
Dª.  Mª  JESÚS  LAGO  REY,  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 extraordinaria e 
urxente do 5 de xuño de 2015,  adoptou o seguinte acordo:

2.- OUTORGAMENTO  DE  SUBVENCIÓNS  EN  RÉXIME  DE  AVALIACIÓN 
INDIVIDUALIZADA  DESTINADAS  A  PROPORCIONAR,  MEDIANTE  A 
UTILIZACIÓN  DE  BONO-TAXI,  UN  MEDIO  ALTERNATIVO  DE  TRANSPORTE 
ADAPTADO A PERSOAS AFECTADAS POR GRAVES DISCAPACIDADES NA 
SÚA MOBILIDADE-2015. EXPTE. 103548/301.

Examinadas  as  actuacións  do  expediente,  visto  o  informe  de  fiscalización  do 
2.06.15,  dáse  conta  do  informe-proposta  da  técnica  responsable  do  Servizo  de 
persoas maiores e persoas con discapacidade, do 22.05.15, conformado pola xefa 
do Servizo de Política de Benestar, o xefe e a concelleira, ambos da Área de Política 
de Benestar, que di o seguinte:

Tramitado o correspondente expediente de convocatoria de subvencións en réxime de avaliación 
individualizada  destinadas  a  proporcionar,  mediante  a  utilización  de  bono-taxi,  un  medio  
alternativo  de  transporte  adaptado  a  persoas  afectadas  por  graves  discapacidades  na  súa  
mobilidade, resultan os seguintes feitos:

Primeiro.- Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de febreiro  de 2015 ( BOP núm 45  
de 06/03/2015) convócanse subvencións en réxime de avaliación individualizada destinadas a 
proporcionar, mediante a utilización de bono-taxi, un medio alternativo de transporte adaptado a  
persoas afectadas por graves discapacidades na súa mobilidade.
A base 6ª apartado- f- da convocatoria,  establece  que os  recursos económicos teranse en  
conta para establecer a lista de concesión do bono-taxi, que será por orden inverso á contía da  
renda per cápita  mensual da unidade familiar.

Segundo.- Presentáronse 113 solicitudes, e como resultado da súa valoración,  106 cumpren os 
requisitos da convocatoria, ordenándose por ingresos de menor a maior, en función da renda  
percápita familiar mensual.

O orzamento da convocatoria non é suficiente,  polo que propóñense para a concesión da axuda  
ás 97 primeiras persoas do listado e 9 para a  lista de agarda . Por último,  propóñense para  
desestimación 7 por non cumprir os requisitos da convocatoria. 



Esta en poder da concellería documentación acreditativa de todas as solicitudes

Terceiro.- Que existe crédito adecuado e suficiente, na aplicación orzamentaria  2310.4800011,  
“Subvención taxis descapacitados ”, no vixente orzamento de gastos de Política de Benestar,  
por un total  de 25.000,00 euros, número de documento contable  RC-201500012231 para  a 
concesión das axudas do Anexo I.

Cuarto.- Os solicitantes presentaron declaración responsable ( Anexo III,) ante o Departamento  
de Política de Benestar  de estar  ó corrente de cumprimento das súas obrigas tributarias co  
Concello de Vigo,  coa AEAT, coa  Seguridade Social  e coa Xunta.  A devandita declaración  
substitúe  a  presentación  das  certificacións  correspondentes,   toda  vez  que  as  subvencións  
concedidas forman parte dun programa de acción social, utilizándose,  polo tanto a simplificación  
na acreditación, segundo establece o art. 24.4 do Real Decreto 887/2006 , de 21 de xullo que  
aproba  o Regulamento  da Lei  Xeral  de  Subvencións  (de  aplicación  supletoria  ás  Entidades  
Locais) ao tratarse de subvencións inferiores a 3.000,00€. 

Todas as solicitudes foron comprobadas no padrón de habitantes.

Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:

– Conceder  as subvencións  do bono-taxi ás 97 persoas que reúnen os requisitos necesarios  
para obter a condición de usuario de bono-taxi segundo o establecido la lei 9/2007. Achéganse  
no   Anexo I  que comenza por “Pariona Naya, Ruch Vil” cunha renda percápita mensual de  
243,32€   e  finaliza  por  “  García  Barrientos,  Enriqueta”  cunha  renda  percápita  mensual  de  
1.114,91€,  por  cumprir  os  requisitos  estipulados  na  base  sexta  da  convocatoria  e  existir  
orzamento para a concesión.

As subvencións pagaranse con cargo á aplicación orzamentaria  2310.4800011, “Subvención  
taxis descapacitados ” por importe de 25.000,00 euros, segundo documento RC-201500012231
A contía por beneficiario será como máximo 300,00€ e mínimo 100,00€ ,  ata o 20 de decembro  
de 2015 (o día 21 xa non estará operativa a tarxeta).

Capacidade económica usuario : Importe da subvención bono-taxi
Entre 0 e 750,00€ 300,00 €
Entre 751,00€ e 1.000,00€ 200,00 €
Entre 1.001,00€ e 1,331,27€ 100,00 €



 ANEXO I- Proposta de concesión ano 2015





2.-  Aprobar a lista de agarda que se achega no Anexo II  que inicia por  “Docampo Vázquez,  
Lucila” cunha renda percápita mensual de 1.151,21€  e finaliza por “Barcia del Rio, Ana María”  
cunha renda percápita mensual de 1.329,88€

ANEXO II- Proposta de lista de agarda 2015

3.- Desestimar as subvencións  que se achegan no listado do Anexo III que inicia por ”Daponte  
Lago, Rosa” e finaliza por “Torres Da Costa, Julia” reseñándose en cada un deles o motivo da  
súa desestimación

Anexo III- Proposta de solicitudes desestimadas 2015 



4.- Notificar o acordo a todas as persoas interesadas , con indicación de que contra a presente  
resolución  poderá  interpoñerse  ,  potestativamente   recurso  de  reposición  perante  o  mesmo 
órgano que as ditou no prazo dun mes ou, directamente , recurso contencioso-administrativo  
perante os xulgados do contencioso-administrativo de Vigo, no prazo de dous meses. Os prazos 
contaranse a partir do día seguinte ó das respectivas notificacións .»

Non obstante, a Xunta de Goberno Local adopte o acordo que estime oportuno.

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 cinco de xuño 
do ano dous mil quince.

me
    V. e  Pr.
       O ALCALDE,

              Abel Caballero Alvarez.


