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ASISTENTES 

 

 

PRESIDENTE: D. Santos Héctor Rodríguez Díaz  

SUPLENTE Dª. Olga María García Ballesteros 

VOGAIS: Dª. Ana María Mejías Sacaluga 

 D. Gorka Gómez Díaz 

 Dª. Raquel Giráldez Armas 

 D. Manuel González Martínez 

 D. Carlos López Font, en substitución de D. Gregorio Agís 

Gómez 

 Dª. Iria Lamas Salgueiro 

 D. José Carlos López Campos 

 D. Jorge Cubela López 

 D. Manuel Alejandro Lorenzo Alonso 

 Dª. María Paz Lago Martínez 

 D. Ignacio Maril Pardo 

 D. Jośe Alfonso Marnotes González 

 D. Javier Tourís Romero 

 D. Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo 

 Dª. María Ortega Iñarrea, en substitución de D. Uxío Benítez 

Fernández 

Sendo as doce horas e cinco minutos do día dezasete de xuño do ano dous mil vinte e dous, 

reúnense no Pazo Provincial os Sres./as. Deputados/as arriba relacionados, en sesión 

ordinaria, e baixo a Presidencia de D. Santos Héctor Rodríguez Díaz. Actúa como secretaria 

a xefa do Servizo de Cooperación, Dª. Marina Piñeiro Novo. 

Aberta a sesión polo Presidente, pásase ó estudo dos asuntos incluídos na Orde do Día, 

sobre os que recaeron os seguintes ditames: 
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1.- APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR 

Apróbase a acta da sesión anterior correspondente á sesión ordinaria celebrada o vinte de 

maio do ano dous mil vinte e dous co voto favorable de todos os membros da Comisión. 

2.- DITAMINAR O CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O EXCMO. CONCELLO DE VIGO PARA O 

DESENVOLVEMENTO DO “FESTIVAL DO MAR DE VIGO-VIGO SEAFEST 2022” 

(expediente 2022034885) 

De conformidade co establecido nos artigos 123 a 126 do Real Decreto 2568/1986, de 28 

de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 

xurídico das Entidades Locais, sométese ó Ditame da Comisión Informativa de Cooperación 

Municipal, Cooperación Transfronteiriza e Cohesión Social a seguinte proposta de acordo 

con carácter previo á súa elevación ante o órgano competente para a súa aprobación: 

“ASUNTO: APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O EXCMO. CONCELLO DE VIGO PARA O 

DESENVOLVEMENTO DO “FESTIVAL DO MAR DE VIGO-VIGO SEAFEST 2022 ” 

Do exame do expediente, quedan acreditados os seguintes antecedentes: 

− No exercicio das súas respectivas competencias e do principio de colaboración, a 

Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo elaboraron unha proposta de 

convenio para o desenvolvemento do “FESTIVAL DO MAR DE VIGO – VIGO SEAFEST 2022”, 

que terá lugar na cidade de Vigo os días 7, 8, 9 e 10 de xullo de 2022. 

− O obxectivo do desenvolvemento deste festival  é a promoción da produción pesqueira local 

e a súa importancia laboral, social e económica, así como a promoción turística de Vigo e 

das Rías Baixas. 

− O 10/05/2022, con núm. de rexistro WEB2022012942, o Concello de Vigo presenta a 

documentación necesaria para a formalización do convenio. De conformidade co disposto 

no artigo 172 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais 

(ROFRXEL), o convenio infórmase pola Xefa do Servizo de Cooperación respecto do 

interese público da actuación.  

− Pola súa banda, solicítase da Intervención Xeral provincial, logo de dar conta dos 

antecedentes e normativa de aplicación, a fiscalización e conformidade do expediente.  

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

Réxime xurídico 

− Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), e o seu Regulamento, 

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo (RLXS). 

− Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL). 
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− Lei 5/1997, de 22 de xullo, Reguladora da Administración Local de Galicia (LALGA). 

− Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 

Públicas (LPACAP). 

− Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP). 

− Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia (LSG). 

− Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso á información pública e bo 

goberno. 

− Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (LCSP). 

− Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROFRXEL). 

− Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Pontevedra, aprobada no Pleno 

provincial do 28 de outubro de 2016 e publicada no BOPPO do 30 de decembro de 2016. 

− Bases de execución do orzamento da Deputación para o exercicio 2022. 

Consideracións xurídicas 

Competencia das administracións 

− Art. 25.2.h) da LRBRL, nos termos da lexislación do Estado e da Comunidade Autónoma, 

que atribúe aos concellos competencias en materia de información e promoción da 

actividade turística de interese e ámbito local. Pola súa parte, o art. 80.2.n) da LALGA, en 

concordancia co art. 25.2.l) da LRBRL, indica que os concellos exercerán competencias en 

materia de actividades e instalacións culturais e deportivas, a ocupación do tempo libre e 

o turismo. 

− Art. 31 da LRBRL, que encomenda ás deputacións que dirixan a súa actividade a asegurar 

a prestación integral e adecuada dos servizos de competencia municipal, recolléndose no 

seu art. 36 como competencia propia das deputacións a asistencia e cooperación 

económica aos concellos. 

− Art.109 da LALGA, que atribúe ás deputacións competencias en xeral no fomento e 

administración dos intereses peculiares da provincia, de xeito que cabe subsumir nas ditas 

materias, formas específicas de cooperación económica como a concesión de subvencións 

recollida no art. 114.d) da LALGA.  

Petición e evacuación de informes 

− Arts. 79 e 80 da LPACAP sobre a petición e a evacuación de informes. 

− Art. 88.6 da LRXAP, que sinala que a aceptación de informes ou ditames servirá de 

motivación á resolución cando se incorporen ao texto da mesma. 

− Arts. 213 e ss. do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión económica que lle 

corresponde realizar á Intervención. 

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal


Código seguro de verificación (CSV):SB00BJIW9A6QDHF3



 

 

− Art. 172 do ROFRXEL, que dispón que o xefe da Dependencia á que corresponda tramitar o 

expediente deberá emitir un informe, expoñendo os antecedentes e as disposicións legais ou 

regulamentarias en que funde o seu criterio. 

− Bases 47ª e 48ª de execución do Orzamento provincial para 2022, sobre o control e a 

fiscalización da xestión económica, que sinalan a competencia da Intervención para 

realizar esta función. 

− Art. 24 da LXS, que establece que as actividades de instrución comprenderán, entre outras, 

a petición de cantos informes se estime necesarios para resolver ou que sexan esixidos polas 

normas que regulan a subvención. 

Procedencia do convenio 

− Arts. 47 e ss. da LRXSP, que dispoñen que os convenios de colaboración constitúen o 

instrumento adecuado para desenvolver a cooperación en cuestións de interese común. 

− Art. 57 da LRBRL, que dispón que a cooperación en servizos locais desenvolverase con 

carácter voluntario, baixo as formas e nos termos previstos nas leis, podendo ter lugar, en 

todo caso, mediante convenios administrativos, en conexión co art. 195.h) da LALGA. 

− Art. 198 da LALGA, que establece que as entidades locais poderán celebrar convenios de 

cooperación entre si para a máis eficaz xestión e prestación de servizos da súa competencia. 

No seu apartado 2º disponse que a través dos convenios de cooperación as partes poderán 

coordinar as súas políticas de fomento dirixidas a un mesmo sector e distribuír as 

subvencións outorgadas por unha delas; así mesmo, o apartado 3º sinala que, en especial, 

as Deputacións Provinciais poderán subscribir, cos municipios da provincia, convenios para 

garantir o acceso da poboación ao conxunto dos servizos municipais. 

− Art. 199 da LALGA, que en consonancia co art. 49 da LRXSP sinala as especificacións que 

deberán conter os instrumentos de formalización dos convenios. 

− Art. 6 da LCSP, que exclúe do seu ámbito de aplicación os convenios, cun contido non 

comprendido no dos contratos regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais 

celebrados entre si pola Administración Xeral do Estado, as Entidades Xestoras e os 

Servizos Comúns da Seguridade Social, as Universidades Públicas, as Comunidades 

Autónomas e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, as Entidades Locais, as entidades 

con personalidade xurídica pública delas dependentes e as entidades con personalidade 

xurídica privada, sempre que, neste último caso, teñan a condición de poder adxudicador. 

− Art. 2 da LXS, polo que na súa virtude a achega económica da Deputación de Pontevedra 

ten o carácter dunha subvención; neste senso o art. 22.2 sinala que se poderán conceder, 

con carácter excepcional, de forma directa subvencións nas que se acrediten razóns de 

interese público, social, económico ou humanitario ou outras debidamente xustificadas que 

dificulten a súa convocatoria pública. No presente convenio xustifícase o interese público 

desta actuación en base a razóns competenciais na materia de promoción cultural. 

− Art. 28.1 da LXS. que establece que a resolución de concesión e, no seu caso, os convenios a 

través dos cales se canalicen estas subvencións establecerán as condicións e compromisos 

aplicables de conformidade co disposto nesta lei. 
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Competencia para resolver 

− Artigo 8.2 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Pontevedra, que en virtude 

do establecido na base 16.1 das Bases de execución do orzamento provincial, e de 

conformidade co disposto nos artigos 34 da LRBRL e 10 da LXS, atribúe a competencia para 

resolver á Presidencia. 

CONCLUSIÓNS 

En base ás precedentes consideracións, ao interese público, social e cultural que representa 

esta actuación e ao principio de colaboración interadministrativa que se recolle na lexislación 

vixente, o Concello de Vigo e a Deputación de Pontevedra, conveñen a súa colaboración neste 

ámbito para o desenvolvemento do “FESTIVAL DO MAR DE VIGO – VIGO SEAFEST 2022 ”.  

O Concello de Vigo presentou a documentación necesaria para formalizar este convenio e 

quedan acreditadas no expediente as razóns de oportunidade, a valoración económica das 

actuacións a desenvolver e o propio obxecto do convenio. 

Por todo o exposto, e á vista dos antecedentes e fundamentos de dereitos aplicables, INFORMO 

FAVORABLEMENTE a tramitación do convenio de colaboración entre a Deputación de 

Pontevedra e o Concello de Vigo para o desenvolvemento do “FESTIVAL DO MAR DE VIGO – 

VIGO SEAFEST 2022 ”.  

 

RÉXIME COMPETENCIAL:  

De conformidade co disposto no artigo 16.4 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación 

de Pontevedra, en virtude do establecido na base 16ª.1 das Bases de Execución do Orzamento 

provincial e de conformidade co disposto nos artigos 34 e 35 da LRBRL, e no artigo 17 do RLXS, 

a competencia para resolver atribúeselle á Presidencia. 

Este informe non ten carácter vinculante, de feito que o órgano concedente, co seu superior 

criterio, decidirá. 

Á vista dos informes da xefa do Servizo de Cooperación, da Intervención Provincial e da 

Secretaría Xeral, sométese a ditame da Comisión Informativa de Cooperación Municipal, 

Cooperación Transfronteiriza e Cohesión Social, a seguinte proposta de resolución: 

 

- APROBAR o “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O EXCMO. CONCELLO DE VIGO PARA O 

DESENVOLVEMENTO DO “FESTIVAL DO MAR DE VIGO-VIGO SEAFEST 2022 ”, cuxo 

texto literalmente transcrito di como segue: 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

PONTEVEDRA E O EXCMO. CONCELLO DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DO 

“FESTIVAL DO MAR DE VIGO-VIGO SEAFEST 2022” 
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En Vigo, na data da sinatura electrónica 

INTERVEÑEN 

Dunha parte, Dona María del Carmen Silva Rego, Presidenta da Deputación Provincial de 

Pontevedra, na representación legal que da mesma lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. 

Doutra, Don Abel Caballero Álvarez, Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, na 

representación legal que do mesmo lle atribúe o artigo 124.4.a) do mesmo texto legal. 

E actuando Dona Susana Gallardo Fariña, en calidade de secretaria da Administración 

Municipal, e Don Carlos Cuadrado Romay en calidade de secretario xeral da Deputación de 

Pontevedra, dando fe do acto que se celebra. 

Recoñécense mutuamente os comparecentes a capacidade e a representación necesaria para 

a sinatura do presente convenio de colaboración, e a estes efectos 

EXPOÑEN 

I.- Que a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo comparten como criterio que os 

concellos, como administración democraticamente escollida, deben ser os axentes 

protagonistas nos eidos administrativos ós que ten que corresponder a decisión, o deseño e o 

impulso da acción local e do desenvolvemento das políticas locais; ó tempo que, as 

deputacións, deben actuar como institucións que desenvolvan políticas, plans e actuacións que 

faciliten que concellos e cidadáns poidan acadaren os mesmos dereitos e servizos, e 

planificación e execución de proxectos e actuacións encamiñadas á promoción do emprego e 

da promoción turística. 

II.-Que a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo, en base aos principios de 

colaboración, cooperación e asistencia entre as diferentes Administracións Públicas no 

exercicio das súas competencias e en asuntos de interese común que se recollen na Lei 

40/2015, de 1 de outubro, deciden potenciar a inserción laboral e a creación de emprego, así 

como a posta en valor dos recursos turísticos do municipio e súa contorna, con medidas de 

apoio ás actividades de divulgación da oferta turística e de mellora da promoción dos valores 

turísticos.  

Neste sentido a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, artigo 25.2.h) 

e i) e a Lei 7/2011, de 27 de outubro, de turismo de Galicia, artigos 3 e 5, regulan as 

competencias propias en materia de información e promoción da actividade turística de 

interese e ámbito local e de feiras, no que interesa ao presente convenio para fomento do 

emprego por mor do desenvolvemento do terceiro Festival do mar “VIGO SEAFEST”-2022 e 

cunha indubidable repercusión na promoción turística da cidade e das Rías Baixas. 

Pola súa banda a lexislación vixente en materia de réxime local, concretamente no artigo 31 

da Lei 7/1985, de 2 de abril, encomenda ás deputacións que dirixan a súa actividade a 
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asegurar a prestación integral e adecuada dos servizos de competencia municipal, 

recolléndose no seu artigo 36 como competencia propia das deputacións a asistencia e 

cooperación económica aos concellos. Asemade a Deputación amosa o seu interese na 

promoción do conxunto dos destinos turísticos da provincia, mediante o fomento da marca 

Turismo Rías Baixas. 

III.- Que o Porto de Vigo constitúe o principal centro de distribución da pesca europea, así 

como un porto transatlántico consolidado, que promove o carácter da cidade como destino 

turístico. Pese a estas oportunidades, Vigo carece dun festival de verán coherente coa 

identidade pesqueira e marítima da cidade. Á vista desta situación a Cooperativa de 

Armadores de Pesca do Porto de Vigo, pretende celebrar os días 7, 8, 9 e 10 de xullo de 2022 

un festival do mar en Vigo coa denominación “VIGO SEAFEST”, co obxecto de dar a coñecer os 

produtos pesqueiros locais e a cultura gastronómica en torno a eles. Esta cita representa unha 

oportunidade para potenciar o emprego nas empresas pesqueiras e o turismo en Vigo e nas 

Rías Baixas, especialmente no eido dos festivais relacionados cos sectores primarios, 

aspirando incluso nunha cita de carácter internacional.  

IV.- Que os festivais relacionados con sectores primarios teñen cobrado gran importancia e 

relevancia a nivel internacional, o que os converte en escaparates ao turismo para as cidades 

que os promoven, así como da consolidación empresarial no seu ámbito de actuación. En 

consecuencia a celebración dun evento deste tipo supón unha oportunidade única para a 

promoción, non só da cidade de Vigo, senón das Rías Baixas e da provincia de Pontevedra. 

Neste sentido o segmento ao que se dirixe esta oferta, turismo gastronómico e de festivais, en 

constante crecemento, non resulta accesible para os canles tradicionais de promoción, tanto 

por custe como impacto. En consecuencia, a colaboración mediante a tramitación dun 

convenio co evento semella a ferramenta idónea para maximizar a repercusión que supón este 

evento na consolidación das empresas e do emprego, así como do turismo nas Rías Baixas e 

Pontevedra como destino turístico. 

V.- Que unha das tarefas fundamentais do Concello de Vigo é a mellora do benestar da súa 

cidadanía, sendo un elemento primordial para acadar este benestar a interacción desta co 

mercado laboral, así como o fomento e dinamización empresarial do sector mediante a 

realización de feiras internacionais que permitan unha mellor dinamización do mesmo cara 

á creación de emprego estable e de calidade, procurando que os custes de colaboración coa 

entidade sexan inferiores aos que asumiría o Concello de asumir estas funcións. Á vista desta 

situación a "Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, ARVI", propón a 

celebración deste evento, que se presenta coma unha gran oportunidade para potenciar o 

emprego nas empresas do sector e cara a promoción do turismo en Vigo e nas Rías Baixas.  

En consecuencia, a colaboración mediante a tramitación dun convenio semella a ferramenta 

idónea para maximizar a repercusión que supón este evento na consolidación das empresas 

do sector da restauración e do emprego, así como do turismo nas Rías Baixas e Pontevedra 

como destino turístico. 

VI.- Que a Deputación Provincial de Pontevedra, nos orzamentos do ano 2022, contempla unha 

aplicación orzamentaria, no capitulo de transferencias de capital, para convenios co Concello 

de Vigo. 
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VII.- Que, de acordo coas precedentes consideracións e en desenvolvemento da colaboración 

entre o Concello de Vigo e a Deputación de Pontevedra que ten como un dos obxectivos 

estratéxicos a promoción do emprego e o apoio as iniciativas de cualificación turística, 

acordaron aprobar o presente convenio de colaboración, que asinan os comparecentes, con 

arranxo aos seguintes 

PACTOS 

PRIMEIRO.- OBXECTO DO CONVENIO  

É obxecto deste convenio establecer e concretar o réxime de colaboración entre ambas 

administracións locais para a promoción da produción pesqueira local e a súa importancia 

laboral, social e económica, así como a promoción turística de Vigo e das Rías Baixas, no marco 

da celebración os días 7, 8, 9 e 10 de xullo de 2022 do festival “VIGO SEAFEST”, na procura do 

cumprimento, entre outros, dos seguintes obxectivos: 

• Promoción dos produtos pesqueiros locais e da cultura gastronómica en torno a eles. 

• Fomento na opinión pública da importancia social e económica da pesca e dunha 

produción sostible. 

• Fomento do consumo de peixe como alimentación saudable e nutritiva, así como do 

seu potencial na nova cultura gastronómica. 

• Consolidación do emprego mediante a promoción das empresas e marcas pesqueiras 

locais. 

• Promoción de Vigo e as Rías Baixas como destino turístico, con especial atención ó 

turismo gastronómico. 

SEGUNDO.- FINANCIAMENTO DO CONVENIO 

As actuacións ás que se refire o presente convenio serán financiadas pola Deputación 

Provincial e o Concello de Vigo, que se obrigan a sufragar o custo das prestacións obxecto da 

organización do evento ata a cantidade máxima de CENTO CINCUENTA E CINCO MIL euros 

(155.000,00 €), para o total das actuacións ás que se refire o presente convenio incluído o IVE, 

sendo gastos admisibles os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade 

conveniada e se realicen no prazo comprendido entre o 1 de xuño de 2022 e o 15 de agosto 

de 2022. No caso de que a actuación teña un custo inferior ao inicialmente previsto e sempre 

que isto non supoña unha execución deficiente da totalidade do proxecto, o financiamento 

reducirase proporcionalmente ás obrigas económicas que lle corresponda afrontar a cada 

parte. O financiamento realizarase contra as aplicacións correspondentes dos vixentes 

orzamentos das administracións asinantes. 

1.- A Deputación Provincial comprométese a achegar, a cantidade máxima de CINCUENTA E 

CINCO MIL EUROS (55.000,00€). 

O pago realizarase contra a aplicación 22/942.9420.462.14 do orzamento provincial- A 

Concellos-Actividades (Vigo e Pontevedra).  

2.- O Concello de Vigo obrígase a achegar a contía de CEN MIL EUROS (100.000,00 €). 
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O pago realizarase contra a aplicación 2410 4700002 "FEIRA VIGO INDUSTRIA PESQUEIRA 

(SEAFEST)” do orzamento do Concello de Vigo. 

TERCEIRO.- EXECUCIÓN DO CONVENIO 

1º.- A execución do presente convenio e o seu financiamento polas administracións intervintes 

terá lugar co seguinte desglose: 

ANUALIDADE Entidade TOTAL 

2022 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 55.000,00 € 

2022 CONCELLO DE VIGO 100.000,00 € 

TOTAL 
 

155.000,00 € 

 

2º.- O Concello de Vigo redactará unha proposta de convenio coa Cooperativa de Armadores 

de Pesca del Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa Gallega, CIF F36608131. para o festival 

“VIGO SEAFEST”. Dita sociedade é a entidade titular da marca “VIGO SEAFEST”, polo que é 

titular do dereito exclusivo a utilizar dita marca no tráfico económico. 

3º.O Concello de Vigo remitirá unha copia do texto do convenio á Deputación Provincial e 

comunicarase a esta Institución a data e a hora en que terá lugar a súa sinatura, á que asistirá, 

de consideralo procedente, un representante da Corporación provincial. 

4º.- A Administración municipal remitira á provincial, a xustificación das actuacións 

recollidas no convenio de colaboración. 

5º.- A Deputación Provincial poderá inspeccionar as actuacións obxecto do presente convenio 

cando o teña por conveniente, así como formular as observacións que estime pertinentes, sen 

prexuízo do que corresponda en exclusiva á Comisión de Seguemento do convenio, que se 

reunirá cando o estime conveniente o seu responsable, por decisión propia ou a petición de 

calquera dos seus membros. 

CUARTO.- COMPROMISOS DO CONCELLO 

O Concello de Vigo obrígase a: 

• Redactar unha proposta de texto de convenio, entre o Concello de Vigo e a Cooperativa 

de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa Gallega, CIF 

F36608131. para o festival “VIGO SEAFEST ”. A Cooperativa de Armadores de Pesca 

del Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa Gallega, é a entidade organizadora do 

“VIGO SEAFEST ”. 

• Aprobar o texto do convenio pola Xunta de Goberno Local, de conformidade co artigo 

127.1.g) LRBRL e remitir un exemplar do acordo á Deputación Provincial xunto co 

convenio. 
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• Esixir que se obteñan os correspondentes permisos e que se tramiten ante outros 

organismos as autorizacións pertinentes que fosen precisas. 

• Xustificar perante a Deputación, as actuacións executadas mediante a presentación 

da seguinte documentación acreditativa dos gastos: 

o Copia do acordo de aprobación da Xunta de Goberno Local e do texto do 

convenio asinado entre o Concello de Vigo e Cooperativa de Armadores de 

Pesca del Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa Gallega, CIF F36608131 para 

o festival “VIGO SEAFEST ” ; 

o memoria das actividades realizadas relacionadas cos gastos da actividade 

subvencionada; informe favorable de pagamento da xustificación do convenio 

asinado polo responsable do servizo;  

o facturas, ou documentos análogos acreditativos do gasto efectuado, 

aprobadas polo órgano competente do Concello; 

o conta xustificativa que relacione os gastos da actividade subvencionada; 

o memoria de gastos e ingresos relacionados coa actividade;  

o certificación de pagamento a favor de Cooperativa de Armadores de Pesca del 

Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa Gallega, CIF F36608131 asinada polo 

Tesoureiro do Concello de Vigo;  

o calquera outra documentación esixible pola normativa vixente para a 

correcta xustificación deste convenio ou que se considere necesaria para a 

comprobación da correcta execución do obxecto do convenio. 

• Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o que foron concedidos. 

• Comunicar á Deputación de forma inmediata, a obtención doutras subvencións ou 

axudas para a mencionada finalidade procedentes de calquera administración pública 

ou ente privado nacional ou internacional, con expresión da súa contía. 

• Prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida no exercicio 

das funcións de fiscalización e control do destino das axudas que lle corresponden á 

Intervención Provincial, ó Tribunal de Contas e ao Consello de Contas. 

• Asemade, o Concello de Vigo comprométese ao cumprimento das obrigas contidas na 

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia e en especial as recollidas no 

artigo 11 da mesma. Tamén será de aplicación o establecido no Decreto 11/2009,  

do 8 de xaneiro, na Lei 38/2003 Xeral de Subvencións e no seu regulamento, aprobado 

polo Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo. 

QUINTO.- COMPROMISOS DA DEPUTACIÓN 

A Deputación de Pontevedra comprométese a cofinanciar os custes derivados do convenio, ata 

a cantidade máxima de CINCUENTA E CINCO MIL euros, (55.000,00€) o que supón o 35,48 % 

do custe da actuación, de conformidade co disposto no pacto segundo, que será librada contra 

a presentación das correspondentes facturas ou documentos análogos acreditativos do gasto 

efectuado, así como da restante documentación xustificativa necesaria e logo da súa 

fiscalización pola Intervención provincial. 
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A Deputación Provincial poderá inspeccionar a execución das prestacións obxecto do presente 

convenio e formular as observacións que estime pertinentes. 

Non obstante, as actuacións estarán sometidas á comprobación explícita da execución das 

prestacións por parte dos servizos técnicos da Deputación Provincial. 

A Deputación prestará a colaboración e facilitará canta documentación lle sexa requirida no 

exercicio das funcións de fiscalización e control do destino das axudas que lle corresponden ao 

Tribunal de Contas e ao Consello de Contas, en cumprimento do disposto no artigo 53 da Lei 

40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e da Resolución Presidencial 

núm. 2017008767 de 8 de maio de 2017, tratándose asemade dun convenio cuxas achegas 

económicas non exceden de 600.000,00 euros. 

SEXTO.- PUBLICIDADE 

En toda a documentación e informacións relativas ás actuacións de promoción turística 

incluirase a imaxe corporativa que a este fin faciliten, en todos os formatos, a Deputación 

Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo. 

As accións a desenvolver dentro do festival “VIGO SEAFEST”, deberán garantir un alto impacto 

e visibilidade da colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo. 

Por outra parte, en cumprimento do establecido na resolución de 15 de xuño de 2020, da 

Intervención Xeral da Administración do Estado pola que se regula o proceso de rexistro e 

publicación de convocatorias de subvencións e axudas no Sistema Nacional de Publicidade de 

Subvencións, e, en aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a Base de Datos Nacional de 

Subvencións operará como sistema nacional de publicidade das subvencións. A tales efectos e 

para garantir o dereito dos cidadáns a coñecer todas as subvencións convocadas en cada 

momento e cara a contribuír aos principios de publicidade e transparencia, a Intervención 

Xeral da Administración do Estado publicará na súa páxina web as subvencións concedidas, 

segundo o establecido nos artigos 20.4 e 20.8.b da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de 

subvencións. 

SÉTIMO.- COMPATIBILIDADE CON OUTRAS SUBVENCIÓNS 

Conforme ao disposto no artigo 40.1º, letra d) do Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que 

se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a achega 

económica prevista no presente instrumento será compatible con outras subvencións, 

ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou 

entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais. 

Porén, o importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou 

en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da 

contratación subvencionada. 

OITAVO.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO 
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Para o seguimento e coordinación da execución deste convenio e resolución das dúbidas que 

poidan producirse na súa interpretación crearase unha comisión integrada por dous 

representantes de cada unha das Administracións asinantes, un dos cales terá carácter 

técnico. 

Corresponderá á Comisión de Seguimento, entre outras funcións: 

• A puntual recepción de información sobre todas as actuacións que se produzan na 

execución do convenio. 

• Impulsar e avaliar o cumprimento deste convenio propoñendo as actuacións que se 

consideren precisas. 

• Propoñer a interpretación, no caso de dúbida, do seu contido. 

• Se xorden controversias na aplicación do convenio propoñerlles ás partes a súa 

resolución. 

• A resolución das dúbidas que presente a interpretación do convenio e, no seu caso, a 

emisión de informe se a dúbida ten que ser resolta polos órganos de goberno das 

administracións asinantes. 

A Comisión de Seguimento reunirase cando o estime conveniente o seu responsable, por 

decisión propia ou a petición de calquera dos seus membros. As súas reunións terán lugar na 

Casa do Concello de Vigo. Na reunión constituínte da Comisión de Seguimento designarase ao 

seu responsable e ao seu secretario que levantará acta das súas reunións.  

NOVENO.- VIXENCIA 

O presente convenio producirá os seus efectos desde a data da súa sinatura ata a total 

execución do proxecto subvencionado ao que o mesmo se refire, que terá lugar os días 7, 8 ,9 

e 10 de xullo de 2022, sen que en ningún caso o seu prazo de vixencia poida superar o 31 de 

decembro de 2022. 

DÉCIMO.- EXTINCIÓN DO CONVENIO 

O convenio extinguirase polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou 

por incorrer en causa de resolución. 

Serán causas de resolución: 

1º.- O transcurso do prazo máximo de vixencia do convenio. 

2º.- O acordo unánime dos asinantes. 

3º.- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes. 

Neste caso, notificarase á parte incumpridora un requirimento para que, no prazo que se 

sinale, cumpra coas obrigas ou compromisos que se consideran incumpridos. Este 

requirimento será comunicado tamén ao responsable da Comisión de Seguimento. Se  

transcorrido o prazo indicado no requirimento persistise o incumprimento, a parte que o 

dirixiu notificará á outra parte a concorrencia de causa de resolución e entenderase  
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resolto o convenio. A resolución do convenio por esta causa poderá dar lugar a indemnización 

dos danos e perdas causados. 

4º.- Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio. 

5º.- Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista no convenio ou noutras leis. 

6º.- Polo incumprimento do convenio por parte da Cooperativa de Armadores de Pesca del 

Puerto de Vigo – Sociedad Cooperativa Gallega. 

UNDÉCIMO.- RÉXIME XURÍDICO 

O presente convenio ten natureza administrativa e 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 e o seu regulamento de 

desenvolvemento; 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 orzamentos das Administracións 

asinantes e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de 

dereito privado. 

Así mesmo, ante a falta de entendemento previo pola Comisión de seguimento e control as 

partes quedan sometidas á xurisdición contencioso-administrativa na resolución de posibles 

controversias que puidesen suscitar o incumprimento ou a interpretación do convenio. 

E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan o presente convenio na data 

da sinatura dixital. 

O Alcalde-Presidente do Concello de Vigo 

Asdo.: Abel Caballero Álvarez 

A Presidenta da Deputación de           

Pontevedra, 

Asdo.: Mª Carmen Silva Rego 

A Secretaria da Administración Municipal, 

Asdo.: Susana Gallardo Fariña 

O Secretario Xeral da Deputación de 

Pontevedra, 

Asdo.: Carlos Cuadrado Romay ” 

- DARLLE TRASLADO da presente resolución ao Concello de Vigo, á Intervención, ao Servizo 

de Cooperación, ao Gabinete da Presidencia e ao Gabinete de Prensa.” 

Sometido a votación este asunto, a Comisión Informativa de Cooperación Municipal, 

Cooperación Transfronteiriza e Cohesión Social, ditamina favorablemente por 

unanimidade, cos votos a favor dos deputados do Grupo Provincial do PSdeG-PSOE (8), do 

Grupo Provincial do BNG (2), e do Grupo Provincial do Partido Popular (7), a proposta de 

resolución indicada “ut supra”.  
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3.- DITAMINAR A APROBACIÓN DO PROXECTO REFORMULADO NA SUBVENCIÓN 

NOMINATIVA CONCEDIDA AO CONCELLO DE PONTE CALDELAS TRAMITADA NO 

MARCO DO PLAN CONCELLOS 2021-LIÑA 1 PARA O INVESTIMENTO “ENSANCHE 

DE VIARIO MUNICIPAL EN TOURON, PONTE CALDELAS. TRAMO 3º” (expediente 

2021055821) 

Sométese ao ditame da Comisión Informativa de Cooperación Municipal, 
Cooperación Transfronteiriza e Cohesión Social a seguinte proposta de acordo, de 
conformidade co establecido nos artigos 123 a 126 do Real Decreto 2568/1986, do 
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento 
e réxime xurídico das Entidades Locais, con carácter previo á súa elevación ante o 
Pleno para a súa aprobación.  
 
“ASUNTO: PRESTAR CONFORMIDADE AO PROXECTO REFORMULADO 
PRESENTADO POLO CONCELLO DE PONTE CALDELAS DA ACTUACIÓN 
“ENSANCHE DE VIARIO MUNICIPAL EN TOURÓN, PONTE CALDELAS. TRAMO 
3º” COMO SUBVENCIÓN NOMINATIVA AO ABEIRO DO PLAN CONCELLOS 2021 
(EXPEDIENTE 2021055821) 
 
ANTECEDENTES:  
 
1.- Mediante Acordo Plenario núm. 3.7701 de data 26/11/2021 (BOPPO núm. 230 
de 27/11/2021) aprobouse a modificación de créditos 5/2021 que deixaba crédito 
a favor do Concello de Ponte Caldelas na aplicación orzamentaria 
21/942.9420.762.42 pola cantidade de 33.948,63 euros para o financiamento da 
obra “Ensanche de viario municipal en Tourón, Ponte Caldelas. Tramo 3º” . 
 
2.- Por Resolución Presidencial nº 2021007786 de data 27/12/2021 se lle concedeu 
ao concello de Ponte Caldelas a subvención consignada nos orzamentos da 
Deputación por importe de 33.948,63 euros para o investimento descrito no 
parágrafo anterior, sendo tramitada como expediente nº  2021055821, e apoiado 
nun proxecto técnico cun orzamento polo mesmo importe. Esta subvención 
concedeuse no marco procesual do Plan Concellos 2021 porque era o Plan de Obras 
e Servizos vixente no momento de ter lugar a modificación orzamentaria en base a 
cal era posible a referida concesión, na medida en que era consecuencia da re-
inversión da baixa operada na achega ao “Convenio de colaboración para a 
construción de senda peonil na EP 0206 Ponte Caldelas – Parada – Xuntáns”. 
 
3.- Mediante rexistro web 20222029784 de data 11/05/2022, o concello de Ponte 
Caldelas presentou a documentación acreditativa da necesidade de cambiar de 
proxecto por canto o expediente de adxudicación ficou deserto ao non concorrir 
ningún licitador. Dese xeito encargou un novo proxecto para a mesma obra pero 
corrixindo varios erros operativos detectados, ademais de melloras de proxecto 
mediante a reformulación de decisións, coa finalidade de que se poida proceder a 
licitar novamente. 
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4.- Sen embargo, as modificacións descritas no parágrafo anterior, como supoñían a 
supresión de dúas partidas (saburra e firme aglomerado) para manter o mesmo 
orzamento, derivaban nunha perda de calidade, circunstancia proscrita polas Bases 
Reguladoras do Plan Concellos 2021, velaí que se fixo un requirimento de natureza 
técnica ao concello de Ponte Caldelas, ao fin de que fosen re-incorporadas.  
 
5.- Mediante o rexistro web2022033182 de data 01/06/2022, o concello requirido 
achega un novo proxecto técnico e o compromiso da entidade local de asumir con 
fondos propios a diferencia de 3.516,13 euros por canto o novo proxecto para o 
mesmo investimento supón un orzamento agora de 37.464,76 euros fronte aos 
33.948,63 euros do anterior, cifra a cal se segue a contraer a subvención da 
Deputación de Pontevedra.  

FUNDAMENTOS XURÍDICOS 

Réxime Xurídico: 
─ Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), e o seu 

Regulamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo (RLXS) 
─ Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL) 
─ Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor 

da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da 
Administración Local 

─ Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas (LPACAP) 

─ Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia (LSG) 
─ Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento 

de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais 
(ROFRJEL) 

─ Carta Europea de Autonomía Local, Estrasburgo 15/10/1985 
─ Bases reguladoras do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021 
─ Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Pontevedra (Ordenanza 

Xeral) 
─ Bases de execución do orzamento da Deputación para o vixente exercicio 
─ Tratado de Funcionamento da Unión Europea 
─ Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea 
─ Regulamento de Bens das Corporacións Locais RD 1372/1986, de 13 de xuño 
─ Lei 9/2017, de 8 de novembro de contratos do sector público 
─ Lei 33/2003, de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións Públicas 
─ RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 

Lei Reguladora das Facendas Locais 
 

Consideracións Xurídicas 
Instrución do expediente: 

─ Base reguladora 16ª do Plan Concellos 2021, relativa á ordenación, instrución, 
procedemento e resolución, que indica que correspóndelle ao servizo de 
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Cooperación realizar as actuacións necesarias para a determinación, 
coñecemento e comprobación dos expedientes, solicitando cantos informes 
considere convenientes. Asemade, establécese que o procedemento de concesión 
das axudas é o de concorrencia non competitiva. 

Petición e evacuación de informes: 

─ Artigos 79 e 80 da LPACAP sobre a petición e a evacuación de informes. 
─ Artigo 88.6 da LPACAP, que sinala que a aceptación de informes ou ditames 

servirá de motivación á Resolución cando se incorporen ó texto da mesma. 
─ Artigos 213 e ss. do TRLRFL, sobre o control e a fiscalización da xestión 

económica que lle corresponde realizar á Intervención. 
─ Bases 47ª e 48ª de execución do Orzamento provincial para o vixente exercicio, 

sobre o control e a fiscalización da xestión económica, que sinalan a competencia 
da Intervención para realizar esta función. 

─ Artigo 24 da LXS que establece que as actividades de instrución comprenderán, 
entre outras, a petición de cantos informes estime necesarios para resolver ou 
que sexan esixidos polas normas que regulan a subvención. 

─ Base reguladora 17ª do Plan Concellos 2021, que se poderá acordar a 
modificación da resolución ou acordo de concesión, sen variar a tipoloxía 
inicialmente aprobada nin incrementar a contía subvencionada. 

Resolución do expediente 

─ Artigo 185 do TRLRFL que regula as competencias en materia de xestión de gasto. 
─ Artigos 17 e ss. da Ordenanza Xeral que regulan o procedemento de tramitación 

das subvencións. 
─ Bases reguladoras 1ª e 8ª do Plan Concellos 2021 que definen o obxecto, tipoloxía 

e as finalidades subvencionables que poden acollerse a este plan.  
─ Bases reguladoras 17ª do Plan Concellos 2021 que recolle a necesaria 

documentación para a modificación da concesión da subvención. 
─ Artigo 9 da Carta Europea de Autonomía Local, que dispón que “na medida do 

posible, as subvencións concedidas ás entidades locais non han de ser destinadas 
á financiación de proxectos específicos. A concesión de subvencións non deberá 
causar prexuízo á liberdade fundamental da política das entidades locais, no seu 
propio ámbito de competencia”. 

─ Artigos 177 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e 36 do Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril polo que se desenvolve o capítulo primeiro do 
Título VI da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, en 
materia de orzamentos, os créditos extraordinarios e suplementos de crédito 
doutras partidas do orzamento vixente non comprometidas, cuxas dotacións se 
estimen reducibles sen perturbación do respectivo servizo. A estes efectos, os 
investimentos anteriores, nos Convenios con Mobilidade atopáronse 
debidamente financiados, polo que poden minorarse os créditos afectados a eles 
na medida en que houbo, como consecuencia do logro de outras axudas 
concorrentes do instituto IDAE, un sobre-financiamento para os mesmos 
proxectos.  
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─ Artigo 40 do xa citado R.D. Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que sinala que as 
subvencións de toda índole que obteñan as entidades locais, con destino as súas 
obras e servizos non poderán ser aplicadas a atencións distintos de aquelas para 
as que foron outorgadas, salvo, no seu caso, os sobrantes non reintegrables cuxa 
utilización non estivese prevista na concesión.  

CONCLUSIÓNS 

A solicitude do Concello de Ponte Caldelas axústase as condicións xurídicas 
expostas. 

A normativa en materia de subvencións, tanto a estatal, autonómica, como a ditada 
pola propia deputación, reflicten como característica diferenciadora a afección da 
axuda pública ao cumprimento dun obxectivo, neste caso, á execución dun proxecto 
específico. En consecuencia o interese público perseguido coa concesión da 
subvención queda delimitado polo propio obxecto da finalidade subvencionable.  

Para concesión da subvención co obxecto do financiamento do investimento 
“ENSANCHE DE VIARIO MUNICIPAL EN TOURON, PONTE CALDELAS. TRAMO 3º” 
(Expte.- 2021055821) tívose en consideración como documento reitor o proxecto 
técnico asinado en outubro de 2021, que se estimou acaído en atención as exixencias 
do Plan Concellos 2021 Liña 1.  

Con posterioridade á concesión da subvención, o concello de Ponte Caldelas pon de 
manifesto que o devandito proxecto técnico ha de acomodarse a correccións de 
erros operativos detectados no mesmo.  

Dado que o novo proxecto técnico non altera o obxecto do investimento nin supón 
unha baixa na utilidade do proxectado e toda vez que o novo proxecto aumenta o 
orzamento orixinal para poder ser considerado como obra completa na integridade 
da calidade. 

Dado que o novo orzamento de 37.464,76 euros arroxa fronte ao anterior de 
33.948,63 euros unha diferencia de 3.516,13 euros, que o concello de Ponte Caldelas 
asume con fondos propios.   

Por todo o exposto e á vista dos antecedentes e fundamentos de dereitos aplicables, 
o informe do enxeñeiro xefe do Servizo de Cooperación de 02/06/2022 
(CSV:M7X9YD8X39WT18QD), o informe da xefa do Servizo de Cooperación de 
02/06/2022 (CSV:33H7TUKY5JG07D7L), e o informe de Intervención de 
10/06/2022 (CSV: ) sométese ao ditame da Comisión Informativa de Cooperación 
Municipal, Cooperación Transfronteiriza e Cohesión Social a seguinte PROPOSTA DE 
ACORDO:  

- PRESTAR CONFORMIDADE ao proxecto reformulado presentado polo 
Concello de Ponte Caldelas da actuación “Ensanche de viario municipal en 

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal


Código seguro de verificación (CSV):SB00BJIW9A6QDHF3



 

 

Tourón, Ponte Caldelas. Tramo 3º” (Expte.- 2021055821), que rexerá no 
sucesivo a execución na subvención nominativa concedida no marco da 
tramitación do Plan Concellos 2021 – Liña 1. 
 

- DARLLE TRASLADO do presente acordo ao Concello de Ponte Caldelas, a 
Intervención, ao Servizo de Cooperación e ao Gabinete de Presidencia”.  

 

Sometido a votación este asunto, a Comisión Informativa de Cooperación Municipal, 
Cooperación Transfronteiriza e Cohesión Social, ditamínase favorablemente  por 
unanimidade, cos votos a favor dos/as deputados/as do Grupo Provincial do PSdeG-
PSOE (8), do Grupo Provincial do BNG (2), e do Grupo Provincial do Partido Popular 
(7). 

4.- ROGOS E PREGUNTAS 

Non houbo. 

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia dá por finalizada a reunión, sendo as 

doce horas e dez minutos, do que, como secretaria, dou fe. 

Pontevedra, na data da sinatura electrónica 

A Secretaria da Comisión, 

(documento asinado electronicamente) 

Marina Piñeiro Novo 

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal


Código seguro de verificación (CSV):SB00BJIW9A6QDHF3
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