execución dos vixentes Orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo,
e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E en proba de conformidade, as partes asinan o presente documento por duplicado exemplar, no
lugar e data expresados no encabezamento, de todo o que eu, como Secretario de
Administración municipal, dou fe.

4(548).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA XESTORA
DO AUDITORIO-PAZO DE CONGRESOS “MAR DE VIGO” PARA A
PROGRAMACIÓN E ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS E
SOCIOCULTURAIS EN DITO AUDITORIO DURANTE O ANO 2015. EXPTE.
6022/335.
Visto o informe xurídico do 9.04.15 e o informe de fiscalización do 30.04.15, dáse
conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Festas, do 6.04.15, conformado
polo xefe do Servizo de Xestión e Promoción Cultural, o concelleiro delegado da
Área de Cultura, Festas e Museos e o concelleiro delegado da Área de Economía e
Facenda, que di os seguinte:
Con data 6 de abril de 2015, o concelleiro delegado da Área de Cultura, Festas e Museos
resolveu que se iniciase o expediente para a redacción do convenio de colaboración entre o
Concello de Vigo e a xestora do Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo”, Organización de
Ideas de Éxito, S.L., CIF A-36972560 para programación e organización de actividades artísticas
e socioculturais no Auditorio-Pazo de Congresos "Mar de Vigo" entre o 16 de decembro de 2014
e o 15 de decembro de 2015, por importe de 500.000 € con cargo á aplicación presupostaria
3331. 4700002 (Convenio promoción Cultural Auditorio Mar de Vigo) do programa orzamentario
da area de Cultura, Festas e Museos do vixente exercio económico.
A “Sociedade Pazo de Congresos de Vigo, S.A.”, CIF A-36972560 é a adxudicataria polo Concello de Vigo, e durante un prazo máximo de 60 anos, é dicir ata o 28 de outubro de 2068, segundo
o contrato de concesión subscrito o 2 de maio de 2006 (modificado o 22 de outubro de 2012) da
concesión de obra pública para a construción, explotación e mantemento do Auditorio-Pazo de
Congresos de Vigo con zonas complementarias de explotación comercial sobre a parcela denominada “Casa Mar” na Avenida de Beiramar de Vigo e a ocupación parcial do subsolo da rúa Jacinto Benavente.
Que a empresa “Organización de Ideas de Éxito, S.L.”, con CIF B-27719434 ten por obxecto social a representación técnica de espectáculos, a contratación e representación de actividades ar tísticas, deportivas e culturais, e toda a relación profesional co mundo do espectáculo, o deporte
e a cultura, así como a xestión, explotación e produción de redes de telecomunicacions de información, informática, telefonía, vídeo, televisión e radio; transporte de sinal por satelite, cable, fibra óptica e/ou enerxía naturais ou industriais;; produción, cinematográfica, publicacions, editoriais discográficas e xornalísticas e publicidade, segundo a escritura de constitución outorgada
en O Porriño, ante a Notaria da dita residencia, Dna. Mónica Alba Castro, presentada o 16 de
outubro de 2008 no Rexistro Mercantil de Pontevedra, documento: 1/2008/10.095,0; diario: 102;
asento 8590; Tomo: 3504, libro 3504; folio 10; folla: P0 46892, e que foi modificada con poste rioridade na seguintes datas: 15 de setembro de 2008 nº entrada1/2008/10.095,0; 22 de abril de
2010 nº de entrada documento 1/2010/3.277,0 e o 30 de outubro de 2014 nº documento
1/2014/10.079,0 (achéganse ao expediente).
A empresa “Organización de Ideas de Éxito, S.L.”, CIF: B-27719434 ten contratada con “Sociedade Pazo de Congresos de Vigo, S.A.” a xestión do Auditorio do Pazo de Concresos en exclusi-
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vidade, segundo resulta do contrato de arrendamento asinado o 17 de marzo de 2014, entre D.
Javier Zarrabeitia Unzueta en representación da “Sociedade Pazo de Congresos de Vigo”, S.A.,
e D. Jesús Ignacio Teijeira Rodríguez, en representación da empresa “Organización de Ideas de
Éxito, S.L.”, que figura na documentación do expediente.
O Concello de Vigo, de conformidade cos artigos 25.1. e 25.2.m da Lei 7/1985 de 2 de abril
reguladora das Bases do Réxime Local, e cos artigos 80.1 e 80.2.n da lei de Galicia 5/1997 de
22 de xullo de Administración Local de Galicia, “O municipio exercerá en todo caso como
competencias propias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas
seguintes materias; m) promoción da cultura e equipamentos culturais”, está interesado en
apoiar e potenciar a oferta cultural da cidade, así como en achegarlle á cidadanía unha oferta
cultural diversificada que albergue o maior número posíbel de actividades dirixidas a todos os
sectores culturais.
O exercicio desta competencia de promoción da cultura entre a comunidade veciñal pode ter
lugar, ben organizando e proporcionando o propio Municipio – directa ou indirectamente- o
acceso da cidadanía ao acontecemento cultural, ou ben mediante a actividade administrativa de
fomento que as Administracións públicas poden promover mediante a concesión de achegas
directas ou indirectas para servizos ou actividades que complementen ou suplan os atribuídos
ao Ente público; acción de fomento cuxa manifestación máis importante é a da subvención,
definida nos artigos 2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e 2 da Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, como achegas económicas sen
contraprestación directa da beneficiaria, suxeita á realización dun proxecto, cuxa execución ten
de fomentar unha actividade de utilidade pública e interese social, como é a promoción da
cultura.
O vixente orzamento prorrogado prevé a aplicación orzamentaria 3331.4700002 (convenio
promoción cultural auditorio Mar de Vigo) co obxecto de promover unha programación de
actividades artísticas e socioculturais no Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo”.
A empresa “Organización de Ideas de Éxito, S.L.”, pola súa condición de xestor da explotación
do auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo”, está interesada en colaborar co Concello de Vigo
na programación e organización de actividades artísticas e socioculturais no antedito espazo de
Vigo durante o ano 2015, coa fin de apoiar e potenciar a oferta cultural e de ocio da cidade, e
achegar á cidadanía unha oferta cultural diversificada que albergue o maior número posíbel de
actividades, dirixidas a todos os sectores culturais no fomento de actividades de interese cultural
e social que se celebren na cidade de Vigo.
A xustificación para a realización do convenio entre o Concello de Vigo e a xestora do Auditorio
do Pazo de Congresos ven determinada pola “exclusividade” da xestora, (Organización de Ideas
de Éxito, S.L.), para a xestión do Auditorio Mar de Vigo. Esta exclusividade queda xustificada en
base a que a empresa “Organización de Ideas de Éxito, S.L.”, CIF: B-27719434 ten contratada
con “Sociedade Pazo de Congresos de Vigo, S.A.” a xestión do Auditorio do Pazo de Concresos
en “exclusividade”, segundo resulta do contrato de arrendamento asinado o 17 de marzo de
2014, entre D. Javier Zarrabeitia Unzueta en representación da “Sociedade Pazo de Congresos
de Vigo”, S.A., e D. Jesús Ignacio Teijeira Rodríguez, en representación da empresa
“Organización de Ideas de Éxito, S.L.”, que figura na documentación do expediente.
Esta condición de xestora do Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo” en exclusividade,
xustifica a concesión directa da subvención, xa que o concepto que recolle o vixente orzamento
prorrogado aprobado o 13 de xuño de 2014, “convenio promoción cultural Auditorio-Pazo de
Congresos Mar de Vigo” aplicación 3331.4700002 (convenio promoción cultural auditorio Mar de
Vigo), outorgalle a condición de subvención nominativa ao espazo cultural, non por razón de
suxeito, senon por razón ao obxecto, e ao inmoble no que se desenvolverían as actividades.
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Organización de Ideas de Éxito, S.L., presenta unha programación xeral a desenvolver no
Auditorio Mar de Vigo de 109 actividades artísticas e socioculturais, comprendidas no período
entre o 16 de decembro de 2014 ao 15 de decembro de 2015, que se atópan relacionadas no
Anexo II do convenio, xunto co presuposto de gastos desta programación xeral.
Destas 109 actividades xerais, A ENTIDADE presenta a relación das 41 actividades (corenta e
unha) que serán obxecto de subvención polo Concello de Vigo . O custo total destas 41
actividades subvencionadas ascende a 519.735,23 € máis 109.144,40 € de ive que fai un total
de 628.879,63 €. Tanto o programa das 41 actividades subvencionadas, como o presuposto de
gasto de cada unha das actividades atópanse detallados no anexo I do convenio.
Organización de Ideas de Éxito, S.L., detalla no antedito anexo II o presuposto total dos gastos
da programación anual do auditorio-Pazo de Congresos Mar de Vigo que ascende a 850.756,18
€ máis 178.685,80 € en concepto de ive que fai un total de 1.029.414,98 €. A esta cantidade hai
que engadirlle 604.864,35 € máis 127.021,51 € que fai un total de 731.885,86 € correspondente
aos gastos xerais do Auditorio-Pazo de Congresos (consumos eléctricidade, agua, gastos de
mantemento, renda, seguros, etc).
A suma dos custos da programación anual máis dos gastos xerais fai un total de 1.761.300,84 €.
Achégase detalle destes gastos no Anexo II do convenio.
O importe total deste convenio, de carácter anual, en concreto do 16 de decembro de 2014 ao 15 de
decembro de 2015, ascende a 500.000 euros, e podería tramitarse con cargo á aplicación presupostaria 3331. 4700002 (Convenio promoción Cultural Auditorio Mar de Vigo) do programa orzamentario da Área de Cultura, Festas e Museos do vixente exercio económico.
De conformidade co artigo 127.g da Lei 7/1985, corresponderá á Xunta de Goberno local a
aprobación do convenio e, con carácter previo, a aprobación do gasto de conformidade co
previsto no artigo 31 da LG 9/2007. Así mesmo, queda facultado o concelleiro delegado de
Cultura, Festas e Museos para asinar o citado convenio, en virtude do decreto da Alcaldía de 29
de xullo, e acordo da Xunta de Goberno Local de 30 de xullo de 2014.
Á vista do exposto, previos os informes xurídico e da Intervención de fondos, coa conformidade
do xefe do Servizo de Xestión e Promoción cultural e do concelleiro delegado da Área de
Cultura, Festas e Museos, faise á Xunta de Goberno local a seguinte PROPOSTA:
1º.- Que se aprobe o texto do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a xestora do
Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo”, Organización de Ideas de Éxito, S.L., CIF A36972560 para a programación e organización de actividades artísticas e socioculturais no Auditorio-Pazo de Congresos ”Mar de Vigo” durante o ano 2015, que se achega no expediente.
2º.- Que se autorice un gasto por importe de 500.000,00 euros, en concepto do estipulado no
convenio, que se aboará á sociedade “Organización de Ideas de Éxito, S.L.”, CIF A-36972560,
con cargo á á aplicación presupostaria 3331. 4700002 (Convenio promoción Cultural Auditorio
Mar de Vigo) do programa orzamentario da area de Cultura, Festas e Museos do vixente exercio
económico.

Consta no expediente informe-complementario da xefa do Servizo de Festas, do
20.04.15.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
XESTORA DO AUDITORIO-PAZO DE CONGRESOS “MAR DE VIGO” PARA A
PROGRAMACIÓN
E
ORGANIZACIÓN
DE
ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS
E
SOCIOCULTURAIS NO AUDITORIO-PAZO DE CONGRESOS “MAR DE VIGO” DURANTE
O ANO 2015
En Vigo, a ..... de .....2015
REUNIDOS
Dunha parte, don Cayetano Rodríguez Escudero, na súa calidade de concelleiro-delegado
da Área de Industria, Turismo, Cultura e Festas do Concello de Vigo, na representación
legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía de 29 de xullo, e acordo da Xunta de Goberno Local de 30 de xullo de 2014.
Doutra, don Jesús Ignacio Teijeira Rodríguez, na súa calidade de Administrador unico da
empresa
“Organización de Ideas de Éxito, S.L.”. CIF: B-27.719.434 con enderezo
social en rúa Pio XII, 10, bajo - Porriño (Pontevedra) 36400, na representación da mesma,
segundo resulta da escritura de constitución da sociedade que figura na documentación do
expediente.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio

MANIFESTAN
I.- Que o Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo” é un espazo artístico e cultural
referente para a cidade de Vigo, destinado principalmente ao desenvolvemento de
concertos, espectáculos e representacións artísticas, así como a actividades de carácter
sociocultural, congresos, exposicións, convencións e actividades de promoción turística.
II.- Que a “Sociedade Pazo de Congresos de Vigo, S.A.”, CIF A-36972560 é a adxudicataria
polo Concello de Vigo e durante un prazo máximo de 60 anos, é dicir ata o 28 de outubro de
2068, segundo o contrato de concesión suscrito o 2 de maio de 2006 (modificado o 22 de
outubro de 2012) da concesión de obra pública para a construcción, explotación e mantemento dun Auditorio-Pazo de Congresos de Vigo con zonas complementarias de explotación
comercial sobre a parcela denominada “Casa Mar” na Avenida de Beiramar de Vigo e a ocupación parcial do subsolo da rúa Jacinto Benavente.
III.-Que a empresa “Organización de Ideas de Éxito, S.L.”, con CIF B-27719434 ten por
obxecto social a representación técnica de espectáculos, a contratación e representación de
actividades artísticas, deportivas e culturais, e toda a relación profesional co mundo do espectáculo, o deporte e a cultura, así como a xestión, explotación e produción de redes de telecomunicacions de información, informática, telefonía, vídeo, televisión e radio; transporte
de sinal por satelite, cable, fibra óptica e/ou enerxía naturais ou industriais;; produción, cinematográfica, publicacions, editoriais discográficas e xornalísticas e publicidade, segundo a
escritura de constitución outorgada en O Porriño, ante a Notaria da dita residencia, Dna. Mónica Alba Castro, presentada o 16 de outubro de 2008 no Rexistro Mercantil de Pontevedra,
documento: 1/2008/10.095,0; diario: 102; asento 8590; Tomo: 3504, libro 3504; folio 10; folla: P0 46892, e que foi modificada con posterioridade na seguintes datas: 15 de setembro
de 2008 nº entrada1/2008/10.095,0; 22 de abril de 2010 nº de entrada documento
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1/2010/3.277,0 e o 30 de outubro de 2014 nº documento 1/2014/10.079,0 (achéganse ao
expediente).
IV.- Que a empresa “Organización de Ideas de Éxito, S.L.”, CIF: B-27719434 ten contratada
con “Sociedade Pazo de Congresos de Vigo, S.A.” a xestión do Auditorio do Pazo de Concresos en exclusividade, segundo resulta do contrato de arrendamento asinado o 17 de
marzo de 2014, entre D. Javier Zarrabeitia Unzueta en representación da “Sociedade Pazo
de Congresos de Vigo”, S.A., e D. Jesús Ignacio Teijeira Rodríguez, en representación da
empresa “Organización de Ideas de Éxito, S.L.”, que figura na documentación do
expediente.
V.- Que a empresa “Organización de Ideas de Éxito, S.L.”, está interesada en colaborar co
Concello de Vigo na programación e organización de actividades artísticas e socioculturais
no Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo” durante o ano 2015, coa fin de apoiar e
potenciar a oferta cultural e de ocio da cidade, e achegar á cidadanía unha oferta cultural
diversificada que albergue o maior número posíbel de actividades, dirixidas a todos os
sectores culturais no fomento de actividades de interese cultural e social que se celebren na
cidade de Vigo.
VI.- Que o Concello de Vigo, de conformidade cos artigos 25.1. e 25.2.m da Lei 7/1985 de 2
de abril reguladora das Bases do Réxime Local, e cos artigos 80.1 e 80.2.n da lei de Galicia
5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia, está interesado en apoiar e
potenciar a oferta cultural da cidade, así como en achegarlle á cidadanía unha oferta cultural
diversificada que albergue o maior número posíbel de actividades dirixidas a todos os
sectores culturais,
O Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3331.470.0002 (Convenio promoción
cultural Auditorio Mar de Vigo) prevé a concesión dunha subvención por importe de 500.000 € .
Faise constar que a empresa “Organización de Ideas de Éxito, S.L.”, ten contratada con “Sociedade Pazo de Congresos de Vigo, S.A.” a xestión do Auditorio do Pazo de Congresos
“Mar de Vigo” en exclusividade, polo que se xustifíca a súa concesión directa, xa que non é
posible a convocatoria pública da subvención.
Esta condición de xestora do Auditorio “Mar de Vigo” en exclusividade, xustifica a concesión
directa da subvención, xa que o concepto que recolle o vixente orzamento prorrogado
aprobado o 13 de xuño de 2014, “convenio promoción cultural auditorio Mar de Vigo”
aplicación 3331.4700002, lle outorga a condición de subvención nominativa ao espazo
cultural, non por razón de suxeito, senón por razón ao obxecto, e ao inmoble no que se
desenvolverían as actividades.
Asímesmo na actividade a subvencionar e na subvención mesma concorren singulares
circunstancias de interese público.
VII.- Conforme o disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións e 26.1 da Lei de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o
convenio será instrumento adecuado para canalizar as subvencións que, con carácter
excepcional e por razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou outras
debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública se outorguen
directamente. Os intervenientes conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos
da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é a programación e organización de
actividades artísticas e socioculturais no Auditorio Pazo de Congresos de Vigo “Mar de
Vigo” dende o 16 de decembro de 2014 ata o 15 de decembro de 2015.
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VIII- Que a empresa “Organización de Ideas de Éxito, S.L.”, CIF: B-27719434 non está
incursa en ninguha das causas de prohibición para ser beneficiaria das subvencións
previstas na Lei de subvencións de Galicia, atópase 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 nº
6016-335
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese cultural que para a cidade de Vigo
representa o desenvolvemento das actividades obxecto do convenio, o CONCELLO e a
empresa “Organización de Ideas de Éxito, S.L.” , en adiante A ENTIDADE, conveñen a súa
colaboración no ámbito cultural e a concesión da referida subvención en base aos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A ENTIDADE comprométese a colaborar coa Concellería de Cultura, Festas e
Museos do Concello de Vigo para a programación e organización de actividades artísticas e
socioculturais no Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo”, coa fin de apoiar e potenciar
a oferta cultural e de ocio da cidade, e achegar ao público unha oferta cultural diversificada
que albergue o maior número posíbel de actividades, dirixidas a todos os sectores culturais.
O período estabelecido para o desenvolvemento das anteditas actividades será dende o 16
de decembro de 2014 ata o 15 de decembro de 2015, conforme ao programa recollido no
Anexo I deste Convenio. A ENTIDADE comprométese a:
1º.- Asumir todo o concernente á organización das actividades recollidas no anexo I do
convenio, achegando toda infraestrutura e equipo humano necesarios para tal fin, así
como cumprir a programación que consta no expediente.
2º.- Asumir todos os custos directos e indirectos que se deriven do desenvolvemento
das actividades deste convenio, recollidos no Anexo II.
3º.- Garantir a instalación e equipamentos axeitados ao proxecto; dotar de material
necesario co fin de acadar os obxectivos previstos no programa.
4º.- Comezar as actividades do programa á hora anunciada ó público e comprobar coa
antelación suficiente o correcto funcionamento das instalacións e equipamento, para
realizar as correccións técnicas que resulten necesarias.
5º.- Publicitar de xeito adecuado as actividades recollidas na programación. En todos os
casos deberá figurar o logotipo do Concello de Vigo, como patrocinador do programa .
6º.- Xestionar e aboar a cantidade que corresponda polos dereitos de autor que se
xeren pola programación.
7º.- Responsabilizarse fronte a calquera dano que se cause a terceiros con ocasión do
desenvolvemento do programa, asumindo a contratación dunha póliza de seguro de
responsabilidade civil que atenda calquera accidente ou incidencia que se poida
producir en relación ao desenvolvemento do evento; A ENTIDADE entregará a Área
de Cultura, Festas e Museos copia da póliza antes do inicio das actividades.
8º.- Ao cumprimento do Plan de Autoprotección do Auditorio do Pazo de Congresos
“Mar de Vigo” de acordo coas medidas de actuación en caso de emerxencia durante
os eventos que se desenvolvan nas instalacións, así como ao cumprimento do estabelecido na Lei 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais.
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9º.- En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as entidades das subvencións no
artigo 11 da Lei de Galicia 9/2007.
10º.- Comunicar ao Concelleiro-delegado de Industria, Turismo, Cultura e Festas
calquera modificación que se produza no programa de actividades que conforma o
Anexo I, así como no seu orzamento que se recolle como anexo II, sempre e cando
ditas modificacións non supoñan un incremento sobre o importe da subvención
previsto na cláusula segunda deste convenio.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Conceder directamente A ENTIDADE, unha subvención para o desenvolvemento de
concertos, espectáculos e representacións artísticas, así como a actividades de
carácter sociocultural, congresos, exposicións, convencións e actividades de
promoción turística no Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo” por importe de
500.000.-euros (cincocentos mil euros), co obxecto de coadxuvar ao financiamento da
programación, organización e execución do programa detallado no anexo I, así como dos
gastos derivados da mesma recollidos no anexo II.
Nos próximos anos, as achegas do Concello de Vigo subordinaranse á existencia de crédito
que para cada exercicio autoricen os respectivos orzamentos.
O CONCELLO non asume ningún compromiso distinto dos recollidos no presente convenio.
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 entidade beneficiaria deberá comunicar ao CONCELLO 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 a
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.- O pagamento da cantidade recollida no pacto segundo deste convenio efectuarase
de xeito MENSUAL por transferencia bancaria na conta corrente con número IBAN ES75
0075 0121 62 0600400674 da entidade bancaria BANCO POPULAR, da que é titular a
ENTIDADE beneficiaria.
Como excepción ao anterior, o primeiro pagamento efectuarase polo período comprendido
entre o 16 de decembro de 2014 e a data de sinatura do convenio, previa solicitude da
ENTIDADE polo Rexistro Xeral, e tras a sinatura do presente convenio.
A ENTIDADE terá que solicitar polo Rexistro Xeral, o importe correspondente ao custo das
actividades desenvolvidas nese período mensual, conforme a programación do anexo I.
Acompañará a cada solicitude de pagamento mensual a memoria parcial das actividades e
a memoria parcial económica correspondente a cada período mensual conforme o recollido
no pacto noveno deste convenio.
Posto que a realización efectiva de cada un dos pagamentos mensuais require a previa e
adecuada xustificación documental tanto da actividade subvencionadas desenvolvida como
dos gastos subvencionados imputados a cada período mensual de execución, cada un dos
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pagamentos parciais suporá a conformidade por parte do CONCELLO respecto da
xustificación e liquidación parcial da axuda concedida.
A ENTIDADE xunto coa solicitude do último pagamento deberá presentar ademais un informe
final relativo ó desenvolvemento do programa recollido no anexo I.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o
contemplado para a concesión da subvención ou se reducisen na execución da actividade
subvencionada as actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma,
procederá a 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 a xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Sexto.- A ENTIDADE non poderá subcontratar con terceiros a actividade obxecto do
convenio. Queda fóra deste concepto a contratación daqueles gastos en que teña que incorrer
a ENTIDADE para a realización da actividade subvencionada.
Sétimo.- A ENTIDADE debe dar a adecuada publicidade ó financiamento municipal da
actividade subvencionada mediante a incorporación do logotipo do Concello e da imaxe
corporativa do evento en todos o soportes publicitarios que edite.
Oitavo.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de Galicia 9/2007.
Noveno.- A ENTIDADE deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se
concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos de
mensualmente, sendo o último pagamento, o correspondente a primeira quincena de
decembro de 2015, que terá que xustificar antes do 16 de decembro de 2015. A tal efecto
deberá presentar xunto ás solicitudes dos pagamentos mensuais o seguinte:
a) Memoria parcial de actuación xustificativa do cumprimento das condicións previstas no
presente convenio, con indicación das actividades desenvolvidas durante o período
obxecto de xustificación, datos de participación e asistentes individualizados por evento e
por cómputo global, memoria de prensa, rexistro fotográfico e audiovisual e informe de
incidencias.
b) Memoria parcial económica xustificativa do custo das actividades realizadas durante o
período obxecto de xustificación, que incorporará:
–

Balance económico con detalle dos gastos e ingresos finais e desviacións con
relación ao orzamento inicial.

–

Relación numerada de todos e cada un dos documentos xustificativos que se
aporten con especificación da súa data de emisión, provedor, obxecto facturado,
importe total do documento, data e forma de pagamento.

–

Documentos xustificativos, facturas ou documentos equivalentes no tráfico xurídico
mercantil acreditativos do gasto realizado ordenados correlativamente segundo o
número de orde asignado na relación numerada citada no apartado anterior. Os
documentos xustificativos haberán de estar datados no período obxecto deste
convenio, Os gastos xustificativos con facturas e demais documentos de valor
probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil presentaranse en orixinal.
As facturas cumprirán os requisitos establecidos para súa expedición no RD
1619/2012 de 30 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación ou as

S. ord. 08.05.15

normas sobre a facturación electrónica equivalentes. ou as normas sobre Non se
admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas. Nestas facturas se computará o
gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito
imposto. Se a entidade 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.
–

En ningún caso se admitirán simples recibos ou xustificantes de caixa. As facturas
ou minutas por prestación de servizos profesionais deberán conter os mesmos
elementos que os especificados para as facturas e, tratándose de persoas físicas,
conterán a correspondente retención fiscal.

–

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.

–

A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e
con copias de facturas polo resto do orzamento. Poderáse substituir a presentación
de copias de facturas polo gasto do proxecto ou actividade non
subvencionada pola presentación dun balance que abarque a totalidade do gasto ou
por unha certificación na que se acredite que o programa ou actividade que foi
obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total foi
de ............euros.”

Décimo.- 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
debedora por resolución de procedencia de reintegro.
Décimo primeiro.- Serán gastos subvencionabels os que de xeito indubitado respondan a
natureza da actividade subvencionada e se realicen entre o 16 de decembro de 2014 ata o
15 de decembro de 2015.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada, o cumprimento da finalidade
que determinou a concesión da subvención e a axeitada xustificación da mesma serán
comprobados polo servizo de Festas da Area de Cultura, Festas e Museos do Concello de
Vigo; a tal fin o persoal técnico do mesmo emitira 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 terceiro.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa
requirida pola Concellería de Cultura, Festas e Museos 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 cuarto.- 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 da LG 9/2007.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado
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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 quinto.- A información sobre as actividades que se edite en idioma galego terá que
ser revisada polo Servizo de Normalización lingüística do Concello de Vigo. En toda a
información figurarán os logotipos do Concello de Vigo e da entidade, nas mesmas
condicións e tamaños. Todo material editado deberá contar coa conformidade previa do
persoal técnico da Concellería de Cultura e Festas e disporá dos depósitos legais que lle
correspondan.
Décimo sexto.- O mecanismo de seguimento da execución deste convenio establécese en
base ás memorias xustificativas as que se refire o pacto noveno deste convenio.
Décimo sétimo.- O presente convenio terá vixencia anual ata o 31 de decembro de 2015 e
non será prorrogábel.
Décimo oitavo.- O concelleiro de Industria, Turismo, Cultura, Festas queda facultado para
resolver as posíbeis controversias derivadas da execución e interpretación deste convenio,
así como para tomar iniciativas que contribúan ó seu cumprimento e desenvolvemento.
O concelleiro de Industria, Turismo, Cultura e Fesas queda facultado para propoñer ou
autorizar modificacións tanto no programa de actividades que conforma o Anexo I como no
seu orzamento que se recolle como anexo II, sempre e cando ditas modificacións non
supoñan un incremento sobre o importe total subvención previsto na cláusula segunda deste
convenio.
Décimo noveno.- 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 de Galicia 9/2007 e no RD 1398/1993,
de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da
potestade sancionadora.
Vixésimo.- A beneficiaria está informada de 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 seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais
actuacións previstas na Lei de Galicia 9/2007 en orden á conclusión do proceso
subvencionabel, 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 o Concello.
A entidade poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante
a Concellería de Cultura, Festas e Museos do Concello.
Vixésimo primeiro.- A actividade obxecto deste convenio está destinada ó público en xeral, e o
acceso á mesma será público, ainda que o número de asistentes limitarase á capacidade do
espazo onde se celebre.
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As actividades, servizos ou produtos ofertados ao público no marco do programa de
actividades que conforma o Anexo I, poderán traer consigo unha achega económica por parte
dos usuarios (billetes, entradas, etc.). A tal efecto, a entidade deberá expor durante a
celebración da actividade, nun lugar perfectamente visíbel, o listado de prezos de venda ao
público.
Vixésimo segundo.- 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 de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; e
o Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro polo que se aprobou o seu regulamento; 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 no
lugar e data indicados.

5(549).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DA “VII
CARRERA EN FAMILIA JAVIER SENSAT” O VINDEIRO 9 DE MAIO DE 2015.
EXPTE. 13939/333.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
director deportivo do IMD, do 30.04.15, conformado polo concelleiro-delegado de
Deportes e o secretario de Admón. Municipal, que di o seguinte:
1.- ANTECEDENTES:
A ANPA do CEIP Javier Sensat, con CIF (G36682292), solicitou o día 4-03-2015, a través do
Rexistro Municipal (Doc.150025997) autorización do Concello de Vigo para organizar o seguinte
evento deportivo nun espazo público:
•

Nome do evento:VII CARRERA EN FAMILIA JAVIER SENSAT

•

Data: 9 DE MAIO DE 2015

A ANPA do CEIP, Javier Sensat, remitiu a documentación necesaria para a tramitación do
expediente administrativo correspondente ao evento deportivo VII CARRERA EN FAMILIA
JAVIER SENSAT, o evento deportivo terá lugar o vindeiro sábado 9 de maio de 2015 e
percorrerá polas rúas de Avda.Atlántida, rúa Castaña e rúa Castañal, comenzando ás 11.00h e
rematando ás 12.30h.
A Concellería de Deportes, área responsable da coordinación das autorizacións municipais
necesarias para o desenvolvemento do evento deportivo de referencia, solicitou e recibiu
informes positivos das seguintes áreas municipais implicadas:
•

Policía Local

•

Seguridade

•

Protección civil
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