ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 16 de abril de 2009
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
Dª Elena Maure Noia
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza
Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
D. Xesús López Carreira

Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e vinte minutos do día dezaseis de abril de dous
mil nove e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa asistencia
dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de
realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(520).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
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2(521).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR SOCIAL E O
CONCELLO DE VIGO PARA A XESTIÓN DO CENTRO DE DÍA DA RÚA O GROVE DE VIGO. EXPTE. 41345/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 15.04.08, e de acordo
co informe-proposta do xefe de Área de Acción Social, 14.04.09, conformado pola concelleira-delegada da Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar o convenio de colaboración co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para a xestión do centro do día de rúa O Grove, para tal fin.
CONVENIO ENTRE O CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR E
O CONCELLO DE VIGO PARA A XESTIÓN DO CENTRO DE DIA DA RÚA O GROVE DE VIGO
REUNIDOS
Dunha parte, D. Anxo Manuel Quintana González, Vicepresidente da Igualdade e do Benestar, en
virtude da súa condición de Presidente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar segundo os estatutos que o regulan publicados no DOGA do 7 de xullo de 2006.
E doutra, Dna. María Xosé Méndez Piñeiro actuando en representación do Concello de Vigo, en virtude da súa condición de Concelleira de Servizos Sociais da citada Corporación, segundo delegación prevista para tal fin.
Ambas as dúas partes, no nome e representación que ostentan e coa capacidade legal para este acto,
EXPOÑEN
PRIMEIRO.- Que o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (en diante o Consorcio),
creado en virtude do convenio de colaboración subscrito entre a Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar e os Concellos, o día 3 de xullo de 2006, de acordo co artigo 6 dos seus estatutos, publicados no DOGA do 7 de xullo de 2006, ten como misión primordial a participación na dirección, ava liación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito local, (centros de prestación de servizos
sociais de atención especializada e tamén centros de prestación de servizos sociais de atención
primaria cando así o solicite o concello interesado), no ámbito territorial dos entes consorciados.
Que o Consorcio nace así, de acordo ás súas finalidades e competencias, co obxecto de implantar un
modelo homoxéneo de prestación de servizos sociais e desta maneira:

garantir o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de
calidade, a través dunha oferta de recursos suficiente e equilibrada territorialmente;

incrementar os niveis de cobertura, intensidade e calidade de atención dos distintos
servizos e prestacións;

Realizar unha distribución efectiva dos servizos e prestacións a fin de dar resposta ás
necesidades reais da poboación, asignando equitativamente o uso e acceso aos recursos sociais

dispoñibles, a través de procesos de planificación previa, e tendo como principio de actuación o
mantemento das persoas no seu contorno propio.
SEGUNDO.- Que o Concello de Vigo (en diante o Concello), adheriuse ao Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar por medio de Convenio asinado con data de 2 de febreiro de 2007.
TERCEIRO.- Que o 9 de xuño de 2008 o Concello e o Consorcio asinaron un convenio para a cons trución dun Centro de Día na rúa O Grove no que ambas as partes manifestaron a súa vontade de
que a xestión do Centro de Día correspondera ao Consorcio a través do convenio asinado co Concello para tal fin.
En cumprimento do estipulado no antedito convenio, as partes asinantes acordan outorgar o presente convenio de colaboración coas seguintes
PRIMEIRA.de Vigo.

CLÁUSULAS
O presente convenio ten por obxecto regular a xestión do Centro de Día do Concello

SEGUNDA.- O Consorcio xestionará a Centro de Día, de acordo coas normas que o regulan e
con plena autonomía funcional, correspondéndolle, entre outras, as seguintes atribucións e cometidos:
a) A selección, contratación e dirección do persoal. Por razóns de urxencia, e mentres non
sexa convocado o proceso selectivo, o Consorcio poderá contratar ao persoal acudindo ás súas
listaxes de contratación de persoal laboral temporal.
b) A elaboración das normas de carácter interno e do proxecto de Atención Xerontolóxica
c) Con carácter xeral todas aquelas xestións que se deriven da cesión de uso do Centro.
O Concello participará na xestión do Centro de Día nos termos e proporción que determinen
as normas de carácter interno da mesma e, en todo caso formando parte do organismo de Selección
do persoal do centro.
Así mesmo, os servizos sociais municipais colaborarán na tramitación das solicitudes para o
acceso ao Centro de Día, de conformidade coa normativa que resulte de aplicación.
TERCEIRA.- Obrigas das partes
O Consorcio farase cargo de todos os gastos derivados do funcionamento e equipamento do Centro
de Día posteriores á sinatura deste Convenio, asumindo dous tercios dos gastos totais da xestión
integral do Centro, segundo Anexo I.
CUARTA.- Comisión de seguemento
A vixianza e seguemento do convenio encoméndase a unha comisión mixta integrada polo Xerente
do Consorcio e a Alcaldesa do Concello, ou persoas en quen deleguen.
A dita comisión terá como funcións: a avaliación dos resultados da execución do convenio; a pro posta, a iniciativa da representación do Consorcio, da actualización da aportación económica do
Concello e a resolución das dúbidas e discrepancias que poidan xurdir na interpretación e aplicación do convenio.
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QUINTA.- Duración
O presente convenio terá unha duración de dez anos naturais.
O convenio prorrogarase automaticamente por períodos de igual duración se ningunha das partes se
opón á prorroga antes do inicio do último ano do correspondente período.
SEXTA.- Causas de resolución
Serán causas de resolución do presente Convenio o mutuo acordo das partes e o incumprimento to tal ou parcial de calquera das cláusulas establecidas no mesmo.
SÉTIMA.- Actualización do Convenio
A actualización da aportación económica do Concello será revisada anualmente pola Comisión de
seguemento segundo o especificado na cláusula cuarta deste Convenio. Unha vez calculado e comunicado polo Consorcio o custo/praza/día revisado anualmente.
OITAVA.- Natureza e réxime xurídico aplicable
O presente convenio terá carácter administrativo, rexéndose, aos seus efectos, polo disposto nas
cláusulas do mesmo e, no seu defecto, polos principios xerais establecidos na Lei de contratos do
sector público, Lei 30/2007, do 30 de outubro, xunto coas demais disposicións legais vixentes en materia de contratación administrativa.
E en proba de conformidade cos termos do convenio, as partes comparecentes asínano e rubrícano
por triplicado exemplar no lugar e data expresados.
ANEXO I
Prezo estimado do tercio a suportar polo Concello para o ano 2009: 40,01€ praza/día.
−

Neste prezo inclúese os servizos en Centro de Día para persoas maiores con dependencia leve e
moderada, física e psíquica, e sistemas de prevención para a dependencia. A prestación dun Servizo de Atención Integral Xerontolóxica a través de equipa constituída por Intervención Social,
Intervención Psicopedagóxica, Intervención Sociocultural, Fisioterapia, Terapia Ocuapacional,
Atención ás AVID e AVD, Aloxamento, Manutención Especializada e Individualizada e Acompañamento.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e vinte e
cinco minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

