Concellería de
Deportes do Concello de Vigo no fomento, promoción e difusión do deporte e da cultura deportiva, e
concretamente a:
1º.-Colaborar co Concello de Vigo na difusión dos programas deportivos desenvoltos dende este e
que teñen vinculación directa cos obxectivos da entidade que asina este convenio:
• Programa Municipal de escolas deportivas.
• Xornadas de formación.
• Campañas de concienciación vinculadas ós hábitos de vida saudables.
• Actividades dirixidas a poboacións especiais: Maiores, discapacitados...
• ...
2º.-Traballar conxuntamente na difusión e promoción necesaria dos programas de actuación deportiva
de cara ó ensino e iniciación deportiva en tódolos aspectos da modalidade específica do equipo de
elite.
3º.-Participar cos xogadores e xogadoras do primeiro equipo nos proxectos de promoción do deporte
dinamizados polo Concello de Vigo.
4º-Que en todas as actividades que se desenvolvan dentro das actividades do equipo de elite, con
independencia dos patrocinios da entidade, deberá figurar nun lugar visible a imaxe da Concellería de
deportes-Concello de Vigo:
A imaxe da Concellería de Deportes-Concello de Vigo deberá estar presente tanto nas
equipacións de xogo como nas de paseo, e o seu formato e ubicación deberá ser autorizado
pola Concellería de Deportes.
Na instalación de Xogo colocaranse, como mínimo, catro lonas coa imaxe institucional da
Concellería de Deportes, ubicadas en zonas centrais e de máxima visibilidade da zona de
xogo.
5º.-Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no ámbito
deportivo conxuntamente coa concellería de deportes.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar coa entidade Halcones de Vigo Béisbol Club na tramitación das solicitudes relativas a
necesidades propias do Concello para a realización de proxectos deportivos do equipo de élite na
cidade de Vigo.
2º.- Facilitar os medios precisos para a inserción da súa imaxe nos ámbitos de promoción da
entidade Halcones de Vigo Béisbol Club (revista, web, etc).
3º.- Conceder directamente á entidade Halcones de Vigo Béisbol Club unha subvención por importe
de 9.000,00€ con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.14 do orzamento en vigor co obxecto de
coadxuvar á financiación das actividades do equipo de elite da entidade, desenvolvidas na primeira
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fase do proxecto presentado, desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 1 de
marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais,
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións
ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá á redución da subvención na mesma
proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza
e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Quinto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión, segundo xa vai dito, da imaxe institucional da Concellería de
Deportes-Concello de Vigo en calquera actividade ou evento relacionado co equipo de elite da
entidade, na cartelería, equipacións de xogo e paseo, e demais material gráfico elaborado ao efecto.
Sétimo.- A beneficiaria, no prazo comprendido entre a sinatura do presente convenio e como máximo
ata tres meses da finalización da tempada deportiva, deberá xustificar o cumprimento da finalidade
para a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá
presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración das actividades realizadas e
dos gastos incorridos polo importe da subvención recibida; os xustificantes de pago polo importe da
subvención dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o
importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que
financiaran tamén a actividade subvencionada.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de pago
dos gastos incorridos polo importe da subvención.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto do presente convenio cumprirán as
seguintes especifidades:
- As facturas, serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o
IVE. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
1.496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas
se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito
imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos incorridos, non será necesario que conste de
forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade ó proceso de xustificación
determinado neste convenio.
- Atendendo á especifidade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con arbitraxes,
taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos poderán ser xustificados a
través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas federacións, documentos de gasto de
arbitraxes, documentos de pago de premios deportivos, gastos de desprazamento de xogadores,
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técnicos, etc.,) emitidos polas Federacións que recolla adecuadamente, os datos fiscais das
partes, as aportacións económicas, as retencións obrigatorias de ser o caso, e demais datos que
xustifiquen o valor probativo do gasto en base a eficacia administrativa do mesmo.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do Concello
de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo Organismo Autónomo IMD, acreditativo
dos ingresos por estes conceptos.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención e si
o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste
caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante orixinal
estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do
orixinal.
Oitavo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no
pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por resolución de
procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro
ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Noveno.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva. A tal efecto, o
técnico da área de deportes, no informe adxunto á documentación xustificativa, especificará o período
comprendido pola mesma.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 30.000 € por execución de obra ou
12.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo.- A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Deportes.
O xefe do servizo de Deportes emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo primeiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Deportes e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo segundo.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o
seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o
reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención
a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao
disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de
4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.
Décimo cuarto.- A vixencia do presente convenio abarca o período comprendido entre o 1 de xaneiro
e o 1 de marzo de 2012, vinculado á actividade deportiva do equipo de elite na primeira fase da
tempada 2011-2012.
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Décimo quinto.-A beneficiaria está informada que que os seus datos e os do seu representante
serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguemento e comprobación
da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en
orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime
local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución
dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu
defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
_________________ de 2012.

32(307).CONVENIO ENTRE A CONCELLERÍA DE DEPORTES E O CLUB
XUVENIL DE TEIS POLA ACTIVIDADE DO SEU EQUIPO DE ELITE NA TEMPADA
2011-2012. EXPTE. 11115/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do
director deportivo do IMD, do 13.02.12, conformado polo concelleiro de Deportes e
pola concelleira de Facenda, co informe da Asesoría Xurídica, do 27.02.2012, e co
informe da xefa do servizo de Fiscalización do 6.03.2012 conformado polo
Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO: Aprobación do texto do convenio que rexerá entre a Concellería de
Deportes do Concello de Vigo e a entidade deportiva C.D. Xuvenil de
Teis para o a subvención da primeira fase do proxecto de actividades
do equipo de elite da entidade na categoría Liga FEV Feminina
desenvolvido no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1
de marzo de 2012, vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
SEGUNDO: Aprobar o gasto de 10.000,00 €. a favor da entidade: C.D. Xuvenil de
Teis co CIF: G-36713493 con enderezo social na rúa Núñez de Balboa,
en Vigo, e numero de conta corrente 2080.0567.0830.4000.4268. Este
crédito é con cargo á partida 3410.489.00.11 do vixente orzamento. O
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Expediente tramítase como anticipado de gasto, polo que a execución
do obxecto do mesmo queda condicionada á existencia do crédito
adecuado e suficiente vinculado á aprobación definitiva da modificación
orzamentaria por crédito extraordinario 03/12 aprobada inicialmente
polo Exmo. Concello Pleno na sesión do 30 xaneiro de 2012 (BOP, 7 de
febreiro de 2012).
TERCEIRO: Habilitar ao concelleiro-delegado de Deportes do Concello de Vigo, D.
José Manuel Fernández Pérez, para asinar este Convenio.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE CLUB DEPORTIVO XUVENIL DE TEIS
PARA O DESENVOLVEMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROXECTO DE ACTIVIDADE DO EQUIPO
DE ÉLITE DA ENTIDADE, VINCULADO Á TEMPADA 2011-2012.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dous mil doce.
REUNIDOS
Dunha parte, don José Manuel Fernández Pérez na súa calidade de concelleiro-delegado da Área de
Deportes do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía
de 13 de xuño de 2011 sobre delegación de atribucións dos Delegados de Área.
Doutra, dona Ruth Calvo Ferrer como presidenta da entidade Club Deportivo Xuvenil de Teis CIF nº
G-36713493 e enderezo social na rúa Núñez de Balboa, 12, 3º Dcha. en Vigo e na representación da
mesma, segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que figura na
documentación do expediente núm. 11115-333.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
MANIFESTAN
I.-Que a entidade Club Deportivo Xuvenil de Teis conta cun equipo de elite que participa na categoría
Liga FEV Feminina desenvolve a súa actividade no Concello de Vigo, e constitúe un pilar de gran
importancia en atención á repercusión social e mediática do deporte.
A entidade Club Deportivo Xuvenil de Teis desenvolve o proxecto do equipo de elite desta entidade
durante a tempada 2011/2012.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción do deporte
vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante para
a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, e contribúe á
consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón un gran valor de carácter
público e social.
II.-Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de Vigo:
•

•

Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os sistemas
de iniciación do deporte.
Contribuír a que os e as deportistas vigueses e viguesas máis xoves teñan pautas de
referencia positivas para a consecución de logros deportivos.
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•
•
•

Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar o nivel
da imaxe deportiva de Vigo.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto
deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento dun
itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os deportistas viguesas e viguesas no
entorno asociativo da cidade.

III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3410.489.00.11 , prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 10.000,00 €, a favor da entidade
deportiva Club Deportivo Xuvenil de Teis.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concédente, os
intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita
subvención, cuxo obxecto é coadxuvar á financiación da primeira fase do proxecto do equipo de élite
da entidade Club Deportivo Xuvenil de Teis desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo
de 2011 e o 1 de marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
V.- Que a entidade Club Deportivo Xuvenil de Teis non está incurso en prohibición para ser
beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas
obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de
Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm.
11115-333.
VI.- Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da entidade Club Deportivo Xuvenil de Teis o Concello de Vigo
e a dita entidade deportiva, conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da
referida subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A entidade Club Deportivo Xuvenil de Teis comprométese a colaborar coa Concellería de
Deportes do Concello de Vigo no fomento, promoción e difusión do deporte e da cultura deportiva, e
concretamente a:
1º.-Colaborar co Concello de Vigo na difusión dos programas deportivos desenvoltos dende este e
que teñen vinculación directa cos obxectivos da entidade que asina este convenio:
• Programa Municipal de escolas deportivas.
• Xornadas de formación.
• Campañas de concienciación vinculadas ós hábitos de vida saudables.
• Actividades dirixidas a poboacións especiais: Maiores, discapacitados...
• ...
2º.-Traballar conxuntamente na difusión e promoción necesaria dos programas de actuación deportiva
de cara ó ensino e iniciación deportiva en tódolos aspectos da modalidade específica do equipo de
elite.
3º.-Participar cos xogadores e xogadoras do primeiro equipo nos proxectos de promoción do deporte
dinamizados polo Concello de Vigo.
4º-Que en todas as actividades que se desenvolvan dentro das actividades do equipo de elite, con
independencia dos patrocinios da entidade, deberá figurar nun lugar visible a imaxe da Concellería de
deportes-Concello de Vigo:
A imaxe da Concellería de Deportes-Concello de Vigo deberá estar presente tanto nas
equipacións de xogo como nas de paseo, e o seu formato e ubicación deberá ser autorizado
pola Concellería de Deportes.
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Na instalación de Xogo colocaranse, como mínimo, catro lonas coa imaxe institucional da
Concellería de Deportes, ubicadas en zonas centrais e de máxima visibilidade da zona de
xogo.
5º.-Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no ámbito
deportivo conxuntamente coa concellería de deportes.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar coa entidade Club Deportivo Xuvenil de Teis na tramitación das solicitudes relativas a
necesidades propias do Concello para a realización de proxectos deportivos do equipo de elite na
cidade de Vigo.
2º.- Facilitar os medios precisos para a inserción da súa imaxe nos ámbitos de promoción da
entidade Club Deportivo Xuvenil de Teis (revista, web, etc).
3º.- Conceder directamente á entidade Club Deportivo Xuvenil de Teis unha subvención por importe
de 10.000,00€ con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.11 do orzamento en vigor co obxecto de
coadxuvar á financiación das actividades do equipo de elite da entidade, desenvolvidas na primeira
fase do proxecto presentado, desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1
de marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais,
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións
ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá á redución da subvención na mesma
proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza
e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Quinto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión, segundo xa vai dito, da imaxe institucional da Concellería de
Deportes-Concello de Vigo en calquera actividade ou evento relacionado co equipo de elite da
entidade, na cartelería, equipacións de xogo e paseo, e demais material gráfico elaborado ao efecto.
Sétimo.- A beneficiaria, no prazo comprendido entre a sinatura do presente convenio e como máximo
ata tres meses da finalización da tempada deportiva, deberá xustificar o cumprimento da finalidade
para a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá
presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración das actividades realizadas e
dos gastos incorridos polo importe da subvención recibida; os xustificantes de pago polo importe da
subvención dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o
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importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que
financiaran tamén a actividade subvencionada.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de pago
dos gastos incorridos polo importe da subvención.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto do presente convenio cumprirán as
seguintes especifidades:
- As facturas, serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o
IVE. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
1.496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas
se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito
imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos incorridos, non será necesario que conste de
forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade ó proceso de xustificación
determinado neste convenio.
- Atendendo á especifidade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con arbitraxes,
taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos poderán ser xustificados a
través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas federacións, documentos de gasto de
arbitraxes, documentos de pago de premios deportivos, gastos de desprazamento de xogadores,
técnicos, etc.,) emitidos polas Federacións que recolla adecuadamente, os datos fiscais das
partes, as aportacións económicas, as retencións obrigatorias de ser o caso, e demais datos que
xustifiquen o valor probativo do gasto en base a eficacia administrativa do mesmo.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do Concello
de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo Organismo Autónomo IMD, acreditativo
dos ingresos por estes conceptos.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención e si
o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste
caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante orixinal
estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do
orixinal.
Oitavo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no
pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por resolución de
procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro
ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Noveno.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva. A tal efecto, o
técnico da área de deportes, no informe adxunto á documentación xustificativa, especificará o período
comprendido pola mesma.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 30.000 € por execución de obra ou
12.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo.- A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Deportes.
O xefe do servizo de Deportes emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo primeiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Deportes e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
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Décimo segundo.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o
seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o
reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención
a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao
disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de
4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.
Décimo cuarto.- A vixencia do presente convenio abarca o período comprendido entre o 1 de xullo de
2011 e o 1 de marzo de 2012, vinculado á actividade deportiva do equipo de elite na primeira fase da
tempada 2011-2012.
Décimo quinto.-A beneficiaria está informada que que os seus datos e os do seu representante
serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguemento e comprobación
da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en
orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime
local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución
dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu
defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
_________________ de 2012.

33(308).CONVENIO ENTRE A CONCELLERÍA DE DEPORTES E O CLUB
VIGO VOLEIBOL POLA ACTIVIDADE DO SEU EQUIPO DE ELITE NA TEMPADA
DEPORTIVA 2011-2012. EXPTE. 11119/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do
director deportivo do IMD, do 9.02.12, conformado polo concelleiro de Deportes e
pola concelleira de Facenda, co informe da Asesoría Xurídica, do 27.02.2012, e co
informe da xefa do servizo de Fiscalización do 6.03.2012 conformado polo
Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO: Aprobación do texto do convenio que rexerá entre a Concellería de
Deportes do Concello de Vigo e a entidade deportiva Club Vigo Voleibol
para o a subvención da primeira fase do proxecto de actividades do
equipo de elite da entidade na categoria SuperLiga de Voleibol
desenvolvido no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1
de marzo de 2012, vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
SEGUNDO: Aprobar o gasto de 20.000,00 €. a favor da entidade Club Vigo Voleibol
co CIF: G.3636658219 con enderezo social na rúa Bolivia, 2, 6ºC en
Vigo, e numero de conta corrente: 2080.5100.1030.4000.6352. Este
crédito é con cargo á partida 3410.489.00.10 do vixente orzamento. O
Expediente tramítase como anticipado de gasto, polo que a execución
do obxecto do mesmo queda condicionada á existencia do crédito
adecuado e suficiente vinculado á aprobación definitiva da modificación
orzamentaria por crédito extraordinario 03/12 aprobada inicialmente
polo Exmo. Concello Pleno na sesión do 30 xaneiro de 2012 (BOP, 7 de
febreiro de 2012).
TERCEIRO: Habilitar ao concelleiro-delegado de Deportes do Concello de Vigo, D.
José Manuel Fernández Pérez, para asinar este Convenio.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE CLUB VIGO VOLEIBOL VIGO PARA O
DESENVOLVEMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROXECTO DE ACTIVIDADE DO EQUIPO DE
ÉLITE DA ENTIDADE, VINCULADO Á TEMPADA 2011-2012.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dous mil doce.
REUNIDOS
Dunha parte, don José Manuel Fernández Pérez na súa calidade de concelleiro-delegado da Área de
Deportes do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía
de 13 de xuño de 2011 sobre delegación de atribucións dos Delegados de Área.
Doutra, don Guillermo Touza Rodríguez, como presidente da entidade Club Vigo Voleibol CIF nº G36658219 e enderezo social na rúa Bolivia, 2, 6ºC, en Vigo e na representación da mesma, segundo
resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que figura na documentación do
expediente núm. 11119-333.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
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MANIFESTAN
I.-Que a entidade Club Vigo Voleibol conta cun equipo de elite que participa na categoría SuperLiga
de Voleibol desenvolve a súa actividade no Concello de Vigo, e constitúe un pilar de gran importancia
en atención á repercusión social e mediática do deporte.
A entidade Club Vigo Voleibol desenvolve o proxecto do equipo de elite desta entidade durante a
tempada 2011/2012.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción do deporte
vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante para
a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, e contribúe á
consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón un gran valor de carácter
público e social.
II.-Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de Vigo:
•

•
•
•
•

Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os sistemas
de iniciación do deporte.
Contribuír a que os e as deportistas vigueses e viguesas máis xoves teñan pautas de
referencia positivas para a consecución de logros deportivos.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar o nivel
da imaxe deportiva de Vigo.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto
deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o desenvolvemento dun
itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os deportistas viguesas e viguesas no
entorno asociativo da cidade.

III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3410.489.00.10, prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 20.000,00 €, a favor da entidade
deportiva Club Vigo Voleibol.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concédente, os
intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita
subvención, cuxo obxecto é coadxuvar á financiación da primeira fase do proxecto do equipo de elite
da entidade Club Vigo Voleibol desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1
de marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
V.- Que a entidade Club Vigo Voleibol non está incurso en prohibición para ser beneficiaria das
subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente das súas obrigas
tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo,
segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm.
11119-333.
VI.- Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de
Vigo representa a devandita actividade da entidade Club Vigo Voleibol, o Concello de Vigo e a dita
entidade deportiva conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida
subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A entidade Club Vigo Voleibol comprométese a colaborar coa Concellería de Deportes do
Concello de Vigo no fomento, promoción e difusión do deporte e da cultura deportiva, e
concretamente a:
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1º.-Colaborar co Concello de Vigo na difusión dos programas deportivos desenvoltos dende este e
que teñen vinculación directa cos obxectivos da entidade que asina este convenio:
• Programa Municipal de escolas deportivas.
• Xornadas de formación.
• Campañas de concienciación vinculadas ós hábitos de vida saudables.
• Actividades dirixidas a poboacións especiais: Maiores, discapacitados...
• ...
2º.-Traballar conxuntamente na difusión e promoción necesaria dos programas de actuación deportiva
de cara ó ensino e iniciación deportiva en tódolos aspectos da modalidade específica do equipo de
elite.
3º.-Participar cos xogadores e xogadoras do primeiro equipo nos proxectos de promoción do deporte
dinamizados polo Concello de Vigo.
4º-Que en todas as actividades que se desenvolvan dentro das actividades do equipo de elite, con
independencia dos patrocinios da entidade, deberá figurar nun lugar visible a imaxe da Concellería de
deportes-Concello de Vigo:
A imaxe da Concellería de Deportes-Concello de Vigo deberá estar presente tanto nas
equipacións de xogo como nas de paseo, e o seu formato e ubicación deberá ser autorizado
pola Concellería de Deportes.
Na instalación de Xogo colocaranse, como mínimo, catro lonas coa imaxe institucional da
Concellería de Deportes, ubicadas en zonas centrais e de máxima visibilidade da zona de
xogo.
5º.-Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no ámbito
deportivo conxuntamente coa concellería de deportes.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar coa entidade Club Vigo Voleibol na tramitación das solicitudes relativas a necesidades
propias do Concello para a realización de proxectos deportivos do equipo de elite na cidade de Vigo.
2º.- Facilitar os medios precisos para a inserción da súa imaxe nos ámbitos de promoción da
entidade Club Vigo Voleibol (revista, web, etc).
3º.- Conceder directamente á entidade Club Vigo Voleibol unha subvención por importe de 20.000,00€
con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.10 do orzamento en vigor co obxecto de coadxuvar á
financiación das actividades do equipo de elite da entidade, desenvolvidas na primeira fase do
proxecto presentado, desenvolvida no período comprendido entre o 1 de xullo de 2011 e o 1 de
marzo de 2012, e vinculado á tempada deportiva 2011/2012.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais,
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións
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ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá á redución da subvención na mesma
proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza
e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Quinto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión, segundo xa vai dito, da imaxe institucional da Concellería de
Deportes-Concello de Vigo en calquera actividade ou evento relacionado co equipo de elite da
entidade, na cartelería, equipacións de xogo e paseo, e demais material gráfico elaborado ao efecto.
Sétimo.- A beneficiaria, no prazo comprendido entre a sinatura do presente convenio e como máximo
ata tres meses da finalización da tempada deportiva, deberá xustificar o cumprimento da finalidade
para a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá
presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración das actividades realizadas e
dos gastos incorridos polo importe da subvención recibida; os xustificantes de pago polo importe da
subvención dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o
importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que
financiaran tamén a actividade subvencionada.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de pago
dos gastos incorridos polo importe da subvención.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto do presente convenio cumprirán as
seguintes especifidades:
- As facturas, serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o
IVE. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
1.496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas
se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito
imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos incorridos, non será necesario que conste de
forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade ó proceso de xustificación
determinado neste convenio.
- Atendendo á especifidade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con arbitraxes,
taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos poderán ser xustificados a
través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas federacións, documentos de gasto de
arbitraxes, documentos de pago de premios deportivos, gastos de desprazamento de xogadores,
técnicos, etc.,) emitidos polas Federacións que recolla adecuadamente, os datos fiscais das
partes, as aportacións económicas, as retencións obrigatorias de ser o caso, e demais datos que
xustifiquen o valor probativo do gasto en base a eficacia administrativa do mesmo.
- En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do Concello
de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo Organismo Autónomo IMD, acreditativo
dos ingresos por este conceptos.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención e si
o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste
caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante orixinal
estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do
orixinal.
Oitavo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no
pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por resolución de
procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro
ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
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Noveno.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva. A tal efecto, o
técnico da área de deportes, no informe adxunto á documentación xustificativa, especificará o período
comprendido pola mesma.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 30.000 € por execución de obra ou
12.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo.- A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Deportes.
O xefe do servizo de Deportes emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo primeiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Deportes e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas no exercizo das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo segundo.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o
seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o
reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención
a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao
disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de
4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.
Décimo cuarto.- A vixencia do presente convenio abarca o período comprendido entre o 1 de xullo de
2011 e o 1 de marzo de 2012, vinculado á actividade deportiva do equipo de elite na primeira fase da
tempada 2011-2012.
Décimo quinto.-A beneficiaria está informada que que os seus datos e os do seu representante
serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguemento e comprobación
da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en
orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime
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local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución
dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu
defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
_________________ de 2012.

34(309).- ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo intervencións neste punto.
.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás 9.20
horas. Como secretaria dou fé.
am.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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