
2. Tres vocais:

a) Un/unha técnico/a adscrito ao servizo de Desenvolvemento Local e Empego.

b) Dous a membros da Xunta directiva da entidade.

Actuará como Secretario/a da Comisión un/unha funcionario/a ou laboral do Concello de Vigo, con
voz pero sen dereito a voto.

A Comisión quedará constituída trala súa primeira reunión, estas realizaranse de forma ordinaria
todos os trimestres na data en que se indique na sesión constitutiva, en todo caso para a súa válida
constitución será necesaria a presencia da maioría absoluta dos seus membros que incluirá a do
Presidente e Secretario.

O Presidente decidirá co seu voto os empates que se produzan respecto dos acordos que nas funcións
que son propias da Comisión se adopten.

Son funcións propias da Comisión, as seguintes:

—  Supervisar o cumprimento do proxecto de accións e actividades que figuran na Memoria e o
presuposto executado.

—  Establecer unha orde de prioridades respecto das actividades a realizar.

—  Realizar as selección de persoal a contratar e propor as contratacións de persoal a realizar.

—  Supervisar o cumprimento do normativa legal vixente en relación coas contratacións
realizadas.

DÉCIMO NOVENA.—NORMATIVA DE APLICACIÓN

Esta convocatoria réxese polas súas Bases, pola Lei 9/2007 do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia;
a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo
que se aproba o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do Estado en materia
de réxime local; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do Real Decreto 887/2006; as Bases de
Execución do Orzamento do Concello de Vigo para o ano 2013, as restantes normas de dereito
administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

VIXÉSIMA.—A presente convocatoria, cuxas contido responde ao disposto no art. 20 da LSG,
publicarase no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, na páxina web e no taboleiro de anuncios
do Concello de Vigo.

Vigo, 23 de agosto de 2013.—O concelleiro de Emprego, Participación Cidadá, Voluntariado e
Educación, PD, Angel Rivas González. 2013007603

A N U N C I O

APROBACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DO PROGRAMA PARA O REALOXAMENTO
TRANSITORIO DE DESAFIUZADOS HIPOTECARIOS PARA A ADXUDICACIÓN DAS 7 VPP DE
TITULARIDADE MUNICIPAL SITAS EN NAVIA AFECTAS AO MESMO (EXP.1751/433).

O 7 de agosto de 2013, a Vicepresidenta da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo
ditou resolución pola que se aprobou a listaxe provisional de solicitudes de participación no Programa
para o realoxamento transitorio de desafiuzados hipotecarios, e de conformidade co disposto no
apartado 7.1 do Programa, ordenou a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e
no Taboleiro Oficial de Anuncios da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo.

Os interesados dispoñen do prazo de 10 días hábiles para a emenda das súas solicitudes, contados
dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio, presentando os documentos sinalados na
listaxe provisional, que se insire como Anexo a continuación.
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De non presentar a documentación de carácter preceptivo para a participación no Programa,
entenderase que desisten da súa solicitude, de conformidade co disposto no art. 71.1 da Lei 30/1992, de
26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo
común. A falta de presentación da documentación de carácter opcional, acreditativa da condición de
colectivo prioritario -de ser o caso-, suporá que non se valorará a circunstancia de que se trate.

Os interesados poderán obter asistencia sobre a documentación a presentar nas dependencias da
Oficina Municipal de Vivenda e Solo, sita na primeira planta da sede da Xerencia Municipal de
Urbanismo (Praza do Rei, 2), en horario de 9.00 a 13.30 horas de luns a venres.

ANEXO: LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA 

PARA O REALOXAMENTO TRANSITORIO DE DESAFIUZADOS HIPOTECARIOS

L E N D A :
REQUISITOS NON EMENDABLES

1) que a vivenda da que foron desaloxados estea situada dentro do termo municipal de Vigo

2) que o desafiuzamento derive da execución hipotecaria dun préstamo para a adquisición da
vivenda habitual, por importe igual ou inferior a 180.000 euros

3) que o lanzamento se producise con posterioridade ao 01.01.2008

REQUISITOS EMENDABLES

4. Falta de presentación de orixinais, certificacións ou copias compulsadas

5. DNI dos membros da unidade familiar

6. declaración xurada da relación de membros que compoñen a unidade familiar, con expresión do
seu nome, apelidos e DNI

7. escritura do préstamo con garantía hipotecaria cuxa execución derivou no embargo da vivenda

8. certificación da resolución xudicial de execución hipotecaria e do lanzamento da vivenda
embargada no procedemento, xunto con dilixencia acreditativa da efectiva realización do trámite de
lanzamento
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9. certificado de empadroamento da totalidade dos membros da unidade convivencial noutra
localidade, e declaración xurada ou certificado da persoa física ou xurídica pública ou privada
propietaria da vivenda en que se atopen empadroados, acreditativo de que a unidade familiar foi acollida
na mesma por mor da súa situación

10. acreditación dos ingresos de cada membro da unidade convivencial:

10.A.—declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do último exercicio fiscal con período
de presentación vencido, no caso de estar obrigados a declarar consonte a normativa reguladora do
imposto

10.B.—no caso de que non estivesen obrigados a presentar a declaración, presentarán certificación
de Facenda acreditativa da dita circunstancia e dos ingresos do período fiscal inmediatamente anterior;
no caso de que os ingresos percibidos non estean sometidos a retención fiscal de IRPF, presentarán
certificación do pagador

10.C.—adicionalmente, se houbese unha redución significativa nos ingresos dalgún dos membros da
unidade familiar que non teña reflexo na última declaración de IRPF, xa sexa pola aplicación polo
empregador de modificacións substanciais do contrato de traballo (redución do salario, suspensión do
contrato de traballo ou redución de xornada por causas económicas), ou pola incursión en situación de
desemprego, ou baixa definitiva no posto de traballo por xubilación ou incapacidade laboral, poderán
presentar certificado acreditativo da circunstancia de que se trate e certificado dos ingresos mensuais
correspondentes á nova situación, emitidos en ambos casos pola entidade pública ou privada pagadora

11. certificación catastral dos inmobles situados en territorio nacional a nome do solicitante e da súa
unidade familiar ou convivencial (non se terá en conta a vivenda embargada pola execución hipotecaria)

DOCUMENTOS OPCIONAIS 
(a falta de acreditación supón que non se valorará o circunstancia de que se trate)

A) certificado da situación de desemprego, con expresión do tempo de permanencia continuada
dende a última inscrición

B) certificado en vigor da minusvalía igual ou superior ao 33%, no seu caso

C) resolución xudicial ou administrativa que recoñeza a algunha muller da unidade convivencial
solicitante a condición de vítima de violencia de xénero, no seu caso

D) certificado de familia numerosa, no seu caso

E) informe social ou acreditación documental de circunstancias que supoñan unha especial
situación de necesidade da unidade familiar ou convivencial

Vigo, 14 de agosto de 2013.—A Concelleira-Delegada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos,
Grandes Proxectos e Patrimonio, Mª del Carmen Silva Rego. 2013007600

E D I C T O

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, unha vez practicados no último
enderezo coñecido os dous intentos de notificación persoal preceptivos sen que fose posible a súa
recepción, publícanse no Boletín Oficial da Provincia e máis no taboleiro de edictos da Xerencia
Municipal de Urbanismo as resolucións que a continuación se relacionan. 

As persoas abaixo indicadas, propietarias das edificacións obxecto de expediente de orde de
execución de obras/ruína, poden comparecer para ser notificadas do texto íntegro da resolución na
Oficina de Conservación – ITE , ubicada na Xerencia Municipal de Urbanismo (Praza do Rei, s/n – 36202
Vigo) no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte á publicación do presente edicto.
Transcorrido o dito prazo, a notificación entenderase producida a todos os efectos legais.
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