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Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 15 de xuño
de 2017, adoptou o seguinte acordo:
5.PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA A FAVOR DA
FEDERACIÓN GALEGA DE BALONMÁN POLA DINAMIZACIÓN DO PROXECTO
“BALONMÁN NA RÚA 2017”. EXPTE. 16066/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 31/05/17 e informe
de fiscalización do 06/06/17, dáse conta do informe-proposta do 29/05/17, asinado polo
director deportivo-xefe da Unidade técnica,o concelleiro-delegado de Deportes e o
concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Atendendo á instrución remitida polo Concelleiro de Deportes, dase inicio ó expediente de subvención a favor da Federación Galega de Balonmán ao obxecto de coadxuvar no financiamento
dos gastos xerados pola organización do evento de promoción do balonmán “Balonmán na Rúa”
que se vai celebrar na cidade de Vigo no mes de xuño de 2017.
A Federación Galega de Balonmán, é unha entidade privada con personalidade xurídica propia e
capacidade de obrar, integrada polas entidades deportivas, deportistas, técnicos, adestradores,
árbitros e outros colectivos dedicados, según o establecido no art. 2 dos seus estatutos, á práctica
do balonmán.
O obxecto social da Federación, según o que se detalla no art. 4 dos seus estatutosé promover,
dirixir e ordenar en Galicia as actividades propias da súa modalidade deportiva, en coordinación
cos organismos correspondentes da Xunta de Galicia.
En liña co cumprimento dos seus obxectivos máis xenéricos, atopámonos que entre as competencias que a entidade ten outorgadas según a lexislación vixente, a Federación colaborará coa Administración deportiva de Galicia, entes locais e agrupacións deportivas escolares na organización
e desenvolvemento dos programas xerais do deporte en idade escolar.
Unha actuación moi relevante que a Federación Galega de Balonmán dinamiza anualmente en relación ó fomento e promoción do balonmán en xeral, e en concreto o balonmán de base é a orga nización do evento “Balonmán na Rúa”, que este ano elixiu a cidade de Vigo como sede para o
vindeiro día 3 de xuño de 2017.
Esta competición converterá á cidade de vigo durante a súa celebración no centro de atención do
balonmán de base a nivel provincial, xa que nela participarán un elevadísimo número de escolas e
clubes de toda a provincia de Pontevedra, outorgando ademáis á competición un enorme valor
competitivo.
Na competición participarán máis de ao redor de 1.500 xóvenes balonmanistas nas diferentes categorías, e se estima que máis de 3.000 persoas acudirán ó que será un espectáculo deportivo de
gran nivel e competitividade.
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A importancia deste evento de promoción radica ademais no impulso que supón para unha modalidade históricamente moi arraigada na nosa comunidade en xeral, e na nosa cidade en particular,
na que tradicionalmente houbo unha gran afición a este deporte.
Tendo en conta estas cuestións e atendendo ás actuacións vinculadas co desenvolvemento do
proxecto deportivo, plantéase a presente proposta de resolución para a adxudicación dunha subvención por importe de 6.000,00 euros ao obxecto de coadxuvar na financiación dos gastos xerados pola organización do evento de promoción “Balonmán na Rúa” o vindeiro 3 de xuño de 2017.
Tendo en conta estes criterios, atendendo á importancia que para a cidade de Vigo ten o desenvolvemento de proxectos que poñan en valor o desenvolvemento de propostas deportivas de interés xeral para a cidade de Vigo, como o Balonmán na Rúa, obxecto da presente proposta de subvención; Considerando ademáis que a Concellería de Deportes ten entre os seus obxectivos potenciar a actividade deportiva desenvolvida polas entidades na cidade de Vigo, e atendendo á solicitude de subvención remitida pola Federación Galega de Balonmán, plantéase a presente proposta para a adxudicación dunha subvención por importe de 6.000,00€ ao obxecto de coadxuvar
na financiación dos gastos xerados pola organización da dito evento que se celebrará na cidade
de Vigo o 3 de xuño de 2017.
As actuacións vinculadas con esta subvención catalóganse como de interese público e social.
Asemade a Federación Galega de Balonmán é a única entidade que dinamiza un proxecto destas
características tan particulares. Estas circunstancias xustifican que para o desenvolvemento deste
expediente, non resulte posible nin recomendable promover a concorrencia, pola especificidade e
exclusividade no obxecto das actuacións a subvencionar, o cal xustifica a súa concesión directa.
Na devandita actividade subvencionada, e na subvención mesma, concorren singulares circunstancias de interese público e social, razóns excepcionais que xustifican a concesión directa da
subvención á Federación Galega de Balonmán, co obxectivo de colaborar na financiación dos
gastos vinculados coa dinamización do proxecto.
Asemade, no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de
Vigo:
–Colaborar co ámbito de desenvolvemento da actividade físico-deportiva na cidade.
–Colaborar cos axentes deportivos no desenvolvemento de proxectos de interés deportivo na
cidade de Vigo.
–Promocionar o deporte de competición na cidade de Vigo.
–Colaborar con proxectos que poñan en valor modalidades de arraigo na cidade de Vigo.
–Optimizar os recursos que se destinan ó desenvolvemento da actividade físico-deportiva no
ámbito da cidade de Vigo.
A participación neste proxecto enmárcase dentro das competencias que teñen os municipios conforme establece a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade de Administración Local, en concordancia co establecido na Lei 5/2004, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, que determina que o “Municipio, para a xestión dos seus intereses e do ámbito das súas competencias, pode promover actividades e prestar servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal..” e que
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“...exercerá en todo caso como competencia propia, a promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre”.
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, 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 conformidad co disposto nesta lei, 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, plantéase a presente proposta co fin de regular os termos da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é coadxuvar na financiación dos gastos xerados pola organización do proxecto de promoción do balonmán
“Balonmán na Rúa” que se ten previsto celebrar o vindeiro 3 de xuño de 2017.
A Federación Galega de Balonmán 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 á Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm.
16066/333.
En base ás precedentes consideracións e ao interese deportivo e social que para a cidade de
Vigo representa o devandito proxecto da Federación Galega de Balonmán, o Concello de Vigo e a
dita entidade conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida subvención.
A lexislación aplicable, para esta adxudicación de subvención, é a que sinala o artigo 5 la LXS,
que se refire o réxime xurídico das subvencións, do que resulta a seguinte normativa configuradora do réxime xurídico destas subvencións: Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, co carácter básico e supletoria que resulta da súa disposición final primeira; a normativa autonómica sobre subvencións Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; o Real Decreto
887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións, as vixentes Bases de execución do orzamento do Concello de Vigo; as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo, será de aplicación o establecido na Lei 15/2014, de 16 de setembro, de
Racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa, que modifica o
contido da Base de datos Nacional de Subvencións (BDNS) que se contempla no apartado 20.2
da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios recollidos
na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno,
que establece que o contido da información en materia de subvencións e axudas públicas deber
ser obxecto de publicación no portal de transparencia dos Concellos con indicación do seu
importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios, e que regula no apartado 20.8 o contido que se
debe publicar a través do sistema Nacional de Publicidade das Subvencións, e que entrou en
vigor o 1 de xaneiro de 2016, e a Resolución de 10 de decembro de 2015 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, que
regula o rexistro das convocatorias de subvencións e axudas públicas na Base de Datos Nacional
de Subvencións, que establece que “Naquelas subvencións ou axudas públicas nas que non sexa
preceptiva a convocatoria, o órgano concedente rexistrará na BDNS os datos estructurados
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inmediatamente despois de que se publique a disposición reguladora se se trata de subvencións
ou axudas con destinatarios indeterminados, ou no momento da concesión, no resto dos casos”.
Esta subvención catalógase como de interese público social, polo que a súa concesión se acolle
no previsto no artigo 19, 4.c da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, tendo en
conta que as actuacións previstas teñen interese publico e social, dada a súa natureza de promoción dunha actividade físico-deportiva en concreto. Asemade a Federación Galega de Balonmán é
a única entidade da cidade que dinamiza un proxecto como ó do obxecto da subvención proposta
na cidade de Vigo, polo que a subvención se establece mediante unha adxudicación directa, non
existindo concorrencia ó tratarse dunha única entidade que dinamiza a dita actividade.
O obxecto da presente proposta de subvención é coadxuvar na financiación dos gastos xerados
pola organización do proxecto deportivo de promoción do balonmán “Balonmán na Rúa” que se
ten previsto celebrar na cidade de Vigo o 3 de xuño de 2017, debido o interés que para a cidade
de Vigo teñen proxectos deportivos como o de referencia.
Esta axuda non ten ningunha incompatibilidade con outras axudas ou subvencións solicitadas ou
concedidas procedentes de outras administracións ou entes públicos ou privados.
A Federación Galega de Balonmán presentou unha memoria xustificativa, onde figuran relacionadas as actividades vinculadas co desenvolvemento do proxecto deportivo “Balonmán na Rúa” e o
destino previsto da subvención.
A concesión da subvención implica a aceptación por parte da Federación Galega de Balonmán
das obrigas sinaladas no dito artigo 11 da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
O Concello de Vigo a través dos seus servizos municipais, comprobará o correcto desenvolvemento do proxecto para o que se propón a adxudicación da subvención e o cumprimento da finalidade que a determina.
O Técnico responsable do servizo de Deportes do Concello de Vigo, encargado do seguimento do
presente expediente, emitirá un informe no que constatará a adecuada xustificación da subvención, e o cumprimento da finalidade que a determina.
A beneficiaria, deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se propón a subvención e
a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto presentará unha conta xustificativa conformada na
que constate a declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos por importe da subvención acadada; os xustificantes 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 xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias
de facturas polo resto do orzamento. Se poderá 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.
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A documentación da conta xustificativa conformada incluirá unha relación de tódolos xustificantes
dos gastos incorridos por importe da subvención acadada coas seguintes especificidades:
–Que os xustificantes de gasto incluídos na conta xustificativa foron aplicados ás
actividades subvencionadas.
–Que no caso de que os gastos presentados constitúan rendementos incluídos no
ámbito de aplicación do imposto sobre as Rendas das Persoas Físicas ou
Xurídicas e suxeito a Retención, que ésta foi practicada, así como que foi
declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal da Administración Trinutaria.
–Que a entidade beneficiaria está ao corrente no cumprimento das súas obrigas
tributaras e coa Seguridade Social.
–Manifestación doutros ingresos ou subvencións que financiaran o proxecto
subvencionado con indicación do seu importe e procedencia.
–A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e
con copias de facturas polo resto do orzamento. Se poderá 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.
–Xustificantes acreditativos dos gastos vinculados co obxecto desta subvención polo
importe subvencionado:
● Facturas orixinais polo importe da subvención adxudicada, que recollan o número
de CIF, a data, o número de factura e o IVE; neste sentido non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as condicións previstas no do RD 1.619/2012, de 30 de novembro polo que se aproba o regulamento
polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado, deducindo o IVE, salvo que xustifique que está exenta de IVE, os
xustificantes corresponderán ós gastos vinculados directamente ó obxecto da subvención.
● Cando a entidade solicitante demande a devolución do orixinal presentado para a
xustificación da subvención, solicitará a través da unidade xestora da tramitación
administrativa do expediente o estampillado (art. 73 do regulamento da Lei 38/2003
LXS) da factura orixinal indicando no mesmo o motivo da subvención, así como si o
importe do xustificante impútase total o parcialmente á subvención recibida, indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. Posteriormente incorporará o expediente copia do xustificante orixinal estampillado e a
unidade administrativa procederá a devolución do orixinal.
● En xeral os documentos xustificativos corresponderanse con gastos vinculados de
forma directa co obxecto desta subvención, admitíndose aqueles nos que non
conste de forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade á finalización do proceso de xustificación.
Por todo o exposto, previo informe da Intervención do Concello de Vigo, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO: Aprobar o texto da resolución proposta a favor da Federación Galega de Balonmán,
co CIF: G36690832, para a concesión dunha subvención co obxecto de coadxuvar na financiación
dos gastos vinculados co desenvolvemento do proxecto de promoción do balonmán “Balonmán na
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rúa” que se vai celebrar na cidade de Vigo o 3 de xuño de 2017, de acordo cos condicionantes
establecidos na propia resolución:
a) O obxecto da presente proposta de subvención é coadxuvar na financiación dos gastos
vinculados co desenvolvemento do proxecto deportivo de promoción do balonmán
“Balonmán na rúa” que se vai celebrar na cidade de Vigo o 3 de xuño de 2017.
b) A lexislación aplicable, para esta adxudicación de subvención, é a que sinala o artigo 5
la LXS, que se refire o réxime xurídico das subvencións, do que resulta a seguinte normativa configuradora do réxime xurídico destas subvencións: Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións, co carácter básico e supletoria que resulta da súa disposición final
primeira; a normativa autonómica sobre subvencións Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, as vixentes Bases de
execución do orzamento do Concello de Vigo; as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo, será de aplicación o establecido na Lei 15/2014, de 16 de setembro, de
Racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa, que
modifica o contido da Base de datos Nacional de Subvencións (BDNS) que se contempla
no apartado 20.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación
dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno, que establece que o contido da información en materia
de subvencións e axudas públicas deber ser obxecto de publicación no portal de
transparencia dos Concellos con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e
beneficiarios, e que regula no apartado 20.8 o contido que se debe publicar a través do
sistema Nacional de Publicidade das Subvencións, e que entrou en vigor o 1 de xaneiro de
2016, e a Resolución de 10 de decembro de 2015 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, que regula o
rexistro das convocatorias de subvencións e axudas públicas na Base de Datos Nacional
de Subvencións, que establece que “Naquelas subvencións ou axudas públicas nas que
non sexa preceptiva a convocatoria, o órgano concedente rexistrará na BDNS os datos
estructurados inmediatamente despois de que se publique a disposición reguladora se se
trata de subvencións ou axudas con destinatarios indeterminados, ou no momento da
concesión, no resto dos casos”.
c) Esta subvención catalógase como de interese público social, polo que a súa concesión
se acolle no previsto no artigo 19, 4.c da lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, tendo en conta que as actuacións previstas teñen interese publico e social, dada a
súa natureza de promoción dunha actividade físico-deportiva en concreto. Asemade a
Federación Galega de Balonmán é a única entidade da cidade que dinamiza un proxecto
como ó do obxecto da subvención proposta na cidade de Vigo, polo que a subvención se
establece mediante unha adxudicación directa, non existindo concorrencia ó tratarse
dunha única entidade que dinamiza a dita actividade.
d) Esta axuda non ten ningunha incompatibilidade con outras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas procedentes de outras administracións ou entes públicos ou privados.
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e) Que a Federación Galega de Balonmán 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. 16066/333.
f) A beneficiaria terá a obriga de presentar a documentación para a xustificación da
subvención, no prazo comprendido entre a aprobación do expediente pola Xunta de
Goberno Local e como máximo ata tres meses da finalización do evento subvencionado.
A beneficiaria, deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se propón a subvención e
a aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto presentará unha conta xustificativa conformada na
que constate a declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos por importe da subvención acadada; os xustificantes 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 xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias
de facturas polo resto do orzamento. Se poderá 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.
A documentación da conta xustificativa conformada incluirá unha relación de tódolos xustificantes
dos gastos incorridos por importe da subvención acadada coas seguintes especificidades:
•
•

•
•
•

•

Que os xustificantes de gasto incluídos na conta xustificativa foron aplicados ás
actividades subvencionadas.
Que no caso de que os gastos presentados constitúan rendementos incluídos
no ámbito de aplicación do imposto sobre as Rendas das Persoas Físicas ou
Xurídicas e suxeito a Retención, que ésta foi practicada, así como que foi
declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal da Administración
Trinutaria.
Que a entidade beneficiaria está ao corrente no cumprimento das súas obrigas
tributaras e coa Seguridade Social.
Manifestación doutros ingresos ou subvencións que financiaran o proxecto
subvencionado con indicación do seu importe e procedencia.
A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte
subvencionada e con copias de facturas polo resto do orzamento. Se poderá
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.
Xustificantes acreditativos dos gastos vinculados co obxecto desta subvención
polo importe subvencionado:
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● Facturas orixinais polo importe da subvención adxudicada, que recollan o
número de CIF, a data, o número de factura e o IVE; neste sentido non se
admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as condicións previstas no do RD 1.619/2012, de 30 de novembro polo
que se aproba o regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado, deducindo o IVE,
salvo que xustifique que está exenta de IVE, os xustificantes corresponderán ós gastos vinculados directamente ó obxecto da subvención.
● Cando a entidade solicitante demande a devolución do orixinal presentado
para a xustificación da subvención, solicitará a través da unidade xestora
da tramitación administrativa do expediente o estampillado (art. 73 do regulamento da Lei 38/2003 LXS) da factura orixinal indicando no mesmo o
motivo da subvención, así como si o importe do xustificante impútase total
o parcialmente á subvención recibida, indicándose neste caso o importe
exacto que resulte afectado pola subvención. Posteriormente incorporará o
expediente copia do xustificante orixinal estampillado e a unidade administrativa procederá a devolución do orixinal.
● En xeral os documentos xustificativos corresponderanse con gastos
vinculados de forma directa co obxecto desta subvención, admitíndose
aqueles nos que non conste de forma expresa si os mesmos foron
pagados con anterioridade á finalización do proceso de xustificación.
g) As causas de reintegro da subvención serán as que se determinan no artigo 33 da lei
9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
h) Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención e
procedemento para a súa aprezación e imposición, estarase ao disposto no Título IV da
Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na Lei 39/2015, de 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
i) 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 da presente resolución, a práctica
das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento 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 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas 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.
j) En canto a subcontratación das actividades subvencionadas, a presente resolución autoriza as mesmas conforme ao establecido no artigo 27 da LSG.
SEGUNDA: Autorizar e dispoñer o gasto polo importe de 6.000,00 € a favor da Federación
Galega de Balonmán, co CIF: G36690832, con enderezo social na Rúa Fotógrafo Luis Kasado, en
Vigo, con cargo á partida 3410.489.00.01, en concepto de subvención para coadxuvar na
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financiación dos gastos xerados pola organización do Proxecto deportivo Balonmán na Rúa que
se vai celebrar na cidade de Vigo o 3 de xuño de 2017.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa
salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo a data da sinatura
dixital.
MXLP/me
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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