ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria do 26 de xaneiro de 2011
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Carlos López Font
D. Eudosio Álvarez Álvarez
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Santiago Domínguez Olveira
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro

Invitados:
D. Angel Rivas González
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos
Na Casa do Concello de Vigo, ás 9.05 horas do día vinteseis de xaneiro de dous mil dez e
baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa asistencia dos
concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas
Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar
sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos
membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno
Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral accidental, Sr. Suárez Sánchez, o titular da
Asesoría Xurídica, non asistíu.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(35).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(36).- CONCESIÓN DE AXUDAS NO FOGAR. EXPTES. 04/3295 E 21/1690.
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da traballadora
social Responsable do Programa, do 17.01.11, conformado pola concelleira-delegada da
Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda:
Conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar a Dª Rosario Rodríguez Rodríguez.
Expte. 3295/04 e a Dª. Purificación Blanco de Haz. Expte. 1690/21..

3(37).- REALIZACIÓN DO II DUATLÓN CROSS MAMOA DE CANDEAN, PARA O
VINDEIRO 6 DE FEBREIRO DE 2011, NO MONTE VIXIADOR E ARREDORES.
EXPTE. 10081/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
deportivo do IMD, do 17.01.11, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes, a Xunta
de Goberno local acorda:
“Autorizar a Lorena García Lago, en nome do Club Triatlón Mar de Vigo, a levar
cabo o evento deportivo denominado “ II DUATLÓN CROSS MAMOA DE
CANDEÁN ” o vindeiro domingo 6 de febreiro de 2011, comezando ás 10.30 horas
e rematando ás 14.00 horas, a proba terá lugar no Monte do Vixiador e arredores”

4(38).- PROXECTO DE CONVENIO ENTRE CONCELLO DE VIGO E A
ENTIDADE DEPORTIVA S.D. OCTAVIO VIGO PARA O PROXECTO DE
ACTIVIDADES DO EQUIPO DE ELITE DA ENTIDADE DA CATEGORÍA
DIVISIÓN DE HONOR B, TEMPORADA 2010-2011. EXPTE. 10267/233.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director deportivo do
IMD, do 3.01.2011, conformado polo concelleiro delegado de deportes, e co informe da xefa
do servizo de Fiscalización do 21.01.2011, conformado polo Interventor Xeral Accidental, a
Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO: Aprobación do texto do convenio que rexerá entre a Concello de Vigo e a
entidade deportiva S.D. Octavio Vigo para o proxecto de actividades do
equipo de elite da entidade da categoría División de Honor B na tempada
2010/2011.
SEGUNDO: Aprobar o gasto de 110.000,00 €. 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 e con
cargo á partida 3410.489.00.06 do vixente orzamento.
TERCEIRO: Habilitar ao concelleiro-delegado de Deportes do Concello de Vigo, D.
Francisco Xabier Alonso Pérez, para asinar este Convenio.

CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE S.D. ACADEMIA OCTAVIO
VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DO EQUIPO DE ELITE DA
ENTIDADE NA TEMPADA 2010-2011.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dousmil once.
REUNIDOS
Dunha parte, don Xabier Alonso 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 5 de
xullo de 2007, sobre delegación de atribucións no Tenente Alcalde e demais 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. 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. 10267-333.
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 División
de Honra B , desenvolve a súa actividade no Concello de Vigo, e constitúe un pilar de gran
importancia en atención á repercusión social y midriática do deporte.
A entidade S.D. Octavio Vigo desenvolve o proxecto do equipo de elite desta entidade durante a
tempada 2010/2011.
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 3410.489.00.06 , prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 110.000,00 €, 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 do proxecto do equipo de elite da entidade S.D.
Octavio Vigo na tempada 2010/2011.
V.- Que a entidade S.D. Octavio Vigo non está incursa 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.
10267-333.
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.
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 patrocinio da entidade, deberá figurar nun lugar visible publicidade da Concellería
de deportes -Concello de Vigo.
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
110.000,00€ con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.06 do orzamento en vigor co obxecto de
coadxuvar á financiación do desenvolvemento do proxecto presentado do equipo de elite da entidade
na tempada deportiva 2010/2011.
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 do Concello de Vigo en calquera actividade ou evento relacionado co equipo de elite da
entidade, na carteleira 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.
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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,
tasas 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 provocativo 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 istes conceptos.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampinado da factura orixinal, indicando no estampinado 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
estampinado 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 a totalidade da tempada deportiva do
equipo de elite na tempada 2010-2011, entre os 45 días naturais previos ó inicio da competición
oficial e os 30 días posteriores á finalización da mesma.
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 2011.

5(39).- PROXECTO DE CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
ENTIDADE DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO BOSCO PARA O PROXECTO DE
ACTIVIDADES DO EQUIPO DE ELITE DA ENTIDADE DA CATEGORÍA LIGA
FEMININA DE BALONCESTO POLA ACTIVIDADE NA TEMPADA 2010-2011.
EXPTE. 10265/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director deportivo do
IMD, do 4.01.2011, conformado polo concelleiro delegado de deportes, e co informe da xefa
do servizo de Fiscalización do 21.01.2011, conformado polo Interventor Xeral Accidental, a
Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO: Aprobación do texto do convenio que rexerá entre a Concello de Vigo e a
entidade deportiva Club Deportivo Bosco para o proxecto de actividades do
equipo de elite da entidade da categoría Liga Feminina de Baloncesto pola
actividade na tempada 2010/2011.
SEGUNDO: Aprobar o gasto de 95.000,00 € a favor da entidade Club Deportivo Bosco co
CIF: G-36692317, con enderezo social na rúa Condesa Casa Bárcena, 9,
Baixo en Vigo, e numero de conta corrente: 2080-0000-74-0040283527. Este
crédito e con cargo á partida 3410.489.00.05 do vixente orzamento.
TERCEIRO: Habilitar ao concelleiro-delegado de Deportes do Concello de Vigo, D.
Francisco Xabier Alonso Pérez, para asinar este Convenio.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE C.D. BOXCO VIGO PARA
O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DO EQUIPO DE ELITE DA ENTIDADE NA
TEMPADA 2010-2011.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dousmil once.
REUNIDOS
Dunha parte, don Xabier Alonso 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 5 de
xullo de 2007, sobre delegación de atribucións no Tenente Alcalde e demais Delegados de Área.
Doutra, don Francisco Araújo Sestelo como presidente da entidade C.D. Bosco CIF nº
G36692317 e enderezo social na rúa condesa Casa Bárcena, 9, Bajo, 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. 10265-333.
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 de
Baloncesto, 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 C.D. Bosco desenvolve o proxecto do equipo de elite desta entidade durante a tempada
2010/2011.
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 95.000,00 €, 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 do proxecto do equipo de elite da entidade
C.D. Bosco na tempada 2010/2011.
V.- Que a entidade C.D. Bosco non está incursa 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. 10265-333.
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
deportiva C.D. Bosco conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida
subvención en base aos seguintes.
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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.
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 patrocinio da entidade, deberá figurar nun lugar visible publicidade da Concellería
de deportes -Concello de Vigo.
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 95.000,00€ con
cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.05 do orzamento en vigor co obxecto de coadxuvar á
financiación do desenvolvemento do proxecto presentado do equipo de elite da entidade na tempada
deportiva 2010/2011.
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 do Concello de Vigo en calquera actividade ou evento relacionado co equipo de elite da
entidade, na cartelería 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 estos conceptos.
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Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampinado da factura orixinal, indicando no estampinado 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
estampinado 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 a totalidade da tempada deportiva do
equipo de elite na tempada 2010-2011, entre os 45 días naturais previos ó inicio da competición
oficial e os 30 días posteriores á finalización da mesma.
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 2011.

6(40).- PROXECTO DE CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
ENTIDADE DEPORTIVA CLUB VIGO VOLEIBOL PARA O PROXECTO DE
ACTIVIDADES DO EQUIPO DE ÉLITE DA ENTIDADE DA CATEGORÍA SUPER
LIGA DE VOLEIBOL POLA ACTIVIDADE NA TEMPADA 2010-2011. EXPTE.
10268/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director deportivo do
IMD, do 3.01.2011, conformado polo concelleiro delegado de deportes, e co informe da xefa
do servizo de Fiscalización do 21.01.2011, conformado polo Interventor Xeral Accidental, a
Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO: Aprobación do texto do convenio que rexerá entre a Concello de Vigo e a
entidade deportiva Club Vigo Voleibol para o proxecto de actividades do
equipo de elite da entidade da categoría Superliga de Voleibol pola actividade
na tempada 2010/2011.
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SEGUNDO: Aprobar o gasto de 55.000,00 €. a favor da entidade Club Vigo Voleibol co
CIF: G-36658219 con enderezo social na rúa Bolivia, 2, 6ºC, en Vigo, e
numero de conta corrente 2080-0100-08-0040006353. Este crédito e con
cargo á partida 3410.489.00.10 do vixente orzamento.
TERCEIRO: Habilitar ao concelleiro-delegado de Deportes do Concello de Vigo, D.
Francisco Xabier Alonso Pérez, para asinar este Convenio.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE CLUB VIGO VOLEIBOL
PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DO EQUIPO DE ELITE DA ENTIDADE
NA TEMPADA 2010-2011.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dousmil once.
REUNIDOS
Dunha parte, don Xabier Alonso 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 5 de
xullo de 2007, sobre delegación de atribucións no Tenente Alcalde e demais 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. 10268/333.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
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 2010/2011.
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 55.000,00 €, 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 do proxecto do equipo de elite da entidade
Club Vigo Voleibol na tempada 2010/2011.
V.- Que a entidade Club Vigo Voleibol non está incursa 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.
10268-333.
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 Club Vigo Voleibol 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:
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.
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 patrocinio da entidade, deberá figurar nun lugar visible publicidade da Concellería
de deportes -Concello de Vigo.
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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
55.000,00€ con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.10 do orzamento en vigor co obxecto de
coadxuvar á financiación do desenvolvemento do proxecto presentado do equipo de elite da entidade
na tempada deportiva 2010/2011.
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 do Concello de Vigo en calquera actividade ou evento relacionado co equipo de elite da
entidade, na cartelería 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 estos conceptos.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampinado da factura orixinal, indicando no estampinado 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
estampinado 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.
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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 a totalidade da tempada deportiva do
equipo de elite na tempada 2010-2011, entre os 45 días naturais previos ó inicio da competición
oficial e os 30 días posteriores á finalización da mesma.
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 2011.

7(41).- PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE
GALICIA E A FEGAMP PARA O DESENVOLVEMENTO DA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA NAS ENTIDADES LOCAIS. EXPTE. 5153/113.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe de
Administración Electrónica, do 21.01.2011, conformado polo concelleiro delegado, a Xunta
de Goberno Local acorda:
Solicitar a Xunta de Galicia a adhesión ao Convenio de Colaboración entre a Xunta de
Galicia e a FEGAMP para o desenvolvemento da Administración Electrónica nas Entidades
Locais da Comunidade Autónoma de Galicia, e manifestar a vontade do Concello de Vigo a
adhesión formal e expresa a todas e cada unha das cláusulas do convenio mencionado,
asumindo as obrigas e compromisos derivados do mesmo e con suxeición plena a todas elas.

8(42).- ASISTENCIA Ó X CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN PÚBLICA LOCAL,
EN MADRID OS DÍAS 24,25,26,27 E 28 DE XANEIRO E 21,22,23,24 E 25 DE
FEBREIRO, POR PARTE DO FUNCIONARIO D. ANTONIO VIVERO MIJARES.
EXPTE. 34556/212.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do Superintendente -xefe
da Policía Local, do 18.01.2011, conformado polo concelleiro delegado de Mobilidade,
Transporte e Seguridade, e cos Rcs de Intervención de data 21.01.2011, a Xunta de Goberno
Local acorda:
1.- Autorizar a D. Antonio Viveiro Mijares, funcionario de carreira do Concello de
Vigo, con posto de traballo de Adxunto Xurídico da Policía Local, a participar no X Curso
Superior de Dirección Pública Local convocado polo Instituto Nacional de Administración
Pública mediante resolución de 26 de outubro de 2010,( BOE nº 278 ) e asistir ás clases
presenciais que terán lugar en Madrid, C/ Atocha 106, nas datas de 24,25,26,27 e 28 de
xaneiro, e 21,22,23,24 e 25 de febreiro de 2011, en calidade de comisión de servizo con
dereito a indemnización.
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2.- A Comisión dará comezo pasadas as 14:00 do día 23 de xaneiro e 20 de febreiro e
rematará pasadas as 22:00 horas dos días 28 de xaneiro e 25 de febreiro respectivamente.
3.- A Comisión de Servizo autorizada non consumirá crédito horario con cargo á
formación, segundo o disposto no apartado 10.1 da Resolución da Secretaria Xeral do Estado
para as AAPP, de 20 de decembro de 2005
4.- O desprazamento entre o aeroporto, estación de ferrocarril ou autobús de Madrid e
o lugar de aloxamento , tanto ao comezo como á finalización da comisión, levarase a cabo en
metro, podendo por causa xustificada utilizar o servizo de taxi.
5.- Autorizar o gasto de 1.100 € en concepto de dietas, con cargo á partida
1320.2302000 ( dietas para persoal) e 400 € con cargo á partida 1320.2312000 ( locomoción
do persoal non directivo) , así como o libramento de fondos a xustificar polo importe de
1.500 €, a nome do Superintendente Xefe dá Policía Local, D. Carmelo del Castillo Martín,
con DNI. nº 70.313.787G.

9(43).- ASISTENCIA Ó X CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN PÚBLICA LOCAL,
EN MADRID OS DÍAS 24,25,26,27 E 28 DE XANEIRO E 21,22,23,24 E 25 DE
FEBREIRO, POR PARTE DA FUNCIONARIA Dª ROSA ANA GARCINUÑO
BARREIRO. EXPTE. 79399/210.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da xefa de Seguridade, do
19.01.2011, conformado polo concelleiro delegado de Mobilidade, Transporte e Seguridade,
e cos Rcs de Intervención de data 21.01.2011, a Xunta de Goberno Local acorda:
1.- Autorizar a Dª Rosa Ana Garcinuño Barreiro, funcionaria de carreira do Concello
de Vigo, posto de traballo de Xefa de Seguridade, a participar no X Curso Superior de
Dirección Pública Local convocado polo Instituto Nacional de Administración Pública
mediante resolución de 26 de outubro de 2010,( BOE nº 278 ) e asistir ás clases presenciais
que terán lugar en Madrid, C/ Atocha 106, nas datas de 24,25,26,27 e 28 de xaneiro, e
21,22,23,24 e 25 de febreiro de 2011, en calidade de comisión de servizo con dereito a
indemnización.
2.- A Comisión dará comezo pasadas as 14:00 do día 23 de xaneiro e 20 de febreiro e
rematará pasadas as 22:00 horas dos días 28 de xaneiro e 25 de febreiro respectivamente.
3.- A Comisión de Servizo autorizada non consumirá crédito horario con cargo á
formación, segundo o disposto no apartado 10.1 da Resolución da Secretaria Xeral do Estado
para as AAPP, de 20 de decembro de 2005
4.- O desprazamento entre o aeroporto, estación de ferrocarril ou autobús de Madrid e
o lugar de aloxamento , tanto ao comezo como á finalización da comisión, levarase a cabo en
metro, podendo por causa xustificada utilizar o servizo de taxi.
5.- Autorizar o gasto de 1.100 € en concepto de dietas, con cargo á partida
1330.2302000 ( dietas para persoal) e 400 € con cargo á partida 1330.2312000 ( locomoción
do persoal non directivo) , así como o libramento de fondos a xustificar polo importe de
1.500 €, a nome do Xefe de Área de Mobilidade, Transportes e Seguridade, D. Juán
Comesaña Alén, con DNI. nº 35977546-A.

10(44).CONVENIO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DOS
ALUMNOS DO MASTER EN XÉNERO E IGUALDADE, ENTRE O CONCELLO E
O REITOR DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. EXPTE.
21752/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Avaliación e
Formación de RR.HH., do 17.01.2011, conformado pola xefa do servizo de Recursos
Humanos, e cos Rcs de Intervención de data 21.01.2011, a Xunta de Goberno Local acorda:
a) Autorizar a sinatura do convenio entre D Carlos Lopez Font, Concelleiro delegado
Area de Xestión Municipal do Concello de Vigo, segundo Decreto de Delegación
Alcaldía de 2 de xullo de 2007 e Acordo da Xunta de Goberno Local de 16 de xullo
2007 e D. Juan J. Casares Long, reitor da U.S.C. para a regulación da realización
prácticas que realicen os alumnos do Master en Xénero e Igualdade, ao obxecto
completar a súa formación.

de
de
de
de
de

b) En ningún caso o Concello de Vigo asumirá ningún gasto derivado do presente
convenio, nin danos o perdas que se poidan producir nas instalacións e dependencias
municipais como consecuencia do desenrolo do mesmo.
c) Este período formativo non constitúe, baixo ningún concepto, una relación laboral entre
os alumnos e o Concello de Vigo.
CONVENIO ENTRE A USC E O CONCELLO DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DE ALUMNOS DO MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN XÉNERO E
IGUALDADE
Santiago de Compostela, ........................
REÚNENSE:
Dunha parte, don Juan José Casares Long, Reitor Magnífico da Universidade de Santiago de
Compostela (CIF Q1518001A), que actúa en nome e representación da mesma en virtude do Decreto
99/2010, de 17 de xuño, do seu nomeamento e polas facultades conferidas pola la Lei Orgánica
6/2001, do 21 de decembro, de universidades e o Decreto 28/2004, de 22 de xaneiro, polo que se
aproban os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela.
E doutra ,o Ilmo Sr D Abel R. Caballero Alvarez, Alcalde Presidente do Concello de Vigo, en
representación do Concello de Vigo con enderezo social na r/ Praza do Rey, nº 2 de Vigo, C.P. 36202
e CIF. P 3605700H , en virtude do nomeamento plenario de data 14 de xuño de 2007,e segundo as
facultades que lle confire o artigo 124.4.a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, modificada pola Lei 57/03 do 16 de decembro de medidas para a modernización do
Goberno Local, así como o disposto na artigo 41 do Real D.L 2568/1986, do 28 de novembro polo
que aprobase o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
Locais.
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Ámbalas dúas partes recoñécense con capacidade legal suficiente para outorga-lo presente convenio
e, para os efectos,
MANIFESTAN:
1 Que a USC, como prestadora do servizo público da educación superior, realiza actividades de
docencia, investigación e desenvolvemento científico e técnico.
2 Que, por iso, ten a vontade de potenciar a realización de actividades de formación, especialización
e prácticas en Intervención Educativa en relación coas Mulleres e o Xénero coa finalidade de
contribuír a unha mellor e máis completa formación e cualificación do estudantado.
3 Que o Concello de Vigo ten interese en colaborar no sistema de formación do alumnado da USC.
De acordo co anterior, a USC e o CONCELLO DE VIGO acordan asinar un convenio de
colaboración, de conformidade coas seguintes
CLÁUSULAS
1 Obxecto do convenio
O presente convenio ten por obxecto establecer a colaboración entre as partes de cara a unha
adecuada programación e desenvolvemento de prácticas tuteladas do alumnado do Máster
Universitario en EDUCACIÓN, XÉNERO E IGUALDADE nas dependencias da Concellería de
Igualdade do Concello de Vigo.
2 Obxecto das prácticas
O obxecto das prácticas é acadar unha formación integral do estudante universitario a través dun
programa educativo paralelo na Universidade e no Concello de Vigo combinando teoría e práctica.
Con isto preténdese darlle unha oportunidade ao estudante de combinar os coñecementos teóricos cos
de contido práctico e de incorporarse ao mundo profesional ao finalizar o programa cun mínimo de
experiencia. Así mesmo, este sistema permite que o Concello de Vigo colabore na formación dos
futuros graduados, contribuíndo a introducir con realismo os coñecementos que o traballo cotián
esixe na formación do universitario e a facilitar unha maior integración social nos centros
universitarios.
3 Número de prazas
O número de prazas que se convocarán para realizar prácticas determinarao a Comisión de
Seguimento deste convenio e concretarase nas convocatorias que faga a USC.
A oferta de prazas estará condicionada á dispoñibilidade anual e real que oferte o Concello para cada
período lectivo .
Nigún alumno terá a posibilidade de prorrogar ou repetir as prácticas realizadas ao abeiro deste
convenio.
4 Período de realización das prácticas
As prácticas que son obxecto deste convenio realizaranse no período que determine a Comisión de
Seguimento e concretaranse nas convocatorias que faga a USC.
5 Número de horas e créditos que se recoñecerán
As prácticas que realicen os alumnos constarán de 250 horas. Computarase un crédito por cada 10
horas de prácticas realizadas ao abeiro deste convenio, sen poder superar os límites que, para estes
efectos, establecen os planos de estudio.
Estes créditos recoñeceranse segundo o establezan o programa de estudio.

6 Titores/-ras responsables e órgano universitario responsable
A Comisión de Seguimento nomeará, para cada un dos períodos e prazos das prácticas que se
convoquen, as persoas, por parte da USC e da institución, que actuarán como coordinadoresresponsables.
7 Selección dos alumnos
A USC seleccionará as persoas que van realizar as prácticas consonte unha convocatoria que
respectará os principios de publicidade, igualdade, obxectividade e mérito.
8 Memoria das prácticas
Ó remate de cada período de prácticas cada un dos alumnos deberá realizar unha memoria final sobre
o traballo realizado.
9 Procedemento de avaliación
A avaliación das prácticas realizaraa a USC a través do titor/-ra, á vista da devandita memoria e do
informe do titor/-ra de prácticas da empresa ou entidade colaboradora.
Soamente poderán ser avaliadas favorablemente se a ausencia non excede do 10% das horas
programadas, ou o que determine a guía docente do programa de estudos.
10 Certificación da entidade
Se a avaliación da memoria é positiva e o informe da actuación favorable, o Concello emitiralle a
cada un dos alumnos que participaran con regularidade nas prácticas unha acreditación na que debe
constar o tempo de colaboración e as actividades, traballos de investigación ou avaliación, etc.
realizados.
A acreditación deberá especificar que, para os efectos académicos, queda supeditada á avaliación que
das prácticas realice a USC.
11 Relación coa empresa
O feito de que o alumnado realice prácticas nunha entidade colaboradora non suporá ningún tipo de
relación laboral con ela nin determinará a existencia de ningunha responsabilidade pola súa parte.
Aqueles que teñan menos de vinteoito anos están baixo a protección do seguro escolar. Os alumnos
maiores de 28 anos estarán amparados polo seguro obrigatorio que subscriben no momento da
matrícula, conforme ao establecido mediante acordo do Consello de Goberno da Universidade de
Santiago de Compostela.
Polo que a subscrición do presente convenio non implicará relación laboral, ou de calquera outra
natureza, entre as/as alumnos/as en practicas que desenvolvan as accións que constitúen o obxecto
deste convenio e o Concello de Vigo, de tal xeito que, por este concepto, non se lle poderá esixir ao
Concello responsabilidade algunha, nin directa nin subsidiaria.
12 Obrigas da USC
A sinatura do presente convenio non supón compromiso económico algún para a USC.
En ningún caso o Concello de Vigo asumirá ningún gasto derivado do presente Convenio, nin de
danos e perdas que se poidan producir nas instalacións e dependencias da Casa do Concello de Vigo
13 Comisión Mixta de Seguimento
Para o seguimento do convenio establecerase unha comisión mixta na que participarán pola USC, a
Vicerreitora de Estudos de Grao e Posgrao ou persoa que designe e por parte da entidade
colaboradora o Concelleiro delegado de Xestión Municipal o persoa que designe.
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Esta Comisión Mixta comprométese a cumprir os obxectivos que xustifican o asinamento deste
convenio, cumprindo de modo específico as seguintes funcións:
• Formular as propostas sobre o número de prazas de cada convocatoria para a realización
de prácticas formativas correspondentes a cada curso académico, de acordo cos criterios e
normas que se han establecer oportunamente.
• Propoñer ao reitor o nomeamento tanto do titor responsable na empresa, como por parte
da Universidade, para cada un dos prazos ou períodos nos que se convoquen as prácticas.
• Establecer os criterios de avaliación e control das prácticas tuteladas.
• Interpretar e aplicar, con carácter xeral, as estipulacións deste convenio, así como
controlar o seu cumprimento e resolver os conflitos entre as partes.
• Propoñer addendas ou modificacións a este convenio para que sexan aprobadas polos
órganos competentes.
14. -PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, de decembro, de Protección de datos de
carácter persoal, o/a estudante en prácticas que por razón das actividades formativas teñan acceso, en
calquera fase do tratamento, a datos de carácter persoal non revelará a persoa allea á
empresa/entidade información da que tiveran coñecemento, nin utilizar ou dispoñer dela dun xeito ou
con finalidade distinta á esixida polas accións formativas, obriga que subsistirá aínda despois de
rematadas as mesmas, respondendo en caso de incumprimento do deber de secreto fronte á
empresa/entidade, sen prexuízo das responsabilidades que por igual causa puideran derivarase ante a
Axencia Española de Protección de Datos.
A tal efecto o/a estudante asinará co Concello de Vigo un documento no que se obrigue a
cumprir o deber de secreto antes citado.
15. Entrada en vigor e vixencia do convenio
Este convenio entrará en vigor ao día seguinte do seu asinamento e estará vixente ata o remate do curso
académico correspondente. Prorrogarase automaticamente por cursos académicos sucesivos se ningunha
das dúas partes o denuncia de xeito expreso, avisando con tres meses de antelación.
En calquera caso, o convenio non poderá rescindirse no caso de que haxa alumnos seleccionados para
realizar un período de prácticas, namentres non rematen estas.
16. Normas de aplicación
Ás prácticas realizadas ao abeiro deste convenio seralles de aplicación a seguinte lexislación:

•

Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos
universitarios oficiais.

•

Decreto 25/2005, de 21 de xaneiro, polo que se autoriza a implantación de estudos oficiais de
posgrao en EDUCACIÓN, XÉNERO E IGUALDADE

•

Programa de estudos da titulación

17. Xurisdición

A Universidade Santiago de Compostela e o Concello de Vigo comprométense a resolver de maneira
amigable calquera desacordo que poida xurdir no desenvolvemento do presente acordo.
As cuestións litixiosas que puideran xurdir na execución do Convenio corresponden á Xurisdición
Contenciosa-Administrativa
Disposición transitoria
Mentres non se realice unha convocatoria única para todas as titulacións na USC, facúltase á Comisión
Mixta para facer as convocatorias que considere oportunas derivadas deste convenio.
En proba de conformidade, asinan por duplicado o presente acordo no lugar e data indicados.

11(45).MEMORIA VALORADA DAS OBRAS DE MELLORA DA
CONFLUENCIA ENTRE A RÚA CASTAÑA COA AVDA. DE EUROPA-ALCABRE.
EXPTE. 765/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe de área de
Servizos Xerais, do 24.01.2011, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.-

Aprobar a memoria valorada das obras de mellora da confluencia entre a Rúa
Castaña coa Avda. de Europa-Alcabre, por un importe de 45.863,32 Euros
(IVE engadido).

12(46).DEVOLUCIÓN DE AVAL A SANORETO S.L. POR OCUPACIÓN EN
VÍA PÚBLICA PRZA. COMPOSTELA. EXPTE. 63155/250.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do enxeñeiro xefe de Vías
e Obras, do 17.01.2011, conformado pola concelleira delegada da Área de Servizos Xerais, a
Xunta de Goberno Local acorda:
Proceder á devolución da fianza de 6.500 € (Seis mil cincocentos euros), a favor de Sanoreto
S.L.

13(47).DEVOLUCIÓN DE AVAL A SANORETO S.L. POR PASO DE
CAMIÓNS EN PRZA. COMPOSTELA. EXPTE. 63155/250.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do enxeñeiro xefe de Vías
e Obras, do 17.01.2011, conformado pola concelleira delegada da Área de Servizos Xerais, a
Xunta de Goberno Local acorda:
Proceder á devolución da fianza de 12.000 € (Doce mil euros), a favor de Sanoreto S.L.
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E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás 9.10 h. Como
secretaria dou fe.
am.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

