ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 24 de xullo 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. Eudosio Álvarez Álvarez
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Carlos López Font
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro

Invitados:
Dª María Jesús Lago Rey
D. Angel Rivas González

Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª Laura López Atrio
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e quince minutos do día vinte e catro de xullo
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 ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular acctal. do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1024).PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: ALTA EXPTE.
13/1906.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da traballadora
Social, do 14.07.09, conformado pola concelleira-delegada da Área de Benestar Social, a
Xunta de Goberno local acorda:
Conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar a Dª. Paula Trincado Nogueira. Expte.
13/1906.

S.ord. 24.07.09

2(1025).DESESTIMENTO NO PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA TRAV. VIGO. FASE 4ª (ENTRE RÚA NUMANCIA E
URZÁIZ) EXPTE. 57614/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta, de data 21.07.09,
da secretaria da Mesa de Contratación que di o seguinte:
A Mesa de Contratación na sesión celebrada o día 09-07-2009, por unanimidade dos asistentes,
acordou propoñer á Xunta de Goberno Local o desistimento no procedemento aberto das obras de
humanización da Trav. De Vigo. Fase 4ª (entre as rúas Numancia e Urzáiz) (expte. 57614-250), por
canto resulta imposible valorar as melloras propostas polos licitadores como consecuencia da
confusa redacción do prego de cláusulas administrativas particulares neste punto.
O artigo 139.4 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (en adiante, LCSP),
permite ó órgano de contratación desistir do procedemento sempre que se cumpran os seguintes
requisitos:
➢ Que esté fundado nunha infracción non subsanable das normas de preparación do contrato
ou das reguladoras do procedemento de adxudicación.
➢ Que se xustifique no expediente a concorrencia da causa.
En mérito ó que antecede, en aplicación do citado artigo 139.4 LCSP, se propón á Xunta de Goberno
Local, na súa calidade de órgano de contratación(apartado 3 da disposición adicional segunda da
LCSP), en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“1º.- Declarar o desistimento no procedemento aberto das obras de humanización da Trav. De Vigo.
Fase 4ª (entre as rúas Numancia e Urzáiz) .
2º.- A iniciación inmediata dun novo procedemento de licitación para a adxudicación das devanditas
obras.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
3(1026).DESESTIMENTO NO PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA ZONA POVISA. FASE 2 (RÚA REGUEIRO E
TRARRAGONA). EXPTE. 57615/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta, de data 21.07.09,
da secretaria da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
A Mesa de Contratación na sesión celebrada o día 09-07-2009, por unanimidade dos asistentes,
acordou propoñer á Xunta de Goberno Local o desistimento no procedemento aberto das obras de
humanización da zona de Povisa. Fase 2. Rúas Regueiro e Tarragona (expte. 57615-250) por canto
resulta imposible valorar as melloras propostas polos licitadores como consecuencia da confusa
redacción do prego de cláusulas administrativas particulares neste punto.

O artigo 139.4 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, permite ó órgano
de contratación desistir do procedemento sempre que se cumpran os seguintes requisitos:
➢ Que esté fundado nunha infracción non subsanable das normas de preparación do contrato
ou das reguladoras do procedemento de adxudicación.
➢ Que se xustifique no expediente a concorrencia da causa.
En mérito ó que antecede, en aplicación do citado artigo 139.4 LCSP, se propón á Xunta de Goberno
Local, na súa calidade órgano de contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da
LCSP), en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
1º.- Declarar o desestimento no procedemento aberto das obras de humanizaicón da zona de Povisa.
Fase 2. Rúas Regueiro e Tarragona (expte. 57615/250).
2º.- A iniciación inmediata dun novo procedemento de licitación para a adxudicación das devanditas
obras.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
4(1027).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA SUBMINISTRACIÓN DE
RODAS PARA O PARQUE MÓBIL. EXPTE. 6416/445.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta, de data 16.07.09,
da secretaria da Mesa de Contratación, fiscalizado de conformidade polo interventor xeral,
que di o seguinte:
A vista das actuacións da Mesa de Contratación celebrada os días 17-06-2009, 09-07-2009 e 14-072009 e os informes do xefe do Servizo de Parque Móbil de datas 10-07-2009 e 14-07-2009, e por
unanimidade dos asistentes, se propón á Xunta de Goberno Local a adxudicación provisional
seguinte:
“1º.- Adxudicar provisionalmente a NEUMÁTICOS BERBÉS, S.L., o Procedemento negociado sen
publicidade para a contratación da subministración de rodas para o Parque Móbil (expediente
6416-445)por un prezo total de 39.999, 84 euros (a cota correspondente o IVE é de 5. 517, 22
euros).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por acordo
da Xunta de Goberno de 01-06-2009 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 días hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do presente acordo, o
adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
a)Documentación xustificativa de estar ó corrente no cumprimento das súas obrigas
tributarias, coa Seguridade Social e coa Xunta de Galicia.

S.ord. 24.07.09

b)Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación
excluído o imposto sobre o valor engadido. As garantías poderán constituírse por calquera
dos medios a que se refire o art. 84 da LCSP.
3º.- Esta proposta de adxudicación provisional se converterá en proposta de adxudicación definitiva
sen necesidade dun novo acordo da mesa de contratación, se se presentan os documentos esixidos no
apartado 2º da proposta.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
5(1028).RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO MENOR REALIZADOS
POLO DEPARTAMENTO DE CULTURA DURANTE O MES DE XUÑO. EXPTE.
11711/331.
En cumprimento coa base 31ª das de execución do presuposto, o concelleiro delegado da
Área de Cultura e Animación Sociocultural, mediante escrito de data 14.07.09, dá conta á
Xunta de Goberno local da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo
departamento de Cultural durante o mes de xuño, que son os seguintes:

Nº EXP.

CONCEPTO

DATA

PARTIDA

TIPO
EXP.

NºRC

IMPORTE

PERCEPTOR

CIF/NIF

11647-331

Realización de actividades culturais complementarias á Feira do Libro de Vigo

03/06/09

2270600

Servizos

31178

8.000,00

Asociación
Cultural Cucarandainas

G27391614

11648-331

Seguro anual da exposición
permanente das obras cedidas
por D.Francisco Fernández del
Riego

04/06/09

2240000

Servizos

35367

887,36

Aon Gil y
Carvajal Correduria de
Seguros

A28109247

11651-331

Produción dos concertos realizados no auditorio “Martín
Códax” do Conservatorio Superior de Música de Vigo dentro do Festival de Jazz Imaxina
Sons

05/06/09

2270600

Servizos

31816

19.256,00

Producción e
Xestión Cultural S.L.

B36743755

11655-331

Contratación do deseño e suministro de material gráfico e
de merchandasing para o Festival de Jazz Imaxina Sons

11/06/09

2260200

Servizos

33905

20.878,84

Producción e
Xestión Cultural S.L.

B36743755

16/06/09

2260803

Servizos
34436

4.240,00

Asociación
Cultural Ardentía

G-36775047

34437

1.624,00

11657-331

Contratación dunha actuación
do grupo de Folk Ardentía dentro das Festas de S.Salvador de
Teis no Parque da Riouxa
Contratación dunha actuación
do grupo de folk Os Carunchos
dentro das Festas de S.Salvador de Teis no Parque da Riouxa

Luis Enrique 36109544-G
Correa Piñeiro

Contratación dunha actuación
do grupo de regueifas Trío Liro
dentro das Festas de S.Salvador de Teis no Parque da Riouxa
11659-331

11666-331

Poliza seguro anual da colección Torras

Mensaxería mes maio

34438

12/06/09

31/05/09

2240000

2230000

35414

Servizos

11.157,08

207,76

Asociación
Oral
(Oralidade, rima,
G-36845428
arte e lingua de Ga
licia)
Aon Gil y
Carvajal Correduria de
Seguros

A28109247

Mensajería
Reparto y
Gestión
Urgente
S.l.

B36821494

Contratación dunha actuación
da compañía Teatre Arca con
“La Biblioteca Mágica” dentro
da programación da Semana
Grande das Festas de Vigo

36691

3.132,00

Alquimia
Produccións
S.A.

A62603113

Contratación dunha actuación
de Mario The Queen of the Circus dentro da programación da
Semana Grande das Festas de
Vigo

36977

3.532.20

Acción Creadora y Emoción Estética
S.L.

B60750940

36692

2.088,00

Teatro de la
Luna Títeres
S.L.

B85011567

1.410,85

Asociación de
Malabares e
Artes Circen- G36955623
ses Malandraxe

Servizos

Contratación dunha actuación
de Teatro de la Luna dentro da
programación da Semana
Grande das Festas de Vigo
11670-331

Servizos

600,00

Contratación de dúas actuacións do grupo de animación
Malandraxe dentro da programación da Semana Grande das
Festas de Vigo

22/06/09

2260803

36933

Contratación de varias actuacións a cargo de Culturactiva
dentro da programación da Semana Grande das Festas de
Vigo

36957

13.960,00

Culturactiva
Sociedade
Cooperativa
Galega

Contratación de dúas actuacións da compañía Vagalume
Teatro dentro da programación
da Semana Grande das Festas
de Vigo

36958

6.850,00

Pablo Carazo
24241328H
González

Contratación de dúas actuacións do grupo Vatua L'Olla
dentro da programación da Semana Grande das Festas de
Vigo

36962

7.630,71

Produccións
Educats S.L.

B64212004

Contratación dunha actuación
da compañía Pata Teatro dentro da programación da Semana Grande das Festas de Vigo

36964

4.060,00

Pata Teatro
S.L.

B92800374

Contratación duha actuación
da compañía Teatre Móbil dentro da programación da Semana Grande das Festas de Vigo

36969

3.480,00

Produccións
Educats S.L.

B64212004

36970

812,00

Mabel S.C.

J70091202

Contratación dunha actuación
do Mago Benxamín dentro da
programación da Semana
Grande das Festas de Vigo

F15983067

S.ord. 24.07.09

Contratación de dúas actuacións da compañía Tutatis dentro da programación da Semana Grande das Festas de Vigo

36971

5.720,00

Tutatis Producciones
Teatrales S.L.

B84270826

Contratación de unha actuación do mago Javier Muro dentro da programación da Semana Grande das Festas de Vigo

36974

1.000,00

Javier Agustín Muro
Alonso

50718873D

Contratación de dúas actuacións da compañía Espiral
Teatro dentro da programación
da Semana Grande das Festas
de Vigo

36975

6.032,00

Espiral Teatro S.L.

B85144558

11672-331

Contratación dun plan de medios para difusión do Festival
de Jazz Imaxina Sons

24/06/09

2260200

Servizos

37341

20.878,84

Producción e
Xestión Cultural S.L.

B36743755

11675-331

Traballos de remodelación da
oficina de Cultura do Concello
de Vigo

26/06/09

6320002

Obras

39307

57.986,92

Ofigal S.L.

B36109429

11677-331

Contratación dos espectáculos
do programa Seis Cordas dentro do Festival de Danza Dontemporánea Catropezas do
Teatro Ensalle

25/06/09

2260803

Servizos

37067

8.000,00

Teatro Ensalle S.L.

B36109429

11680-331

Redacción de proxecto de substitución de axente extintor en
sistema de extinción automática da Casa Galega da Cultura

29/06/09

2270600

Servizos

37536

3.074,00

DAVISA INGENIERIA Y
SISTEMAS
SL.

B36856177

11681-331

Dereitos de autor derivados da
programación do Festival de
Jazz Imaxina Sons

29/06/09

2260803

Servizos

37585

18.021,88

Sociedad General de AuG28029643
tores y Editores

11682-331

Servizo de venta de entradas
do Festival de Jazz Imaxina
Sons

282,30

Caixa de Aforros Vigo,
G36600369
Ourense e
Pontevedra

30/06/09

2260803

Servizos

37859

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.
6(1029).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN AO CLUB O'MARISQUIÑO PARA
ORGANIZAR A 9º EDICIÓN “OPEN SKATE O MARISQUIÑO” OS DÍAS 8 E 9 DE
AGOSTO NO PASEO DO NÁUTICO. EXPTE. 8716/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
Deportivo do IMD, do 16.07.09, conformado polo concelleiro de Deportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Autorizar ao club O' MARISQUIÑO, a organizar a 9º edición Open Skate O
MARISQUIÑO, os vindeiros días 8 e 9 de agosto de 2009, no Paseo do Nautico fronte ao
Hotel Bahía de Vigo e o descenso urbano que se fará o 9 de agosto dende o Castelo de San
Sebastián ata o Nautico, cos entrenamentos dende as 10.00 horas ata as 13.15horas e a
carreira que se será dende as 16.00 horas ata as 17.45 horas.

7(1030).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN A EL CORTE INGLÉS PARA
ORGANIZAR A “XXXI TRAVESÍA A NADO EL CORTE INGLÉS-TROFEO
CIDADE- NATACIÓN LARGA DISTANCIA”, O 9 DE AGOSTO NA PRAIA DO VAO.
EXPTE. 8653/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
Deportivo do IMD, do 16.07.09, conformado polo concelleiro de Deportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Autorizar o El Corte Inglés, a organizar o vindeiro domingo, 9 de agosto de 2009 , a XXXI
Travesía a nado El Corte Inglés- Trofeo Cidade- Natación Larga Distancia , dita proba se
desenvolverá na praia do Vao e nas inmediacións da Isla de Toralla, nun horario
comprendido entre as 9.30 horas e as 14.00 horas.
8(1031).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN AO CLUB CICLISTA RÍA DE VIGO
PARA ORGANIZAR O “TROFEO CONCELLO DE VIGO DE CICLISMO”, O DÍA
16 DE AGOSTO EN BALAÍDOS. EXPTE. 8735/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
Deportivo do IMD, do 16.07.09, conformado polo concelleiro de Deportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Autorizar ao Club Ciclista Ría de Vigo a organizar o vindeiro domingo 16 de agosto de
2009, o TROFEO CONCELLO DE VIGO DE CICLISMO, a carreira comezará as 10.00
horas e rematará aproximadamente ás 14.00 horas, dita proba terá lugar no circuíto urbano
de Balaidos, (Avda. Alcalde Portanet, Avda de Balaidos e rúa dos Olimpicos).

9(1032).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN Á ESCUDERÍA VIGUESA RACING
SPORT COMPETICIÓN PARA ORGANIZAR A “3ª SUBIDA CIDADE DE VIGO”
OS DÍAS 29 E 30 DE AGOSTO NA PARROQUIA DE BEMBRIVE E BEADE.
EXPTE. 8684/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
Deportivo do IMD, do 17.07.09, conformado polo concelleiro de Deportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Autorizar a Escudería Viguesa Racing Sport Competición a organizar os vindeiros dias 29
e 30 de agosto de 2009, a 3ª Subida Cidade de Vigo, de automovilismo, as probas comenzarán o sábado 29 de agosto dende as 13.00 horas ata as 22.00 horas e o domingo 30 de agosto
de 8.00 horas a 16.00 horas, con saída do Pabellón de Deportes de Beade e recorrendo Camino da Capela, camino Campanario, Subida Parque Forestal de Beade e acceso ao Campo
de fútbol de San Esteban de Beade.

S.ord. 24.07.09

10(1033).SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN AO SERVIZO GALEGO DE
PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER PARA O
MANTEMENTO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN DOS DEREITOS DA MULLER. EXPTE. 4013/224.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo
de Igualdade, do 17.07.09, conformado pola concelleira de Igualdade, a Xunta de Goberno
local acorda:
Aprobar a solicitude de subvención que presenta a Concellería de Igualdade para o mantemento e funcionamento do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller para o
exercicio 2009 por un importe de corenta mil euros ao abeiro da Resolución do 23 de xuño
de 2009, do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller da Xunta de
Galicia, comprometéndose o Concello de Vigo a financiar o importe do orzamento que non
resulte subvencionado.

11(1034).PROPOSTA SOBRE AUTOLIQUIDACIÓN DO CANON AQUALIAFCC.VIGO-UTE, CANON PERÍODO SETEMBRO-DECEMBRO 2009 E
REGULARIZACIÓN XANEIRO 1991-AGOSTO 2009. EXPTE. 101470/140.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 13.07.09, dáse
conta do informe-proposta do xefe de Servizo de Investimentos, do 9.07.09, que di o
seguinte:
Con data 8 de xullo de 2009 a entidade, concesionaria do servicio de abastecemento e saneamento
de auga potable, AQUALIA, presenta no Rexistro Xeral deste concello autoliquidación do canon
concesional, correspondente o período setembro a decembro de 2008 así como a regularización dos
ingresos dende o inicio da concesión (xaneiro 1991) a agosto2008.
O canon concesional é un dos factores constitutivos da tarifa pola prestación deste servizo público e
se ven a recadación do tributo é competencia da concesionaria, a súa retribución económica non inclúe, obviamente, o concepto do canon, que deberá ser ingresado a favor da administración concedente, en función dos m3 efectivamente recadados, en cumprimento do prego de cláusulas económico
administrativas que rexeu o concurso, convocado para o outorgamento da citada concesión.
O importe autoliquidado, durante o citado periodo de catro meses reflicte unha facturación ingresada de 380.372,19€ correspondente a unha subministración de 12.679.073m3., a razón dunha repercusión unitaria de 0,030 €/m3. Con independencia disto efectúase unha regularización, dende a orixe
da concesión, con respecto aqueles m 3 facturados, que resultaron impagados nos períodos correspondentes, por importe de 3.568,86€.
A presente autoliquidación ten carácter provisional sendo competencia desta administración municipal levar a efecto as verificacións e comprobacións que estime pertinentes, practicando –no seu
caso- a liquidación que proceda, de conformidade co establecido no artigo 120.2 da vixente Lei Xeral Tributaria (Lei 58/2003) e o seu concordante (artigo 52) da Ordenanza Fiscal Xeral.

De conformidade co anteriormente exposto esta xefatura proponlle á Xunta de Goberno Local a
adopción do seguinte acordo:
1º Aprobar a autoliquidación provisional do canon, presentada pola entidade AQUALIA, correspondente o período setembro a decembro de 2008 por un importe de 380.372.19€ que corres ponde a un volume de facturación 12.679.073m3.
2º Aprobar provisionalmente a liquidación de atrasos ou diferencias dende o inicio da concesión
(xaneiro 1991) ata agosto 2008, por un importe de 3.568,86€.
3º Do presente acordo deberase dar conta á oficina xestora de ingresos, á Recadación e a
Intervención Xeral para os efectos oportunos.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

12(1035).DAR CONTA DA RELACIÓN DE GASTO MENOR REALIZADOS
POLO SERVIZO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DURANTE OS MESES DE MAIO
E XUÑO DE 2009. EXPTE. 5065/307.
Mediante providencia de data 7.07.09, o delegado de Patrimonio Histórico, en cumprimento
coa base 31ª das de execución do presuposto, da conta á Xunta de Goberno local da relación
de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Patrimonio Histórico durante os
meses de maio e xuño de 2009, que son os seguintes:
NºExp
4925
4938
4939
4942
4955
4984
5018
5019
5020
5021
5028

Serv Asunto
307 CONTRATACIÓN PROGRAMA DIVULGACIÓN ARQUEOLÓXICA MES MAIO 2009
307 GASTOS ADQUISICIÓN BIBLIOGRAFÍA DO SERVICIO DE
PATRIMONIO HCO
307 GASTOS LOCOMOCIÓN DA ÁREA DE PATRIMONIO HCO
307 CONTRATACIÓN DO PROXECTO RECREACIÓN INFOGRAFICO DAS SAÍÑAS ROSALÍA DE CASTRO
307 CONTRATACIÓN PROGRAMA DIVULGACIÓN ARQUEOLÓXICA MES XUÑO 2009
307 REPARACIÓN E MANTEMENTO DO BUQUE MUNICIPAL
BERNARDO ALFAGEME 2009
307 CONTRATACIÓN MONITORAXE CESTERÍA CASA DO
CESTEIRO -XUÑO 2009
307 CONTRATACIÓN MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO
CASCO VELLO
307 CONTRATACIÓN MANTEMENTO ZONAS INTERESE PATRIMONIAL
307 CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN PLANTAS E ARBUSTOS
307 CONTRATACIÓN PROGRAMA DIVULGACIÓN ARQUEOLÓXICA MES XULLO 2009

0,00 €

Adxudicatario
LUA VERDE SL

1.946,43 €
700,00 €
500,00 €
DE IDEAS SL
4.408,00 €
LUA VERDE SL
1.946,43 €
FRANCISCO CARDA20.000,00 € MA SA
VAN DIVULGACIÓN
2.751,58 € CULTURAL SL
18.000,00 €
3.480,00 €
2500,00 €
LUA VERDE SL
1.946,43 €
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5035
5041

307 CONTRATO MENOR PUBLICIDADE CAMPAÑA DINAMIZACIÓN COMERCIO CASCO VELLO
307 CONTRATO MENOR COORDINACIÓN PROXECTO DINAMIZACIÓN COMERCIO CASCO VELLO

ANÓNIMO PUBLICI20.820,21 € DAD SL
10.000,00 €

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.
13(1036).SOLICITUDE DE EXCEDENCIA, PARA COIDADO DUN FILLO, DA
FUNCIONARIA Dª SUSANA GARCÍA ALVAREZ. EXPTE. 19178/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo
de Recursos Humanos, do 13.05.09, conformado polo concelleiro-delegado da Área de
Xestión Municipal, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1. En escrito de data 6 de xullo de 2009 (documento nº 90102085) Dona Susana García Alvarez, con
DNI 34.959.892-F e nº de persoal 78741, técnica de administración xeral adscrita ao posto de traballo de Adxunto ao Xefe do Servizo Contencioso (Asesoría Xurídica), encadrada no subgrupo A1 de
titulación, solicita a declaración de excedencia por coidado dun fillo.
Faise constar que a interesada atópase disfrutando das súas vacacións regulamentarias que rematan
o vindeiro 6 de agosto, polo que solicita o dito permiso con efectos a contar dende o día 7 seguinte.
2.- Segundo sinala o artigo 89 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Pú blico (apartado 4), os funcionarios de carreira terán dereito a un período de excedencia de duración
non superior a 3 anos, para atender ao coidado de cada fillo -tanto por natureza, adopción ou acollemento preadoptivo- a contar dende a data do nacemento ou, no seu caso, da resolución xudicial
ou administrativa.
O tempo de permanencia nesta situación será computable a efectos de trienios, carreira e dereitos
na Seguridade Social, reservándose o posto desempeñado alomenos durante 2 anos. Os funcionarios
nesta situación terán dereito a participar nos cursos de formación que convoque a Administración.
3.- Considerando as atribucións que en materia de persoal ostenta a Xunta de Goberno Local segundo o artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, introduci do pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local, e a
proposta do Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal nos termos do Acordo da Xunta de
Goberno Local do 16 de xullo do 2007, sométese ao criterio decisorio da Xunta de Goberno Local a
seguinte
PROPOSTA DE ACORDO:
“PRIMEIRO.- Declarar a Dona Susana García Alvarez con DNI 34.959.892-F e nº de persoal
78741, técnica de administración xeral adscrita ao posto de traballo de Adxunto ao Xefe do Servizo
Contencioso (Asesoría Xurídica), encadrada no subgrupo A1 de titulación, en situación de excedencia para o coidado dun fillo, polo período de dous meses, con efectos a partir do día 7 de agosto de

2009, computando o dito período a efectos de trienios e Seguridade Social, nos termos do disposto
na normativa vixente, con dereito a reserva do posto de traballo.
SEGUNDO.- Dese traslado do presente acordo á Intervención Xeral, Xefatura da Área de Réxime
Interior, Servizo de Recursos Humanos (Planificación e Organización), Titular da Asesoría Xurídica
e á interesada.
Contra a presente acordo poderase interpoñer recurso de reposición perante o órgano que o dictou
no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben re curso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de 2 meses a contar dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do disposto nos artigos 8, 25
e 46 da Lei 29/1198, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

14(1037).SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE
EQUIDISTRIBUCIÓN DA U.A. V-E DO PERI IV-05 TRAVESÍA DE VIGOARAGÓN. EXPTE. 4939/401.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de
Admón. Xeral da Xerencia de Urbanismo, do 16.07.09, que di o seguinte:
O 06.05.2009 ten entrada no Rexistro xeral desta XMU escrito (doc.90066151) presentado por Basisa, C.B. solicitando a modificación do proxecto de equidistribución da unidade de actuación VE do
PERI IV-05 TRAV. VIGO-ARAGÓN (e o estudio de detalle se fora necesario), no “sentido de sustituir en una pequeña parte, la cesión de suelo por cesión de derecho de superficie, por los motivos
que se indican en la documentación adjunta”.
A U.A. VE do PERI IV-05 TRAV. VIGO-ARAGÓN dispón de estudio de detalle (expte. 8913/411),
aprobado definitivamente con data 29.11.2004.
A U.A. desenvólvese segundo o proxecto de equidistribución (expte. 4605/401) aprobado definitivamente pola Xunta de Goberno Local en sesión do 26.12.2005, no que se definen as parcelas resultantes, cesións, servidumes e cargas das fincas.
A obra urbanizadora defínese no proxecto de urbanización (expte. 4567/401) aprobado definitivamente pola Xunta de Goberno Local en sesión do 13.12.2006., a través do cal se ordenan as zonas
peonís que circundan o edificio proxectado, conectando entre sí as que resultan do desenvolvemento
das Unidades de actuación colindantes V-D, V-F, créase o acceso aos garaxes dende a rúa Aragón e
se ensancha o Camiño do Pindal.
O PXOU aprobado definitivamente de forma parcial mediante orde da CPTOPT de data 16.05.2008
reflicte os terreos de referencia dentro da área de planeamento incorporado API 64.

S.ord. 24.07.09

O día 01.02.2001 o Vicepresidente desta XMU autorizou á entidade “Comunidade de Bens Basisa”
a construcción segundo o proxecto básico redactado polos arquitectos Don Eduardo Guillén Vázquez, Don Lorenzo Mateos Cortes e Don José Agustín Llopiz Pereiro en febreiro e novembro de
2006, visado polo COAG o 7 de marzo de 2006 e 21 de novembro de 2006 os planos reformados números 6R, 18R ao 22R, 24R e 25R, unha edificación na parcela 1 do proxecto de equidistribución da
Unidade de execución VE do PERI IV-05 Travesía de Vigo-Aragón, composta de tres sotos para uso
de garaxe e trasteiros, dous semisotos para uso de garaxe e máis profundo comercial, planta baixa
destinada a comercial e portal, catro plantas e baixo cuberta para dezaoito vivendas, cunha superficie total a construir de tres mil cincocentos sesenta e seis metros con setenta e nove centímetros ca drados en planta baixa.
A Comunidade de Bens Basisa presenta no Rexistro xeral desta XMU proxecto reformado do básico
número 55.923/421 redactado polos arquitectos Don Eduardo Guillén Vázquez, Don Lorenzo Mateos
Cortes e Don José Agustín Llopiz Pereiro, visado polo COAG nas datas 3 de xullo de 2007, 13 de
maio e 7 de agosto de 2008, no que se introduce a reforma do edificio, aumentando a superficie
construída en 453,07 m2 coa adición dun cuarto soto para trasteiros, ampliación do soto terceiro e
cambio de uso de trasteiros a garaxe aparcamento, modificación da distribución das prazas de aparcamento en sotos primeiro e segundo e realización do acceso ao terceiro soto para uso de garaxe a
través da rampa de garaxe que sirve aos sotos anteriores.
A colación do anterior consta en informe do técnico da admón xeral da oficina de xestión e planeamento de data 20.02.2008 que: “(...)Según se deduce dos informes técnicos incorporados ó expediente, se pretende a ocupación baixo rasante dun terreo de titularidade privada sobre o que está
constituido un uso de superficie e un terreo destinado a zona verde coa calificación de ben de domi nio público. (...), enténdese que é posible que con ocasión da licenza de construcción da edificación
plantexada por “Basisa C.B.” se poida outorgar unha autorización/concesión para a utilización do
subsolo do dominio público, con carácter excepcional e sempre que se dean as seguintes circunstancias:
-Que se xustifique que se trata da mello solución técnica.
-Que a utilización do subsolo sexa necesario para o cumprimento da normativa urbanística, seguridade contra incendios e outra normativa sectorial que poida ser de aplicación.
-Que en ningún caso se menoscabe o uso público da zona verde nin supoña unha alteración subs tancial da mesma (STS 22.05.79 -Ar 2879) e non debe supoñer unha desvirtuación do que a máis
elemental e razonable consideración merecera ser considerado como espazo público axardinado.
- Que o acto autorizatorio implique a imposición dunha taxa pola ocupación ou pola utilización segundo o previsto no real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, de facendas locais.
- En ningún caso perderá a condición de ben de dominio público e o título polo cal os moradores do
edificio utilicen o subsolo, é similar ó que dispón o concesionario. Non obstante, se fará referencia
no acordo que a Administración poderá en calquera momento revogar a autorización/concesión
cando exista razóns de interese público que así o aconsellen”.
Con data 20.08.2008 o delegado da área de urbanismo e vivenda autorizou o proxecto reformado do
básico número 55.923/421 para o aumento da superficie construída en 453,07 m2 coa adición dun
cuarto soto para trasteiros, ampliación do soto terceiro e cambio de uso de trasteiros a garaxe apar -

camento, modificación da distribución de prazas de aparcamento nos sotos primeiro e segundo e
realización do acceso ao terceiro soto para uso de garaxe a través da rampa de garaxe que sirve aos
sotos anteriores, resultando un edificio composto de catro sotos para uso de garaxe e trasteiros,
dous semisotos para uso de garaxe o máis profundo e comercial, planta baixa para comercial e portal, con catro plantas e aproveitamento baixo cuberta para un total de 18 vivendas, cunha superficie
total a construir de 4.019,86 m2.
O 02.07.2009 o adxunto ao director de xestión e planeamento emite informe.
FUNDAMENTOS LEGAIS OU CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
I.- Obrigas do propietarios de solo urbano non consolidado.- De conformidade co previsto no artigo
20.1 letra a) da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, os propietarios de solo urbano non consolidado teñen o deber de ceder obligatoria e
gratuitamente á Administración municipal todo o solo necesario para viais, espazos libres, zonas
verdes e dotacións públicas de carácter local ao servizo predominantemente do polígono no que os
seus terreos resulten incluidos.
II.- Efectos da aprobación definitiva do proxecto de equidistribución.- O proxecto de equidistribución (expte. 4605/401) aprobado definitivamente pola Xunta de Goberno Local en sesión do
26.12.2005 define a seguinte finca de resultado:
“número 3.- Terreno de forma irregular con destino a espacios libres, que rodea el solar edificable
de esta unidad de actuación por los linderos Norte, Sur y Oeste del solar. Mide la superficie de tres cientos nueve y dos decímetros cuadrados (309,02 m2), y tiene por linderos -además de los interiores
citados del solar edificable-, al Norte, con escalera pública de la U.A. V-F colindante; al Sur, con escalinata pública peatonal desarrollada sobre el Camiño do Viso en la U.A. V-D colindante; por el
Este, con la calle Aragón en línea de un metro quince centímetros a la derecha del solar y en línea
de un metro ochenta centímetros a la izquierda del solar; y al Oeste, con la finca nº. 2 descrita ante riormente.
Se adjudica la Finca número 3 al Ayuntamiento de Vigo”.
O artigo 118 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, establece: “1. El acuerdo aprobatorio del instrumento de equidistribución surtirá los siguientes efectos:
a. Transmisión al municipio, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de ce sión obligatoria para su incorporación al patrimonio del suelo o su afectación a los usos
previstos en el planeamiento.
b. Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas, siempre que
quede establecida su correspondencia.
c. Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente.
2. La aprobación definitiva del instrumento de equidistribución habilita a la Administración para
proceder, inmediatamente y sin ulterior trámite, a la ocupación de los terrenos y bienes que, por su
calificación urbanística, hayan de ser objeto de cesión obligatoria y gratuita, y de aquellos otros incluidos en el ámbito que resulten necesarios para la ejecución material de las obras de urbaniza ción”.
No presente suposto, non existe xustificación algunha de que a ocupación solicitada sexa necesaria
para o cumprimento da normativa reguladora da seguridade da edificación nin existe, á vista das

S.ord. 24.07.09

circunstancias concorrentes, un interese público que xustifique a modificación do proxecto de equidistribución nos termos solicitados pola referida Comunidade de Bens Basisa.
Xa que logo, tendo en conta que a transmisión de terreos de cesión obrigatoria verificouse en virtude do devantido proxecto de equidistribución, ao Concello de Vigo, libre de cargas, e sendo precisamente o obxecto da proposta e solicitude presentada en data 06.05.2009, sustituir a transmisión do
pleno dominio por un dereito de superficie, non procede modificar o instrumento equidistributivo e
estudio de detalle aprobados definitivamente en 29.11.2004.e 26.12.2005, co obxecto de impoñer
unha carga sobor dos bens transmitidos obrigatoria, libre e gratuitamente a esta Administración
municipal, ao non ser ésta a vía axeitada para resolver a situación plantexada, segundo xa se expu so no informe do día 20.02.2008.
III.- Título necesario para a ocupación dun ben gravado cun dereito de servidume de uso en favor
do Concello de Vigo e para a ocupación dun ben de dominio público.- De acordo co establecido no
informe emitido polo técnico da admón.xeral da oficina de planeamento e xestión de data
20.02.2008, diferéncianse dúas situacións: a utilización do subsolo correspondente a unha superficie
sobor da que o Concello de Vigo ten constituido un dereito de servidume de uso público, e que polo
tanto suxeitase ás limitacións propias do uso que motivou a súa constitución, por ser o solo de titula ridade privada; e a utilización de solo pertenecente ao dominio público, e, por ende, regulada polos
artigos 85 e seguintes da Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas e nos artigos 74 e seguintes do real decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o re gulamento de bens das corporacións locais, en referencia á superficie cedida para espacios libres en
virtude da ordenación aprobada para a U.A. VE do PERI IV-05 TRAV. VIGO-ARAGÓN.
Segundo reflectíase en dito informe de data 20.02.2008, a ocupación que se plantexa, podería tratarse dun uso común especial previsto no apartado b-1º do artigo 75 do real decreto 1372/1986, de 13
de xuño ou mesmo dunha utilización privativa, naquel caso que a utilización do subsolo impida a
utilización polo resto de persoas, mediante a colocación de portas ou outro tipo de limitacións de acceso. Con independencia das restriccións que se lle puideran dar á ocupación plantexada, o título é
concesional dado que non se trata da utilización de bens mobles e a mesma é susceptible de ser utilizada por máis de catro anos (artigo 8.2 da Lei 33/2003, de 3 de novembro). Xa se apuntaba no referido informe que ao abeiro do disposto no artigo 137.4 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, podería
outorgarse unha autorización/concesión directa á comunidade de bens solicitante, ao concorrer razóns excepcionais acreditadas nos diferentes informes técnicos incorporados ao expediente, debendo
acreditarse que o uso do subsolo como acceso non afecta en modo algún á finalidade propia que re sulta da cualificación urbanística da finca, neste caso espazo libre-zona verde (STS 26.10.2003).
Na propia memoria do documento de proposta e solicitude de modificación presentada en data
06.05.2009 recóllese que : “(...) Teniendo en cuenta la proximidad de la planta SOTANO 3 al camino
de Pinelas (...) se concluye que el acceso “razonable”, más adecuado, (...) es el que se propone, a
través del subsuelo de los citados espacios libres, para lo que se solicita la preceptiva autorización
municipal de los departamentos de Patrimonio y Licencias de Obras, en las condiciones económicas, administrativas y técnicas que deban establecerse al objeto de darle el soporte jurídico adecuado.”
En virtude de canto antecede, estímase a conveniencia de plantexar o uso pretendido do dominio pú blico cualificado de espazo libre, para acceso á garaxe aparcamento da referida edificación, me diante a solicitude de autorización/concesión, con carácter excepcional, a tramitar polas oficinas de
Patrimonio municipal, sempre se que se dean as seguintes circunstancias:
- Que se xustifique que se trata da mellor solución técnica.

- Que a utilización do subsolo sexa necesario para o cumprimento da normativa urbanística, seguridade contra incendios ou outra normativa sectorial que poida ser de aplicación.
- Que en ningún caso se menoscabe o uso público da zona verde nin supoña unha alteración subs tancial da mesma (STS 22.05.1979) en non debe supoñer unha desvirtuación do que a máis elemental e razonable consideración merecera como espazo público axardinado.
- En ningún caso perderá a condición de ben de dominio público e o título polo cal os moradores do
edificio utilicen o subsolo, é similar ao que dispón o concesionario. Non obstante, se fará referencia
no acordo que a Administración poderá en calquera momento revogar a autorización/concesión
cando existan razóns de interese público que así o aconsellen.
Así mesmo, habida conta do estado do camiño de Pinelas será necesario que polo departamento
competente se comprobe a aptitude do mesmo para a recepción e absorción do tráfico rodado que se
orixinará de autorizarse o uso solicitado.
Por canto antecede, se formula a seguinte PROPOSTA DE ACORDO,
PRIMEIRO.- Inadmitir a trámite a modificación do proxecto de equidistribución da U.A. VE do
PERI IV-05 TRAV. VIGO-ARAGÓN aprobada definitivamente pola Xunta de Goberno Local en sesión do 26.12.2005, sen perxuízo do cal, sinálase que, no caso de cumprirse as circunstancias expostas ao efecto no corpo deste acordo, os interesados poderían solicitar na oficina de Patrimonio mu nicipal a tramitación da autorización/concesión que poidera corresponder, no seu caso, para o uso
interesado.
SEGUNDO.- Notificar o presente acordo aos interesados, advertíndoselles que pon fin a vía administrativa e fronte a él poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo de UN MES ante
esta Administración pública ou alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados e Tribunais do contencioso-administrativo competentes no prazo de DOUS MESES, contado en
ambos casos dende o día seguinte a súa recepción, sen prexuízo do exercicio das accións legais que
estime procedentes.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

15(1038).DEVOLUCIÓN DE AVAIS A MOVEXVIAL S.L. CONSTITUÍDOS POR
OBRAS NA RÚA CRUZ BLANCA. EXPTE. 59172/250, 59174/250, 59173/250.
Examinadas as actuacións dos expedientes e de acordo cos informes-proposta do xefe de
Negociado de Vías e Obras, do 14.06.09, conformados pola concelleira delegada de Vías e
Obras, a Xunta de Goberno local acorda:
a) Proceder á devolución da fianza por importe de 9.050,00 € a Movexvial S.L. constituída
en data 26.10.06 para responder dos danos que poideran ocasionarse pola execución das
obras da rúa Cruz Blanca). Expte. 59173/250.

S.ord. 24.07.09

b) Proceder á devolución da fianza por importe de 2.274,04 € a Movexvial S.L. constituída
en data 21.09.07 para responder dos danos que poideran ocasionarse pola execución das
obras da rúa Cruz Blanca (ampliación de aval). Expte. 59174/250.
c) Proceder á devolución da fianza por importe de 915 € a Movexvial S.L. constituída en
data 22.01.07 para responder dos danos que poideran ocasionarse pola execución das obras
da rúa Cruz Blanca (Proxecto modificado e modificación do contrato). Expte. 59172/250.
16(1039).MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DO POSTO DE
TRABALLO DE ADMINISTRATIVA E APLICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO DE DATA 21.05.09. EXPTE. 1276/12.
Examinadas as actuacións do expediente e de conformidade co acordo do Consello de
Administración do Organismo Autónomo municipal Parque das Ciencias Vigo Zoo, do
1.07.09, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-la guía de funcións do posto de administrativo, co seguinte contido:
Realizará as funcións e actividades competencia da súa titulación e especialidade profesional, ou ben da súa formación teórico-práctica e propias do seu servizo, tales como:
•

•

•
•

•

•
•
•

Tramitación de expedientes e procesos administrativos, formulación de dilixencias,
actas, providencias, comparecencias e oficios de mero trámite, formulación de requirimentos, citacións, notificacións e comunicacións; extracto, cotexo e compulsa de
documentos e extensión das oportunas dilixencias e actos administrativos de análoga
natureza.
Xestión dos procesos de traballo de carácter administrativo, económico e contable,
baixo a dirección dos respectivos superiores ou en base as directrices sinaladas polos
mesmos con carácter xeral.
Informe de expedientes administrativos cando pola súa natureza non estén atribuidos
a un xefe de negociado ou a un técnico.
Efectúa-las xestións necesarias para resolve-las cuestións que se presenten ou encarguen no seu ámbito competencial utilizando o medio procedente en cada caso (documental, telefónico, electrónico, persoal).
Cooperar coa súa xefatura inmediata na supervisión e coordinación de traballos desenvoltos polo persoal subordinado, comunicandolle o relacionado co desempeño cotidiano.
Atención telefónica ou presencial cando sexo requerido, de calquer asunto da súa
unidade.
Realizar o seguimento dos acoraos ou instruccions de servizo dos órganos competentes para a consecución do seu axeitado cumplimento
Adoptar as medidas necesarias para garantir a sua productividade, responsabilizándose da eficacia e eficiencia do seu traballo.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Vixiar polo cumplimento dos prazos legáis aplicables a cada ún dos procedementos
administrativos dos expedientes que trámite.
Operacións, no se caso, de caixa e manexo de fondos.
Control de expedientes e procesos.
Redacción e transcrición de informes e propostas, actas, oficios, etc.
Recoller, rexistrar e distribui-la correspondencia e documentación de entrada no servizo, asi como a de saida.
Colaboración na racionalización de estructuras e sistemas de traballo na formalización e simplificación de expedientes, procesos e impresos.
Man te-lo reciclaxe continuo nos coñecementos e procedementos necesarios para realiza-las funcións do posto de maneira eficiente, dentro dos medios que a Administración dispoña.
Información, atención e despacho co público en relación coas materias competencia
do órgano de adscrición.
Utilización da aplicación informática correspondente a cada unidade, e máis especialmente os paquetes ofimáticos estándar (tratamento de textos, folla de cálculo, base de
datos, etc).
Efectuar propostas de mellora ós seus superiores en relación eos sistemas e procesos
de traballo.
En xeral, calquera outra función de análoga natureza que lie sexa encomendada polo
seu superior xerárquico, en relación co servicio e coa súa categoría.

2°) Modificar, con efectos 1 de xaneiro de 2009, e como consecuencia das funcións asignadas ao posto de administrativo do Organismo Autónomo Municipal "Parque das Ciencias Vigo-Zoo", aprobada pola Xunta de Gobernó Local en sesión ordinaria de 18 de Febreiro de
2008. nos seguintes termos:
Asignar ao posto de "administrativo" (código 505 o nivel de Complemento de destino 19 e
un complemento especifico de 9.489,91 euros/ano).
3o) Autorizar e comprometer gasto por importe de 2.490,59 euros, con cargo á partida
452.130.02.00 "FONDO DE ADECUACIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO" do vixente
Orzamento do Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias Vigo-Zoo, en concepto
de modificación das condicións retributivas do posto citado no apartado anterior, incluindo
na seguinte nómina que se elabore as novas retribucións e os atrasos devengados desde 1 de
xaneiro de 2009."

17(1040).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.

S.ord. 24.07.09

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

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

