ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 14 de setembro 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
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Carlos López Font

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos

Dª Laura López Atrio

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e quince minutos do día catorce de setembro 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, 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.-(1184)ACTA ANTERIOR. Apróbanse as actas das sesións ordinaria de 24 de agosto e
extraordinaria e urxente do 27 do mesmo mes. Deberán incorporarse ó libro de actas da Xunta
de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila do Sr. Alcalde–presidente.
.
2.-(1185)ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS
INMOBLES.
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Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 24.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira Delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens
Inmobles que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en diminuír o tipo impositivo para inmobles de natureza urbana e
de características especiais que figuran no artigo 8 da Ordenanza Fiscal nun 0,2% coincidente coa
variación real do IPC entre 30 de abril de 2008 e 30 de Abril de 2009 (-0,2%).
Actualizase o importe dos ingresos brutos anuais per capita que constitúen o limite ata o que as
familias numerosas terían dereito á bonificación do 90% da cota do imposto (artigo 6.3).
A modificación axústase ó disposto no RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das
Facendas Locais) así como as restantes disposicións legais de aplicación e o expediente deberá ser
tramitado conforme o disposto nos artigos 15 a 19 do citado RDL 2/2004 e preceptos concordantes da
Lei 7/85 de 2 de Abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2
de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de
modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico Administrativo do Concello,
de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte
proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de
conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS
INMOBLES” (2).
ARTIGO 6.- BONIFICACIÓNS
4. Terán dereito a unha bonificación do 90% da cota íntegra do imposto os suxeitos pasivos –pai, nai
ou titor- titulares de familia numerosa, relativa a vivenda que constitúa a residencia habitual da
familia e sempre e cando cumpran a seguinte condición:
Contar con ingresos brutos anuais, per capita, no exercizo da solicitude, inferiores a 5.447 euros.
ARTIGO 8.- COTA TRIBUTARIA
1. A cota íntegra deste imposto será o resultado da aplicación á base liquidable dos tipos de gravame
recollidos neste artigo.
2. O tipo de gravame para os bens inmobles urbanos será do 0,756%.
3. O tipo de gravame para os bens inmobles rústicos será do 0,3%.
4. O tipo de gravame para os bens inmobles de características especiais será do 0,756%.

DISPOSICIÓNS FINAIS.
2ª. A presente modificación entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2010 permanecendo en vigor en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase a Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

3.-(1186)ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 24.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira Delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Vehículos de
tracción mecánica que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en diminuír as tarifas vixentes nun 0,2 % (variación do IPC entre
Abril de 2008 e Abril de 2009).
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e
preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2
de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de
modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico Administrativo do Concello,
de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte
proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de
conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
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1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA” (3).
ARTIGO 4.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
2. Nos casos en que a documentación oficial do vehículo ofreza dúbidas sobre a data de primeira
matriculación e/ou fabricación, a data de fabricación deberá acreditarse con certificado expedido
pola firma fabricante. Notificarase expresamente resolución desestimatoria no caso de que da
documentación aportada non resultara probada a antigüidade mínima de 25 anos. Noutro caso, non
se producirá acordo expreso, aplicándose esta bonificación de oficio.
ARTIGO 6.- COTA
1. O imposto esixirase con arranxo ó seguinte cadro de tarifas, de conformidade co disposto no artigo
95 do RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais).
A. TURISMOS
A.1. de menos de 8 cabalos fiscais
A.2. de 8 ata 11,99 cabalos fiscais
A.3. de 12 ata 15,99 cabalos fiscais
A.4. de 16 ata 19,99 cabalos fiscais
A.5. de máis de 20 cabalos fiscais

COTA ANUAL
20,85 €
57,95 €
124,45 €
178,85 €
223,55 €

B. AUTOBUSES
B.1.de menos de 21 prazas
B.2. de 21 a 50 prazas
B.3. de máis de 50 prazas

COTA ANUAL
140,65 €
204,25 €
255,35 €

C. CAMIÓNS
C.1. de menos de 1000 kg. de carga útil
C.2. de 1000 a 2999 kg. de carga útil
C.3. de máis de 2999 a 9999 kg. carga útil
C.4. de máis de 9999 kg. de carga útil

COTA ANUAL
71,70 €
140,65 €
204,25 €
255,35 €

D. TRACTORES
D.1. de menos de 16 cabalos fiscais
D.2. de 16 a 25 cabalos fiscais
D.3. de máis de 25 cabalos fiscais

COTA ANUAL
27,20 €
43,55 €
130,45 €

E. REMOLQUES E SEMIRREMOLQUES
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
E.1. máis de 750 kg a 1000 kg. carga útil
E.2. de 1000 a 2999 kg. de carga útil
E.3. máis de 2999 kg. de carga útil
F. OUTROS VEHÍCULOS
F.1. Ciclomotores
F.2. Motocicletas ata 125 cc.
F.3. Motocicletas de máis 125 ata 250 cc.

ARRASTRADOS POR
COTA ANUAL
29,80 €
46,90 €
143,35 €
COTA ANUAL
6,30 €
6,30 €
12,50 €

F.4. Motocicletas de máis 250 ata 500 cc.
F.5. Motocicletas de máis 500 ata 1000 cc.
F.6. Motocicletas de máis de 1000 cc.

30,25 €
60,45 €
120,90 €

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a aplicarse o día 1 de xaneiro do ano 2010 permanecendo en vigor en tanto non se acorde a
súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

4.-(1187)ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 24.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta da Modificación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre
Actividades Económicas que figura no presente expediente.
No exercizo das facultades potestativas do Concello, a modificación consiste na diminución dos
coeficientes de situación regulados no artigo 8 da ordenanza na mesma porcentaxe de variación do
IPC entre 30 de abril de 2008 e 30 de abril de 2009 (-0,2%).
O texto proposto axústase ó disposto no RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das
Facendas Locais: artigos 78 a 91), Reais Decretos Lexislativos nº 1175/90 de 28 de Setembro e
1259/91 de 2 de Agosto que conteñen as Tarifas e Instrución do Imposto así como o Real Decreto
243/1995 de 17 de Febreiro que dita normas para a Xestión do IAE e restantes disposicións legais de
aplicación. O expediente deberá ser tramitado conforme o disposto nos artigos 15 a 19 da citada Lei
e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de Abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2
de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de
modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico Administrativo do Concello,
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de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte
proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de
conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS” (4).
ARTIGO 8.- COEFICIENTE ÚNICO E ÍNDICES DE SITUACIÓN.
1. Sobre as cotas modificadas pola aplicación do coeficiente de ponderación previsto no artigo 9.1 b)
desta Ordenanza, o Concello de Vigo establece a seguinte escala de coeficientes que ponderan a
situación física do local, atendendo a categoría da rúa en que radique:
Categoría Fiscal
Coeficiente Situación
1ª
2,90
2ª
2,71
3ª
2,54
4ª
2,34
5ª
2,19
6ª
1,99
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse ó 1 de xaneiro de 2010 permanecendo en vigor en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

5.-(1188)ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS DEREITOS OU TAXAS POLA
PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 29.07.09, que di o seguinte:

Segundo instrucións da Sr. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de Ingresos
formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora dos Dereitos ou Taxas pola
prestación dos Servizos dos Cemiterios Municipais, que obra no presente expediente.
Redúcense as tarifas vixentes nun 0,2 % (variación do IPC entre Abril 2008 e Abril 2009: -0,2%).
Igualmente, actualízanse os mínimos exentos tanto por ingresos brutos anuais per cápita (2,1 %:
variación do IPC durante o ano 2008) como por valor catastral (2%: segundo el LPXE) que serven
para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 4.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004
de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se
desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e
preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2
de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de
modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico Administrativo do Concello,
de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte
proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de
conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS DEREITOS OU TAXAS POLA
PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS” (14).
ARTIGO 4.- BENEFICIOS FISCAIS
c) Estarán exentos de taxas correspondentes a expedición de licencias de inhumación ou
enterramento, os membros de familias con ingresos brutos anuais per capita inferiores a 3.487 €. A
titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que residen, non
deberá superar un valor catastral total de 48.817 €.
d) Estarán exentos do pagamento das taxas correspondentes á expedición de licencias de
inhumacións ou enterramentos as familias que teñan a condición de familias numerosas, con ingresos
brutos anuais, per capita, no exercizo da solicitude inferiores a 5.447 €
ARTIGO 5.- COTAS
A. Concesións temporais
A.1. Por período de 6 anos ou fracción
A.1.1. de cinceiros sinxelos

125,15 €

S.ordinaria 14.09.09

de cinceiros dobres
A.1.2. de criptas
A.1.3. de nichos
A.1.4. Párvulos 202,60 €

226,45 €
125,15 €
366,45 €

A.2. Por período de 50 anos
A.2.1. de nichos
A.2.2. de cinceiros
A.2.3. de parcelas exclusivamente (m2 ou fracción)

2.045,40 €
356,80 €
356,80 €

B. Renovación por catro anos das concesións recollidas no apartado A.1.
B.1. de cinceiros sinxelos
de cinceiros dobres
B.2. de criptas
B.3. de nichos
B.4. de párvulos

81,55 €
154,30 €
81,55 €
245,65 €
202,60 €

C. Expedición de títulos de sepulturas e parcelas
C.1. de mausoleos, panteóns, parcelas, cinceiros, criptas e nichos, así como duplicados dos mesmos
19,25 €
D. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS
D.1. Inhumacións.
Entenderase por inhumación o enterramento de cadáveres e toda clase de restos que impliquen a
apertura ou peche de oco para enterramento, tanto nichos, cinceiros, panteóns, etc.
Terra
- Adultos e párvulos
34,75
- Fetos e restos anatómicos
D.2. EXHUMACIÓN

Nichos e
Cinceiros
59,55

Criptas, panteón
e mausoleos
131,80 €
15,15 €

45,00 €

As anteriores licencias comprenden a máis da autorización administrativa propia desta ordenanza, a
correspondente autorización para realizar obra menor.
E. Transmisións do dereito de concesión e uso ou aproveitamento, entre particulares
E.1. De terreos por cada 3 m2.
E.1.1. hereditarios
28,65 €
E.1.2. intervivos
511,00 €
E.2. Nichos e criptas por unidade
E.2.1. HEREDITARIOS
E.2.2. intervivos
E.3. de cinceiros
E.3.1. hereditarios
E.3.2. intervivos

28,65 €
154,30 €
9,40 €
38,35 €

E.4. De panteóns e mausoleos por unidade
E.4.1. hereditarios
E.4.2. intervivos

202,60 €
766,95 €

No caso de que notificadas as autorizacións para transmisión a que se refire este apartado E), a
transmisión non fose efectiva, os interesados terán dereito a devolución do 90% das cotas ingresadas
en concepto das citadas autorizacións.
F. Taxa de mantemento e limpeza
F.1. Donos e concesionarios de panteóns, capelas, mausoleos e criptas, por unidade e ano
€

32,50

F.2. Donos e concesionarios de nichos por un ano,
unha ou dúas bocas de nichos
8,55 €
3 ou 4 bocas
16,05 €
F.3. Sepultura en terra por unidade e ano

2,55 €

O devengo desta taxa aludida no apartado F) prodúcese o 1 de xaneiro do ano en curso.
ARTIGO 7.- INGRESO
3. As liquidacións correspondentes ás concesións do apartado A.2.1 do artigo 5 desta Ordenanza
poderán ingresarse polo seu importe total ou ben en fraccións, no caso de que se trate de nichos en
construción. As posibles fraccións faranse da seguinte forma:
1ª liquidación
No momento da notificación do acordo de adxudicación.

512,65 €

2ª liquidación
Unha vez aprobadas certificacións de obras por importe equivalente ó 50% do total
do proxecto.
760,60 €
3ª liquidación
A recepción provisional da obra e outorgamento do título de concesión

772,10 €

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
De conformidade co artigo 44 da Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de
12 de decembro de 2006 relativa aos servizos no mercado interior, o Concello adecuará o presente
texto, no que lle afecte, ao disposto na Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizo e ao seu
exercizo, á Lei de modificación de diversas leis para a súa adaptación á anterior Lei (ámbalas dúas
actualmente en trámite parlamentario), así como á normativa autonómica afectada, facultándose á
Dirección de Ingresos para a elaboración do correspondente texto refundido.
DISPOSICIÓNS FINAIS.
2ª. A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do 2010 e permanecerá vixente en tanto non se acorde a súa
modificación ou derrogación.
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2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

6.-(1189)ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA RECOLLIDA
DO LIXO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 24.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola recollida
do lixo, que figura no presente expediente.
Redúcense as tarifas vixentes nun 0,2 % (variación do IPC entre Abril 2008 e Abril 2009: -0,2%).
Igualmente, actualízanse os mínimos exentos tanto por ingresos brutos anuais per cápita (2,1 %:
variación do IPC durante o ano 2008) como por valor catastral (2%: segundo el LPXE) que serven
para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 4.
Suprímese o parágrafo 3º do apartado 4 do artigo 4 por estar regulado no apartado 1 de forma mais equitativa
para tódalas familias.

A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004
de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se
desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e
preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2
de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de
modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico Administrativo do Concello,
de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte
proposta.

No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de
conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA RECOLLIDA DO
LIXO” (16).
ARTIGO 4 BENEFICIOS FISCAIS.
1. Estarán exentos de pagamento da taxa de lixo vivendas, os membros de familias con ingresos
brutos anuais per capita inferiores a 3.487 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a
excepción da vivenda na que residen, non deberá superar un valor catastral total de 48.817 €.
4. Estarán exentos de taxa de lixo-vivendas os suxeitos pasivos –pai, nai o titor- titulares de familia
numerosa, relativa á vivenda que constitúa a residencia habitual da familia e sempre e cando
cumpran a seguinte condición:
- Contar con ingresos brutos anuais, per capita, no exercizo anterior ó da solicitude inferiores a
5.447€
Suprímese o parágrafo 3º deste apartado 4.
ARTIGO 5 COTA.
2. A estrutura tarifaria é a seguinte:
A). VIVENDAS.
CÓDIGO CONCEPTO
139 Cota anual
B). ESTABLECEMENTOS
CÓDIGO CONCEPTO
1 Accesorios e vehículos, venda.
2 Alfombras e papeis pintados, Venda,
43 Almacéns frigoríficos e outros.
5 Artigos de pel, peleterías.
6 Artigos de viaxe.
7 Axencias de viaxe.
8 Bancos.
9 Bares e cafés de categoría especial.
91 Outros cafés e bares.
124 Bibliotecas, museos. salas de arte.
11 Bingos e outros xogos de azar
12 Bixuterías.
14 Bombonerías.
15 Cadros e molduras, lámpadas.
16 Cafeterías.
17 Carnicerías

EUROS
79,30
EUROS
408,25
204,45
2.110,00
241,70
260,15
204,45
1.177,15
426,05
242,70
156,45
1.066,15
165,45
204,45
243,60
713,30
378,05
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19 Cines.
20 Clubs, peñas e asociacións culturais.
21 Colexios e academias de ensino, por planta.
22 Ídem. Ídem. con internado, por planta.
23 Colexios profesionais.
24 Comestibles (epígrafes. 647.1 e 647.2).
10 Comercio menor toda clase artigos,
por planta.
140 Comercio menor toda clase de artigos de
superficie inferior a 75 m2.
25 Confeiterías,pastelerías e panaderías
con obrador.
26 Consultorios.
125 Clínicas de día sen hospitalización.
27 Corte e confección, modistas e xastrerías.
28 Cristalerías.
29 Churrerías.
30 Depósitos e almacéns pechados ó público.
31 Discos e cintas de vídeo, venda e alugueiro.
32 Discotecas.
33 Droguerías.
34 Efectos navais.
35 Estacións de servizo.
36 Estancos.
37 Estudios fotográficos.
38 Farmacias e laboratorios.
39 Ferrancharías, chatarrerías.
40 Ferreterías.
41 Florerías e paxareiras.
42 Fotografía, venda de material.
44 Froiterías, herboristerías.
45 Garaxes privados, ata 3 prazas
46 Ídem. de 4 a 25 prazas.
47 Ídem. de máis de 25 prazas.
48 Garaxes públicos
49 Garaxes públicos con lavado.
50 Gasolineiras, por cada surtidor.
126 Granxas de animais.
143 Hoteis de cinco estrelas
51 Hoteis e moteis de catro estrelas.
52 Hoteis e moteis de tres estrelas.
53 Hoteis e moteis de dúas e unha estrela.
54 Hoteis-apartamentos e aloxamentos
Turísticos extra hoteleiros e cámpings.
55 Imprentas e litografías.
56 Instrumentos musicais.
58 Librerías.
59 Loterías, administracións de.
60 Maquinaria diversa, venda e exposición

534,80
156,45
156,45
165,45
230,15
304,30
426,05
377,30
333,05
204,45
409,05
242,70
230,15
156,45
242,70
341,85
1.006,35
333,05
409,05
613,05
156,45
165,45
242,70
333,05
409,05
204,45
328,95
204,45
79,30
138,55
180,25
305,00
409,05
83,95
378,05
2.175,45
1.706,00
1.278,85
1.024,60
812,15
409,05
242,70
328,95
156,45
409,05

61 Material eléctrico e electrodoméstico, ordenadores.
62 Material de construción.
63 Mobiliario de oficina, venda e exposición.
64 Mercerías.
65 Mobles, exposición.
141 Mobles, venda en establecementos de
superficie ata 150 m2.
66 Mobles, venda en establecementos de
superficie superior a 150 m2 .
67 Mobles de cociña e baño, venda e exposición.
68 Obxectos de agasallo,decoración e antigüidades.
69 Obxectos de deporte.
70 Oficinas e despachos, por unidade.
71 Ópticas.
72 Ortopedias.
73 Panaderías e bolerías sen obrador.
74 Papelerías, fotocopias.
76 Perruquerías e salóns de beleza.
127 Perruquerías e salóns de beleza de
superficie inferior a 50 m2 e/ou
na propia vivenda.
77 Pensións, hospedarías e hostais.
128 Ídem sen comida, por habitación.
78 Perfumerías.
79 Pescaderías.
129 Polideportivos, campos de fútbol e similares.
80 Praterías e xoierías.
130 Preescolares e garderías infantís.
81 Quioscos.
131 Rastrillos e similares.
82 Reloxerías.
83 Residencias non clasificadas por
turismo, por plta.
84 Restaurantes de 4 e 5 cubertos.
85 Restaurantes de 2 e 3 cubertos.
86 Restaurantes de 1 cuberto.
132 Sanatorios de máis de 30 camas.
133 Sanatorios de ata 30 camas.
105 servizos de reprodución gráfica.
89 Sociedades de lecer e casinos.
90 Supermercados (epígrafes 647.3 e 647.4).
93 Tecidos e confeccións por planta.
94 Tinturerías e lavanderías.
95 Transportes públicos e privados.
96 Venda de localidades.
134 Veterinarios e perruquerías caninas.
98 Xeaderías e chocolaterías.
99 Ximnasios, saunas e similares.
100 Xogos de lecer.

328,95
409,05
486,75
156,45
409,05
486,75
812,15
409,05
328,95
242,70
199,90
156,45
409,05
156,45
242,70
304,30
204,45
409,05
47,05
242,70
242,70
534,80
358,10
204,45
156,45
242,70
242,70
156,45
839,60
744,75
534,80
2.728,50
1.636,55
343,70
957,50
1.278,85
364,40
242,70
613,05
83,95
305,15
334,80
409,05
613,05
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101 Xogueterías.
103 Zapaterías.
104 Zapaterías, reparación.
C). FÁBRICAS E TALLERES INDUSTRIAIS
CÓDIGO CONCEPTO
135 De 1 obreiro.
108 De 2 a 5 obreiros.
109 De 6 a 10 obreiros.
110 De 11 a 25 obreiros.
111 De 26 a 75 obreiros.
112 De 76 a 125 obreiros.
113 De 126 a 250 obreiros.
114 De máis de 250 obreiros

328,95
278,10
156,45
EUROS
242,70
299,75
409,05
613,05
1.229,80
1.638,40
2.044,40
2.728,50

D) OUTRAS ACTIVIDADES NON COMPRENDIDAS ANTERIORMENTE E ACTIVIDADES DE
ALIMENTACIÓN E RESTAURACIÓN DE FACTURACIÓN SUPERIOR A 1 MILLÓN DE EUROS
(calculada de conformidade co disposto no artigo 82.1 c) do RDL 2/2004).
CÓDIGO CONCEPTO
138 De ata 1000 litros/día.
(por cada local ou establecemento)

EUROS
2.175,45 €

144 Actividades de alimentación e restauración
de facturación superior a 1 millón de euros.
(por cada local ou establecemento).

2.175,45 €

E). ACTIVIDADES CON VOLUME DE RESIDUOS SUPERIOR A 1000 LITROS/DIA
E.1 Con un segundo colector de 1000 litros
Cota anual

5.236,20

E. 2 POR CADA COLECTOR ADICIONAL DE 1000 LITROS
Sumarase a cota sinalada en E1

3.697,90

E.3 Con un só colector de 2400 litros
Cota anual de

6.114,45

E.4 Por cada colector adicional de 2400 litros
Sumarase a cota sinalada en E3

6.114,45

DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2.010 e permanecerá en vigor en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación.

2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

7.-(1190)ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN
DE SERVIZOS DE INSPECCIÓN SANITARIA E OS DE ANÁLISES QUÍMICAS,
BACTERIOLÓXICAS E CALQUERA OUTRAS DA MESMA NATUREZA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 24.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola
prestación de Servizos de Inspección Sanitaria e os de análises químicas, bacteriolóxicas e calquera
outras da mesma natureza., que obra no presente expediente.
Redúcense as tarifas vixentes nun 0,2 % (variación do IPC entre Abril 2008 e Abril 2009: -0,2%).
Igualmente, actualízanse os mínimos exentos tanto por ingresos brutos anuais per cápita (2,1 %:
variación do IPC durante o ano 2008) como por valor catastral (2%: segundo el LPXE) que serven
para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 3.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004
de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se
desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e
preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2
de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de
modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico Administrativo do Concello,
de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte
proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de
conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
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PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE
SERVIZOS DE INSPECCIÓN SANITARIA E OS DE ANÁLISES QUÍMICAS, BACTERIOLÓXICAS E
CALQUERA OUTRAS DA MESMA NATUREZA” (18).
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
1) Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza, os membros de familias con ingresos
brutos anuais per capita inferiores a 3.487 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a
excepción da vivenda na que residen, non deberá superar un valor catastral total de 48.817 €.
2) Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza os integrantes de familias numerosas,
que conten con ingresos brutos anuais, per capita, no exercizo da solicitude inferiores a 5.447 €.
ARTIGO 4.- COTAS
I) HIDROLOXÍA
Euros
1. Probas presuntivas de potabilidade, incluíndo PH, condutividade, turbiedade nitritos, nitratos,
amoníaco, coliformes, coliformes fecais.
24,20 €
2. Probas presuntivas de potabilidade naquelas áreas da vila nas que non se cumpra o servizo
mínimo municipal de abastecemento domiciliario de auga potable e saneamento (rede de
sumidoiros), incluíndo: investigación de nitritos, amoníacos, determinación de nitratos,
investigación de coliformes, e no seu caso, de coliformes fecais.
1,65 €
3. Análise de potabilidade microbiolóxica incluíndo: aerobios mesófilos, coliformes, coliformes
fecais, estreptococos fecais.
22,40 €
4. Reconto de bacterias aerobias.

7,55 €

5. Investigacións de xermes coliformes.

7,55 €

6. Investigación de estreptococos

7,55 €

7. Investigación de colibacilo fecal.

7,55 €

8. Cor.

4,00 €

9. Turbiedade (escala sílice).

4,00 €

10. PH.

4,00 €

11. Condutividade.

4,00 €

12. Determinacións cuantitativas individuais de elementos e ións.

5,70 €

13.

Determinación cuantitativa de metais por spectrofotometría de absorción atómica.

34,00 €
14.

Determinacións que precisen a utilización do cromatógrafo de gases ou líquidos.
34,00 €

15. Demanda química de osíxeno (método do dicromato).

20,00

16. Demanda bioquímica de osíxeno.

20,00

17. Augas residuais industriais, incluíndo: PH, sólidos en suspensión, condutividade, DBO5,
DQO, nitritos, amoníaco, nitróxeno total, fósforo total, graxas e aceites, mercurio, cadmio,
chumbo, cromo, níquel, cinc.
240,20 €
18. Graxas e aceites.

12,65 €

19. Nitróxeno total.

12,65 €

20. Fósforo total.

12,65 €

21. Sólidos en suspensión.

8,45 €

22. Deterxentes.

8,80 €

23. Comprobación de aparatos esterilizadores, descalcificadores, desionizadores, etc.s/determ.
II) POLUCIÓN DO AIRE
1. Determinación do CO
2. Determinación de CO
3. Determinación de SO2
4. Determinación de NH3
5. Determinación de SH2
6. Determinación de partículas sólidas
7. Determinación da contaminación
bacteriana do aire
8. Comprobacións biolóxicas especiais
III) BROMATOLÓXICAS-QUÍMICAS
1. Determinacións cuantitativas de elementos correntes por separado.

Euros
179,95 €
21,30 €
8,95 €
8,95 €
14,80 €
21,30 €
21,30 €
s/determ.
Euros
6,45 €

2. Determinacións cuantitativas de elementos ou substancias especiais por separado.s/dificultade
3. Humidade, cinzas, e graxa de alimentos.

16,10 €

4. Leite, determinacións de calidade, incluíndo: graxa, acedume, extracto seco e cinzas.22,70 €
5. Graxas e aceites comestibles, incluíndo: acedume, humidade, índice de iodo e residuo insoluble
en éter.
23,90 €
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6. Sal, incluíndo: humidade, residuo insoluble en auga, nitratos, nitritos, calcio e magnesio.
34,00 €
7. Vinagre, incluíndo: acedume volátil, extracto seco, cinzas,sulfatos e investigación de ácidos
inorgánicos.
27,25 €
8. Carne, peixes, embutidos, incluíndo: humidade, investigación de nitratos, nitritos, fosfatos e
cinzas.
27,25 €
9. Azucres, melazas e substancias semellantes, incluíndo: humidade, cinzas e concentración de
azucres.
18,95 €
10. Viños e cervexas, incluíndo: grado de alcohol, acedume total, acedume volátil, sulfatos e
materia colorante artificial.
27,25 €
11. Determinación illada de grao alcohólico.

6,45 €

12. Determinación illada de acedume volátil.

6,45 €

13. Investigación illada de metais pesados, por spectro-fotometría e absorción atómica, previa
incineración dun alimento.
42,35 €
IV) BROMATOLÓXICA-BACTERIOLÓXICAS
1. Reconto de bacterias aerobias en bebedizos.

Euros
7,55 €

2. NMP de xermes coliformes en bebedizos e alimentos

11,75 €

3. Reconto de estafilococos coagulasa-positivos.

13,55 €

4. Investigación de salmonelas en alimentos.

25,35 €

5. Investigación de colibacilo fecal.

13,55 €

6. Análise bacteriolóxica de leite, incluíndo: reconto de aerobios entereobacteriaceas, xermes
patóxenos e proba da fosfatasa.
31,35 €
7. Análise bacteriolóxica de moluscos, incluíndo: reconto de aerobios, investigación de
salmonelas, colifecal, estreptococos, vibrio parahemolítico.
63,60 €
8. Análise bacteriolóxica de xeados, natas e produtos de confeitería, comprendendo: reconto de
bacterias aerobias, coliformes fecais enterobacterias, estafilococos, coagulasa-positivos e
investigación de salmonelas.
45,05 €
9. Análises bacteriolóxicas varias.

s/dificul. e custo

V) ANÁLISES DOUTRAS SUBSTANCIAS OU PRODUTOS DENDE O PUNTO DE VISTA
HIXIENICO-SANITARIO
5. Cando para verificar algunha determinación analítica, o persoal do Laboratorio Municipal, por
prescrición do seu director se desprace para recoller mostras as taxas incrementaranse 21,20 € as
fixadas en cada sección e nº da tarifa.
VI) Tramitación de autorización de vertidos non domésticos de augas residuais: 217,55 €.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª.- Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor o día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do 2010, permanecendo vixente en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

8.-(1191)ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN
DOS
SERVIZOS
DE
SANIDADE
PREVENTIVA,
DESINFECCIÓN,
DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN E DESTRUCIÓN DE CALQUERA CLASE
DE MATERIAS E PRODUTOS CONTAMINANTES OU PROPAGADORES DE
XERMES NOCIVOS PARA A SAÚDE PÚBLICA PRESTADOS A DOMICILIO OU
POR ENCARGO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 24.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola
prestación dos servizos de Sanidade preventiva, desinfección, desinsectación, desratización e
destrución de calquera clase de materias e produtos contaminantes ou propagadores de xermes
nocivos para a saúde pública prestados a domicilio ou por encargo, que obra no presente expediente.
Redúcense as tarifas vixentes nun 0,2 % (variación do IPC entre Abril 2008 e Abril 2009: -0,2%).
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Igualmente, actualízanse os mínimos exentos tanto por ingresos brutos anuais per cápita (2,1 %:
variación do IPC durante o ano 2008) como por valor catastral (2%: segundo el LPXE) que serven
para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 3.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004
de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se
desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e
preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de
abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de
modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico Administrativo do Concello,
de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte
proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de
conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DOS
SERVIZOS
DE
SANIDADE
PREVENTIVA,
DESINFECCIÓN,
DESINSECTACIÓN,
DESRATIZACIÓN E DESTRUCIÓN DE CALQUERA CLASE DE MATERIAS E PRODUTOS
CONTAMINANTES OU PROPAGADORES DE XERMES NOCIVOS PARA A SAÚDE PÚBLICA
PRESTADOS A DOMICILIO OU POR ENCARGO” (19).
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
a) Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza, os membros de familias con ingresos
brutos anuais per capita inferiores a 3.487 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a
excepción da vivenda na que residen, non deberá superar un valor catastral total de 48.817 €.
b) Estarán exentos do pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza as familias que teñan a
condición de familias numerosas, con ingresos brutos anuais, per capita, no exercizo da solicitude
inferiores a 5.447 €
ARTIGO 4.- COTAS
As tarifas destas taxas serán as seguintes:
1. DESINSECTACIÓN
1.1. Tratamentos con insecticida por cada 25 m.
1.2. Por hora ou fracción de tempo empregado.
1.3. Desprazamento.

4,15 €
9,95 €
9,10 €

2. DESRATIZACIÓN
2.1. Por raticida colocado por cada 50 m2.

5,90 €

2.2. Por hora ou fracción de tempo empregado.
2.3. Desprazamento.

9,95 €
9,10 €

3. DESINFECCIÓN
3.1. Por desinfectante por cada 25 m2.
3.2. Por hora ou fracción de tempo empregado.
3.3. Desprazamento.

4,15 €
9,95 €
9,10 €

4. VEHÍCULOS
4.1. Por desinfección auto-taxi.
4.2. Ídem. autobuses transporte urbano.
4.3. Ídem. camión, autobús ou transporte de mobles.

9,10 €
18,25 €
26,50 €

2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

9.-(1192)ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN
DO SERVIZO DAS ESCOLAS DE 1ª ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 24.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola
prestación do servizo de Primeira Etapa de Educación Infantil.
Redúcense as tarifas vixentes nun 0,2 % (variación do IPC entre Abril 2008 e Abril 2009: -0,2%). Así
mesmo, increméntanse os mínimos exentos actualizando nun 2,1% os tramos de renda.
Igualmente, actualízanse os mínimos exentos tanto por ingresos brutos anuais per cápita (2,1 %:
variación do IPC durante o ano 2008) como por valor catastral (2%: segundo el LPXE) que serven
para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 3.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 da Lei 39/88 de
28 de decembro Reguladora das Facendas Locais e, en particular ó artigo 24.2 segundo se desprende
do informe económico que se achega.
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O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 da Lei 39/88 Reguladora das
Facendas Locais e preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2 de
abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de
modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico Administrativo do Concello,
de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte
proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de
conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DO
SERVIZO DAS ESCOLAS DE PRIMEIRA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL” (23).
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
1. Estarán exentos das taxas reguladas na presente ordenanza, os nenos e nenas que pertenza a
familias con ingresos brutos anuais per capita inferiores a 3.487 €. A titularidade de Bens Inmobles
de Natureza Urbana, a excepción da vivenda na que residen, non deberá superar un valor catastral
total de 48.817 €.
3. Estarán exentos de pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza os nenos e nenas que
pertenzan a familias numerosas que conten con ingresos brutos anuais, per capita, no exercizo da
solicitude inferiores a 5.447 €
ARTIGO 4.- COTAS
MATRÍCULA
MENSUALIDADE
Por cada nena ou neno pertencente a unidade familiar con renda per cápita
mensual entre
290,00 € e 320,00 €.
24,80
24,80
Por cada nena ou neno pertencente a unidade familiar con renda per cápita
mensual entre
320,01 € e 391,00 €.
49,60
49,60
Por cada nena ou neno pertencente a unidade familiar con renda per cápita
mensual entre
391,01 € e 461,00 €.
74,40
74,40

Por cada nena ou neno pertencente a unidade familiar con renda per cápita
mensual entre
461,01 € e 534,00 €.
99,20
99,20
Por cada nena ou neno pertencente a unidade familiar con renda per cápita
mensual superior a 534,00 €.
124,00
124,00
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do 2010 permanecendo vixente en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

10.-(1193)ORDENANZA
FISCAL
REGULADORA
DAS
TAXAS
POR
APROVEITAMENTO ESPECIAL OU UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO DOMINIO
PÚBLICO LOCAL.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 29.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas por
aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local, que figura no presente
expediente.
A presente modificación consiste en diminuír as tarifas vixentes nun 0,2 % (variación do IPC entre
Abril 2008 e Abril 2009: -0,2%).
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004
de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.1 segundo se
desprende do informe económico que se achega.
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O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e
preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2
de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de
modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico Administrativo do Concello,
de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte
proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de
conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO
ESPECIAL OU UTILIZACIÓN PRIVATIVA DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL” (30).
ARTIGO 1.f. Instalación de postos, barracas, buzóns postais, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou
recreo, situados en terreos de uso público local ….
ARTIGO 4.- COTAS
4. Tarifas.
Epígrafe A) Calicatas e zanxas e calquera remoción do pavimento e beirarrúas, previstos no apartado
a) do artigo 1 desta ordenanza:
Por m2 ou fracción, e cada quince días ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
18,35 12,80 8,95 6,45 6,45 3,45 €
Epígrafe B) Valados, puntais, andamios e outras instalacións análogas.
Por m2 ou fracción, e día ou fracción.
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
0,75 0,75 0,60 0,60 0,55 0,50 €
Para os casos en que o valado protexa a instalación de grúa na vía pública, aplicarase á superficie
ocupada pola base daquela as tarifas anteriores recargadas nun 100%.
Epígrafe C) Colectores e sacos para recollida ou depósito de entullos, materiais de construción ou
residuos, silos para elaboración de materiais e similares.
Por m2 ou fracción e día ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1,20 1,00 0,90 0,75 0,75 0,45 €

Epígrafe D) Operacións excepcionais de carga e descarga
D.1. Entullos, areas, materiais de construción, camións bombeadores de formigón, e similares.
Por m2 ou fracción e hora ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1,20 1,00 0,90 0,75 0,75 0,45 €
D.2. Mudanzas
Por m2 ou fracción e día ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
3,30 2,65 2,15 1,80 1,80 0,80 €
No caso de que a mudanza se efectúe entre dous emprazamentos dentro do termo municipal e, sempre
que se realice dentro dunha xornada laboral, realizarase unha única liquidación aplicando a tarifa
fiscal do emprazamento de maior categoría fiscal.
Epígrafe E) Mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos con finalidade
lucrativa:
Por m2 ou fracción e trimestre ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
42,35 22,85 19,50 17,20 17,20 6,90 €
Por m2 ou fracción e por ano:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
105,30 55,00 46,95 41,20 41,20 14,85 €
En caso de existiren toldos ou parasoles de protección que delimiten unha superficie superior á
delimitada polas mesas e cadeiras, tomarase aquela como base de cálculo.
Epígrafe F) Postos, barracas, buzóns postais, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo,
industrias na rúa e ambulantes sempre que se trate de supostos non incluídos na Ordenanza
Reguladora de Venda na vía pública e espazos abertos:
Por m2 ou fracción e día:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
4,55 3,45 3,45 2,30

5ª
2,30

6ª
0,85 €

A superficie computable será a que ocupe o posto, máis unha franxa de terreo de 1 m. de ancho
paralela á liña exterior do mostrador.
Epígrafe G) Entradas de vehículos a través de beirarrúas e terreos de dominio público local, por
cada catro metros lineais ou fracción e por cada entrada e ano:
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a) Garaxes particulares de vivendas unifamiliares ou fincas e recintos particulares ó aire libre, con
capacidade máxima para catro vehículos:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
111,00 101,65 74,20 55,40 36,75 27,15 €
b) Garaxes de comunidade e privados para uso exclusivo de vivendas:
b.1. ata 10 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
232,35 209,30 139,15 111,00 93,15 46,00 €
b.2. de 11 a 25 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
324,75 293,10 194,75 156,15 129,90 68,65 €
b.3. de 26 a 50 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
465,65 409,30 269,85 222,90 186,25 93,15 €
b.4. de 51 a 75 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
698,15 614,40 404,95 335,05 279,45 139,15 €
b.5. de 76 a 100 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
931,35 838,10 530,60 437,35 353,65 176,80 €
b.6. de 101 a 150 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1304,05
1173,20742,65 612,70 494,70 246,80 €
b.7. de 151 a 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
1825,35
1642,40

3ª
1040,00

4ª
5ª
6ª
857,05 693,80 346,05 €

b.8. máis de 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
2794,40
2561,05

3ª
1583,45

4ª
1304,05

c) Garaxes abertos ó público

5ª
1033,20

6ª
521,25 €

c.1. ata 25 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
325,45 279,45 167,30 139,15 111,00 55,40 €
c.2. de 26 a 50 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
465,65 404,95 232,35 186,25 139,15 93,15 €
c.3. de 51 a 100 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
652,00 558,85 325,45 232,35 186,25 139,15 €
c.4. de 101 a 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
1397,25
1257,45

3ª
4ª
5ª
6ª
726,40 652,00 511,70 418,60 €

c.5. de máis de 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
2794,40
2515,05

3ª
1490,35

4ª
1304,05

5ª
6ª
698,15 652,00 €

d) Garaxes de establecementos comerciais, industriais ou de servizos para uso exclusivo do seu
persoal e clientes:
d.1. ata 25 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
279,45 232,35 129,90 93,15 74,20 46,00 €
d.2. de 26 a 50 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
465,65 372,55 232,35 186,25 148,55 93,15 €
d.3. de 51 a 100 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
698,15 558,85 409,30 279,45 222,90 139,15€
d.4. de 101 a 200 prazas
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
1397,25
1117,60 912,55 558,85 446,75 279,45 €
d.5. de máis de 200 prazas
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Categorías rúas:
1ª
2ª
2794,40
2515,05

3ª
1490,35

4ª
5ª
6ª
1117,60 652,00 558,85 €

e) Entradas a establecementos comerciais, industriais ou de servizos
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
232,35 204,15 139,15 111,00 93,15 46,00 €
Cando a entrada se utilice por dous ou máis usuarios, aplicarase a cada un deles a cota que
corresponda segundo a aplicación das distintas tarifas incluídas no presente epígrafe G, cunha
redución do 25%.
Epígrafe H) Reserva da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e
descarga de mercancías de calquera clase:
Por ml ou fracción e mes ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
8,55 4,50 4,00 2,75 2,75 1,50 €
Epígrafe I) Outros aproveitamentos especiais ou utilizacións privativas de solo, voo e subsolo de
dominio público
I.1. Surtidores de gasolina instalados en solo de dominio público.
Por unidade e ano ou fracción
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
2258 2185 1699 1698 1456 1194 €
I.2. Aparatos de venda automática, fotografías, básculas e similares instalados en solo de dominio
público.
Por unidade e ano ou fracción
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
126
122
95
94
82

6ª
68 €

I.3. Con caixas de distribución, de rexistro, bocas de carga de combustibles, arquetas, postes e
similares instalados en solo de dominio público.
Por m2 ou fracción e ano ou fracción
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
72
36
33
25
25
15 €
I.4. Aparatos de venda automática, fotografía e similares adosados a edificios que impliquen unha
ocupación en voo sobre dominio público.
Por unidade ano ou fracción.
1ª
2ª
3ª
4ª

5ª

6ª

70

66

48

47

41

34 €

I.5. Caixeiros automáticos adosados a edificios en que a súa utilización implique un aproveitamento
especial de vía pública.
Por unidade e ano.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
159
122
95
94
82
66 €
I.6. Por ocupación de voo e subsolo con tendidos, entubados, galerías para condución de enerxía
eléctrica, auga, gas, fibra óptica ou calquera outro servizo.:
Por ml ou fracción e ano ou fracción:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
72
36
33
25
25
15 €
I.7. Por casetas de transformación de enerxía eléctrica e similares.
Por unidade e ano:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
698
342
295
276
201
141 €
I.8. Por grúas nas que o brazo ou pluma ocupe no seu recorrido calquera porción de voo sobre a vía
pública así como farois, escaleiras de emerxencia e outras instalación que voen sobre dominio
público.
Por unidade e semestre:
Categorías rúas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
348
172
147
139
100
72 €
7.
a) Tratándose das ocupacións sinaladas nos epígrafes A) e H), 6,15 € por m2 ou fracción e quincena
ou fracción con un mínimo de 60,95 €.
b) Tratándose das ocupacións sinaladas nos epígrafes B), C), D) e F), 0,60 € por m2 ou fracción e día
ou fracción, con un mínimo de 4,05 €.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
De conformidade co artigo 44 da Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de
12 de decembro de 2006 relativa aos servizos no mercado interior, o Concello adecuará o presente
texto, no que lle afecte, ao disposto na Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizo e ao seu
exercizo, á Lei de modificación de diversas leis para a súa adaptación á anterior Lei (ámbalas dúas
actualmente en trámite parlamentario), así como á normativa autonómica afectada, facultándose á
Dirección de Ingresos para a elaboración do correspondente texto refundido.
DISPOSICIÓNS FINAIS.
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2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2010, permanecendo vixente en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

11.-(1194)ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL CONSTITUÍDO NO SOLO,
SUBSOLO OU VOO DA VÍA PUBLICA A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS
DE SERVIZOS DE TELEFONÍA MÓBIL.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 31.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de imposición da taxa pola utilización privativa e aproveitamento
especial constituído no solo, subsolo ou voo da vía publica a favor de empresas explotadoras de
servizos de telefonía móbil e aprobación da ordenanza fiscal reguladora.
O Concello de Vigo acordou a imposición e ordenación das taxas por aproveitamento especial ou
utilización privativa do dominio público local, establecendo a súa regulación na Ordenanza fiscal nº
30 a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros que resulten de interese xeral ou
afecten á xeneralidade ou a unha parte importante da veciñanza.
O cálculo da cota tributaria para estas empresas realízase consonte ao establecido no artigo 24.1.c)
do RD 2/2004 e consiste nun 1,5% dos ingresos brutos procedentes da facturación que as devanditas
empresas obteñan anualmente en cada termo municipal.
O mesmo artigo 24.1.c) parágrafo 3º exclúe expresamente deste réxime especial de cuantificación da
taxa aos servizos de telefonía móbil, aos que lles é de aplicación o método xeral de cálculo da cota
tributaria previsto no artigo 24.1.a) do RD 2/2004. En consecuencia, é o propio RD 2/2004 o que da
cobertura legal á tributación das empresas prestadoras de servizos de telefonía móbil.
O respecto ao principio de equidade fiscal xustifica e lexitima a aprobación dunha ordenanza fiscal
reguladora da taxa por utilización privativa e aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo
e voo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil.

O contrario supón dispensar un trato favorable para os operadores de telefonía móbil respecto dos
servizos de telefonía fixa e demais empresas subministradoras, que tributan por esta taxa mediante o
método especial do 1,5%.
De conformidade co artigo 24.1a) do citado texto legal “o importe das taxas previstas pola utilización
privativa ou aproveitamento especial do dominio público local fixarase, con carácter xeral, tomando
como referencia o valor que tería no mercado a utilidade derivada de dita utilización ou
aproveitamento, se os bens afectados non fosen de dominio público. A tal fin, as ordenanzas fiscais
poderán sinalar en cada caso, atendendo a natureza específica da utilización privativa ou do
aproveitamento especial de que se trate, os criterios e parámetros que permitan definir o valor de
mercado da utilidade derivada”.
En informe técnico-económico sobre a contía das taxas de aproveitamento especial ou utilización
privativa do dominio público local a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil,
de data 31 de xullo de 2009, que obra no presente expediente realízase estimación do valor de
mercado da utilización do dominio público local así como unha estimación dos ingresos que por este
aproveitamento especial por servizos de telefonía móbil realizará o Concello a través da aplicación
da presente ordenanza fiscal.
O presente expediente axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004 de
5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.1 segundo se
desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e
preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2
de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de
ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico Administrativo do Concello, de conformidade
co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de
conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DA TAXA POLA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL CONSTITUÍDO NO SOLO, SUBSOLO OU VOO DA
VÍA PUBLICA A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE TELEFONÍA
MÓBIL:
En uso das facultades concedidas polos artigos 4 e 106 da lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das
Bases de réxime local, e de conformidade no disposto nos artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das Facendas locais, o Concello de
Vigo establece a taxa pola utilización privativa e aproveitamentos especiais constituídos no solo,
subsolo ou voo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil, que se
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rexerá pola presente ordenanza fiscal cuxas normas atenden ao previsto no artigo 24.1.a) e
concordantes do citado texto refundido.
2º) Aprobar provisionalmente a seguinte“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA
UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL CONSTITUÍDO NO SOLO,
SUBSOLO OU VOO DA VÍA PUBLICA A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS
DE TELEFONÍA MÓBIL”:
ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE.
Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización privativa ou aproveitamento especial constituído no
solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais e outros bens de uso publico municipal, por
empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil cuxos servizos se presten mediante utilización
total ou parcial de antenas fixas, redes ou instalacións que materialmente ocupen dito dominio
público municipal, con independencia de quen sexa o titular daquelas
ARTIGO 2.- SUXEITO PASIVO.
Son suxeitos pasivos da taxa as empresas ou entidades explotadoras de servizos de telefonía móbil,
con independencia do carácter publico ou privado das mesmas tanto se son titulares das
correspondentes antenas, redes ou instalacións a través das que se efectúen as comunicacións como
se, non sendo titulares de ditos elementos, o son de dereitos de uso, acceso, ou interconexion aos
mesmos.
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS.
Agás o previsto en normas con rango de lei ou tratados internacionais, non se admitirán exencións
nin bonificacións nestas taxas.
ARTIGO 4.- BASE IMPOÑIBLE, TIPO E COTA.
4.1. A base impoñible estará constituída polos ingresos medios anuais derivados das operacións da
totalidade das liñas de comunicacións móbiles da empresa cuxos abonados teñan o seu domicilio no
termino municipal de Vigo.
4.2. A base impoñible será o resultado de multiplicar o número de liñas pospago da empresa no
termino municipal de Vigo, a 31 de decembro, polos ingresos medios anuais por liña da citada
empresa a nivel estatal, referidos ao exercizo da imposición
BI = NLEtm x IMO
Sendo:
BI: Base impoñible correspondente a unha empresa.
NLEtm: Número de liñas pospago da empresa no termino municipal de Vigo, a 31 de decembro do
exercizo da imposición.
IMO: Ingreso medio de operacións por liña pospago (ITOte/NLEte) no exercizo da imposición.
4.3. Os ingresos medios anuais aos que se refire o paragrafo anterior, obteranse dividindo a cifra de
ingresos anuais do operador de telecomunicacións móbiles en todo o territorio estatal –tanto os
derivados de liñas pospago como de prepago- polo número de liñas pospago a nivel estatal de dito
operador, conforme á seguinte formula de cálculo:

IMO = ITOte/NLEte
Sendo:
ITOte: Ingresos totais por operacións da empresa en todo o territorio estatal, incluíndo tanto os
derivados de liñas pospago como de prepago.
NLEte: Número total de liñas pospago da empresa en todo o territorio estatal,
4.4. O tipo impositivo que se aplicará será do 1,4%.
4.5. A cota tributaria é o resultado de aplicar o tipo impositivo o 1,4% á base impoñible, calculada
conforme ao disposto nos apartados anteriores.
ARTIGO 5.- PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO.
A presente taxa ten natureza periódica devengandose o primeiro día do período impositivo que
coincidirá co ano natural.
ARTIGO 6.- NORMAS DE XESTIÓN E INGRESO.
6.1. Os suxeitos pasivos desta taxa deberán realizar en impreso regulamentario que estará a
disposición na Oficina Virtual do Concello (www.vigo.org) nos primeiros 30 días de cada semestre
natural, autoliquidación provisional do correspondente semestre e ingreso da cota resultante
provisional calculada da seguinte forma:
- A base impoñible semestral provisional estará constituída polo 50% do produto resultante seguinte:
BIp = NLEtmp x IMO
Sendo:
NLEtmp: Número de liñas pospago da empresa no termino municipal de Vigo, a 31 de decembro do
exercizo que precede ao da imposición.
Para o caso de que non existira un dato certo sobre o número de liñas no termino municipal, deberá
tomarse o dato máis desagregado que exista na Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT),
referido a número de liñas por cada 100 habitantes e aplicar este dato ao número de habitantes do
Concello de Vigo que rexistre o Padrón Municipal de Habitantes a 1 de xaneiro do exercizo da
imposición.
IMO = ITOte/NLEte.
IMO: Ingreso medio de operacións por liña pospago, segundo os datos do último exercizo que
consten na CMT.
6.2. As cotas resultantes do disposto no parágrafo precedente terán o carácter de provisionais,
debendo realizar os suxeitos pasivos declaración-liquidación complementaria –con ingreso adicional
ou solicitude de devolución- do exercizo da imposición, no momento no que os datos do exercizo
relevante consten na información da CMT e, en todo caso con data límite 30 de setembro do exercizo
seguinte ao da imposición.
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ARTIGO 7.- NORMAS ADICIONAIS.
Cando a utilización privativa ou aproveitamento especial conlevase a destrución ou deterioro do
dominio público local, o beneficiario, sen prexuízo do pago da taxa a que houbese lugar, estará
obrigado ó reintegro do custe total dos respectivos gastos de reconstrución ou reparación e ó depósito
previo do seu importe.
Se os danos fosen irreparables, o Concello será indemnizado en contía igual ó valor dos bens
destruídos ou ó importe do deterioro dos danados.
O Concello non poderá condonar total nin parcialmente as indemnizacións e reintegros a que se
refire este apartado.
ARTIGO 8.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
En todo o relativo a Infraccións tributarias e ás súas cualificacións, así como ás sancións que
correspondan, estarase ó disposto na Ordenanza Fiscal Xeral, Lei 58/2003 de 17 de decembro Xeral
Tributaria, e restante normativa de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAIS.
A presente modificación entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2010 permanecendo en vigor en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación expresas.
3º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
4º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coa seguintes particularidade:
- Publicarase o texto da ordenanza no BOP para a súa entrada en vigor.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

12.-(1195)ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS DEREITOS E TAXAS POLA
CONCESIÓN DE LICENZAS PARA CONSTRUCIÓNS, OBRAS E INSTALACIÓNS
TRAMITADAS POLA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ASÍ COMO POLA
ADMINISTRACIÓN DO CONCELLO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 29.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Xerencia Municipal
de Urbanismo, en coordinación coa Dirección de Ingresos Municipal, presenta a proposta da
Modificación da Ordenanza fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola concesión de licenzas para
construcións, obras e instalacións tramitadas pola Xerencia Municipal de Urbanismo así como pola
Administración do Concello que figura no presente expediente.

Redúcense as tarifas vixentes nun 0,2% (variación do IPC entre abril de 2008 e abril de 2009:
-0,2%).
A presente modificación axústase ao disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais e, en particular ao artigo 24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme aos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Xerencia Municipal de Urbanismo, en coordinación coa Dirección de
Ingresos Municipal, formula ao Excmo. Concello-Pleno, previo acordo da Xunta de Goberno Local, a
seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS DEREITOS E TAXAS POLA
CONCESIÓN DE LICENZAS PARA CONSTRUCIÓNS, OBRAS E INSTALACIÓNS TRAMITADAS
POLA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ASÍ COMO POLA ADMINISTRACIÓN DO
CONCELLO” (50).
“ARTIGO 7.As cotas a satisfacer resultarán de aplica-los tipos seguintes:
A) Licenzas de obra: 0,95 por cento sobre a base liquidable.
B) Outros servizos:
1.- Aliñacións e rasantes, por cada 10 m/l ou fracción.

5,85 €

2.- Inspección de obras que se practiquen a instancia do titular da licenza ou por imperativo legal ou
causa de expediente contraditorio, por unidade.
23,20 €
3.- Inspección de actividades e instalacións que se practiquen a instancia do titular da licenza ou por
imperativo legal, por unidade.
11,50 €
4.- Licenzas de parcelación urbanística, por cada parcela resultante.
44,80 €
5.- Autorizacións previas en solo non urbanizable (incluíndo custo anuncio prensa).

57,25 €

6.- Licenzas de primeira ocupación.
6.1 USO RESIDENCIAL VIVENDAS UNIFAMILIARES E “ADOSADOS”
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6.1.1. Vivendas de superficie construída inferior a 100 m2, por cada unha.

24,95 €

6.1.2. Vivendas de superficie construída entre 101 m2 e 250 m2, por cada unha.

100,10 €

6.1.3. Vivendas de superficie construída superior a 250 m2, por cada unha.

233,00 €

6.2 USO RESIDENCIAL VIVENDAS COLECTIVAS
6.2.1. Vivendas (incluídos estudios e apartamentos), por cada unha.

12,80 €

6.2.2. Baixos lóbregos, por cada un.

17,05 €

6.2.3. Baixos divididos, por cada un.

8,60 €

6.2.4. Sotos, semisotos e plantas de uso accesorio tales como garaxes, trasteiros, bodegas, etc, por
cada planta ou semiplanta.
12,80 €
6.3 OUTROS USOS
6.3.1. Naves industriais, edificios comerciais, de oficinas, de servizos, etc, ata 500 m2 de superficie
construída, por cada 10 m2 ou fracción.
1,60 €
Por cada m2. de exceso.
7. Solicitude de declaración de ruína.

0,25 €
287,00 €

8. Por tramitación de proxecto de execución que desenvolva un proxecto básico que xa obtivera
licenza e, sempre e cando, o presuposto de execución coincida co presuposto básico.
213,75 €
Para o caso en que o presuposto de execución supere o básico practicarase amais da liquidación da
cota sinalada no parágrafo precedente, liquidación de taxas relativo á diferencia de presuposto, con
arranxo ao disposto no apartado A) deste artigo. Para o caso dos chamados “proxectos reformados”
e “obras de reforma” aplicaranse idénticos criterios aos sinalados neste apartado para os proxectos
de execución.
9. Por tramitación de expedientes de iniciativa particular relativos a planeamento secundario ou de
desenvolvemento e de xestión urbanística, o importe da taxa ascenderá, en cada caso, ao custe dos
anuncios en Diarios oficiais e prensa local.
Os interesados poderán tramitar e costear directamente as devanditas publicacións. Neste caso non
se devenga taxa ningunha.
Se o resultado de aplicación das tarifas previstas neste artigo fose inferior a 20,50 €, prevalecerá este
importe como cota mínima.
ARTIGO 8.2. No caso de licenzas de obras para rebaixe de bordo de beirarrúas en establecementos comerciais
ou industriais, o titular da licenza deberá depositar fianza por importe de 187 € que o Concello
devolverá no momento en que o bordo sexa reparado e a beirarrúa volva ao seu estado primitivo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
De conformidade co artigo 44 da Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de
12 de decembro de 2006 relativa aos servizos no mercado interior, o Concello adecuará o presente
texto, no que lle afecte, ao disposto na Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizo e ao seu
exercizo, á Lei de modificación de diversas leis para a súa adaptación á anterior Lei (ámbalas dúas
actualmente en trámite parlamentario), así como á normativa autonómica afectada, facultándose á
Dirección de Ingresos para a elaboración do correspondente texto refundido
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª.- Esta modificación entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2010, ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación expresas.”
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
taboleiro do Concello e prensa local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
Facúltase a Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

13.-(1196)ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR LICENZAS DE
ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 24.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Xerencia Municipal de
Urbanismo, en coordinación coa Dirección de Ingresos Municipal, presenta a proposta da
Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das taxas por licenzas de actividades e instalacións que
figura no presente expediente.
Redúcense as tarifas vixentes un 0,2% (variación do IPC entre abril de 2008 e abril de 2009).
A presente modificación axústase ao disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais e, en particular ao artigo 24.2 segundo se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme aos artigos 15 a 19 do Real Decreto Legislativo 2/2004
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e preceptos
concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
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A vista do anterior, esta Xerencia de Urbanismo, en coordinación coa Dirección de Ingresos
Municipal, formula ao Excmo. Concello-Pleno, previo acordo da Xunta de Goberno Local, a
seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR LICENZAS DE
ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS”.
“ARTIGO 5.- COTA TRIBUTARIA E TARIFAS.
1.1.- Superficie do local:
ata 50 m2.
de 51 m2 a 100 m2
de 101 m2 a 200 m2
de 201 m2 a 500 m2
de 501 m2 a 1000 m2
de 1001 m2 a 2000 m2
de 2001 m2 a 5000 m2
de máis de 5000 m2

448,65 €
538,20 €
628,10 €
807,60 €
1.346,05 €
2.692,10 €
5.384,05 €
6.281,15 €

1.2.- Potencia nominal:
Sen potencia ningunha
0€
ata 10 CV
128,30 €
de 11 CV a 20 CV
170,80 €
de 21 CV a 25 CV
213,90 €
de 26 CV a 50 CV
256,60 €
de 51 CV a 100 CV
299,20 €
de máis de 100 CV; aplicarase á totalidade da potencia computable á tarifa de 2,95 € por CV.
2. A cota tributaria das licenzas non incluídas no apartado 1 deste artigo, e que poderían
denominarse inocuas, determinarase en función do cadro que segue:
Superficie do local:
ata 50 m2
224,25 €
de 51 m2 a 100 m2
269,15 €
de 101 m2 a 200 m2
313,95 €
de 201 m2 a 500 m2
358,85 €
de 501 m2 a 1.000 m2
717,65 €
de 1.001 m2 a 2.000 m2
1.346,05 €
de 2.001 m2 a 5.000 m2
2.243,05 €
de máis de
5.000 m2
3.140,95 €
3.Potencia:
Ata 2000 KVA

341,75 €

Polo exceso de 2000 KVA a 5000 KVA, incrementarase a tarifa anterior, por cada 100 KVA en
fracción de exceso
21,35 €
Polo exceso de 5000 KVA ata 10000 KVA, incrementarase a suma das tarifas anteriores, por cada 100
KVA ou fracción de exceso
12,60 €
Polo exceso de 10.000 KVA, incrementarase a suma das tarifas anteriores, por cada 100 KVA ou
fracción de exceso
8,55 €
3ª DISPOSICIÓN ADICIONAL.
De conformidade co artigo 44 da Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de
12 de decembro de 2006 relativa aos servizos no mercado interior, o Concello adecuará o presente
texto, no que lle afecte, ao disposto na Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizo e ao seu
exercizo, á Lei de modificación de diversas leis para a súa adaptación á anterior Lei (ámbalas dúas
actualmente en trámite parlamentario), así como á normativa autonómica afectada, facultándose á
Dirección de Ingresos para a elaboración do correspondente texto refundido.
DISPOSICIÓNS FINAIS
2ª. A presente Ordenanza producirá efectos dende o 1 de xaneiro do 2010 e continuará en vigor en
tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
taboleiro do Concello e prensa local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

14.-(1197)ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN
DE SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, REDE DE
SUMIDOIROS, SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 24.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira Delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos presenta a proposta de Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas pola prestación
de servizos de Subministración de Auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas
residuais que figura no presente expediente.
A presente modificación consiste en diminuír as tarifas vixentes, I, II e III do artigo 5 da Ordenanza e
o Cadro de prezos unitarios de obra do Anexo I, nun 0,2 % (variación do IPC entre Abril 2008 e Abril
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2009: -0,2%). No citado Anexo I, diminúen nesta porcentaxe 92 epígrafes ao tempo que se suprimen 6
por corresponder a unidades de obra con materiais en desuso. Créanse 16 novos epígrafes
correspondentes a outras tantas unidades de obra. A xustificación técnica consta no presente
expediente en informe remitido á Dirección de Ingresos polo Xefe de Area de Servizos Xerais, con
data 7 de xullo de 2009 subscrito polo Director dos Servizos de Subministración de Auga potable,
rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais. A xustificación económica das
tarifas asignadas aos novos epígrafes consta en Cadro de Prezos unitarios obtidos na Base de Prezos
de Construción de Galicia que, así mesmo, consta no expediente.
Por motivos de índole técnica e legal modificase a redacción da Tarifa IX de cota de alugamento de
contadores de medida. O Real decreto 314/2006, de 17 de marzo aprobou o código técnico de
edificación. A sección HS4 do documento básico HS do CTE, é de aplicación á instalación de
subministración de auga nos edificios, incluídos no ámbito de aplicación xeral do CTE. No apartado
3.2.1.2.7, contadores divisionarios, do documento básico mencionado, indicase que os contadores
divisionarios de auga contarán con pre-instalación axeitada para unha conexión de envío de sinais
para a lectura a distancia do contador. A obrigatoriedade de instalación deste tipo de equipos, de
maior custe, obriga á adecuación dos custes de mantemento para calibres superiores a 13 mm. Na
proposta mantense a cota de alugamento para o 94% da totalidade dos contadores, que son de 13
mm., e adecuase a cota dos maiores de 13 mm. en función do seu calibre.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004
de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.2 segundo se
desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e
preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1 a) da Lei 7/85 de 2
de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de
modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico Administrativo do Concello,
de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte
proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de
conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE
SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, REDE DE SUMIDOIROS,
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS” (60).
ORDENANZA Nº 60 PARA 2010
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE
SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE, REDE DE SUMIDOIROS,
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS. 2010

ARTIGO 5.

TARIFAS

TARIFA I.- COTA DE ABOAMENTO
A cota establecida no presente epígrafe terá carácter fixo, liquidándose en períodos bimestrais
conxuntamente coa facturación dos consumos rexistrados.
- Cota de aboamento ó servizo

3,42 €/usuario/mes

TARIFA II.- PRESTACIÓN DO servizo DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE PARA USOS
DOMÉSTICOS E NON DOMÉSTICOS
A) Uso doméstico:
De 0 a 30 m3
Exceso de 30 ata

Idem
Idem
Idem
Exceso

0,3462 €/m3
50 m3

0,4559 €/m3

de 50 ata 70 m3
de 70 ata 100 m3
de 100 ata 200 m3
de 200 m3

0,4633 €/m3
0,7905 €/m3
0,8040 €/m3
1,0515 €/m3

B)Uso non doméstico:
De 0 a 30 m3
Exceso de 30 ata 50 m3
Idem de 50 ata 70 m3
Idem de 70 ata 200 m3
Idem de 200 ata 500 m3
Exceso de 500 m3

0,6569 €/m3
0,9621 €/m3
0,9920 €/m3
1,2040 €/m3
1,2418 €/m3
1,3056 €/m3

TARIFA III.- PRESTACIÓN DO servizo DE REDE DE SUMIDOIROS, SANEAMENTO E
DEPURACIÓN DAS AUGAS RESIDUAIS
A) Usos domésticos:
De 0 a 30 m3
Exceso de 30 ata 50 m3
Idem de 50 ata 70 m3
Idem de 70 ata 100 m3
Idem de 100 ata 200 m3
Exceso de 200 m3

0,3764 €/m3
0,4885 €/m3
0,4943 €/m3
0,7630 €/m3
0,7708 €/m3
0,8742 €/m3

B) Uso non doméstico:
De 0 a 30 m3
Exceso de 30 ata 50 m3
Idem de 50 ata 70 m3
Idem de 70 ata 200 m3
Idem de 200 ata 500 m3
Exceso de 500 m3

0,5872 €/m3
0,7410 €/m3
0,7529 €/m3
0,9266 €/m3
1,0407 €/m3
1,1988 €/m3

TARIFA IX.- UTILIZACIÓN DE CONTADORES DE MEDIDA
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A) Cota de alugamento: A cota de alugamento será o termino fixo 0.002205 multiplicado polo
cadrado do diámetro do contador expresado en milímetros; e dicir, 0,002205 . (Ø 2) €/contador/mes.
(Para contadores de ata 13 mm. a cota de alugamento será de 0,3726 €/contador/mes)
DISPOSICIÓN FINAL
A presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2010 permanecendo vixente en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación.
ANEXO I
CADRO DE PREZOS DE EXECUCIÓN MATERIAL PARA A REDACCIÓN DE ORZAMENTOS DE
CONEXIÓNS E PROLONGACIÓNS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO CON CARGO ÓS
ABONADOS.
.- CONEXIÓNS ABASTECEMENTO
1.1.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 20 ou
25 mm. de diámetro, totalmente instalada, incluíndo escavación e recheo así como levantamento e
reposición de pavimentación.
561,4129 €
1.2.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 30 mm.
de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación.
913,4262 €
1.3.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 40 mm.
de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación.
954,8435 €
1.4.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 50 mm.
de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación.
991,44 €
1.5.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 63 mm.
de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación.
1.026,58 €
1.6.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 75 mm.
de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación.
1.059,8053 €
1.7.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 90 mm.
de diámetro, sen boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación.
1.276,01 €
1.8.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 40 mm.
de diámetro para boca de incendios/rego, excluído levantamento e reposición de pavimentación.
954,8435 €

1.9.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 50 mm.
de diámetro, para boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de pavimentación.
991,44 €
1.10.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 63
mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de
pavimentación.
1.026,58 €
1.11. Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 75 mm.
de diámetro para hidrante de incendios, excluído levantamento e reposición de pavimentación.
1.059,8053 €
1.12.- Conexión de abastecemento de lonxitude ata 6 mts., realizada con tubo de polietileno de 90
mm. de diámetro, para boca de incendios/rego e excluído levantamento e reposición de
pavimentación.
1.276,01 €
1.13. Conexión a rede existente en ampliacións de abastecemento con tubería de FD-100 mm,
incluída mano de obra, empalmes y pezas especiais se fose necesario, excluída válvula de corte.
385,14 €
1.14. Conexión á rede existente en ampliacións de abastecemento con tubería de FD- 150 mm,
incluída mano de obra, empalmes e pezas especiais se fose necesario, excluída válvula de corte.
476,37 €
1.15. Conexión a rede existente en ampliacións de abastecemento con tubería de FD- 200 mm,
incluída mano de obra, empalmes y T de derivación, excluída válvula de corte.
620,14 €
1.16. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro para
conexións de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír
levantamento e reposición de pavimentación.
17,8604 €
1.17. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro para
conexións de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír
levantamento e reposición de pavimentación.
18,7811 €
1.18. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 30 mm. de diámetro para
conexións de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír
levantamento e reposición de pavimentación.
20,0986 €
1.19. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro para
conexións de lonxitude maior de 6 mts. Totalmente instalado incluso escavación e recheo, sen incluír
levantamento e reposición de pavimentación.
22,0972 €
2.- CONEXIÓNS DE SANEAMENTO
2.1. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 20
cm. de diámetro, incluída a reposición de pavimentación e pozo se fora necesario. 860,8331 €
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2.2. Conexión de saneamento de lonxitude entre 6 e 9 mts. realizada con tubo de PVC de 20 cm. de
diámetro, incluída a reposición de pavimentación e pozo se fora necesario.
1.076,0489 €
2.3. Conexión de saneamento de lonxitude entre 9 e 12 mts. realizada con tubo de PVC de 20 cm. de
diámetro, incluída a reposición de pavimentación e pozo se fora necesario.
1.506,4879 €
2.4. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 25
cm. de diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo.
675,0878 €
2.5. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de
31,5 cm. de diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo. 846,2289 €
2.6. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 40
cm. de diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo.
1.044,3253 €
2.7. Conexión de saneamento de lonxitude igual ou inferior a 6 mts. realizada con tubo de PVC de 50
cm. de diámetro, excluído levantamento e reposición de pavimentación e pozo.
1.301,5872 €
2.8. Conexión a rede existente en ampliacións de saneamento, para tuberías de diámetro inferior a 80
cm., incluídos materiais y mano de obra.
383,96 €
2.9. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 20 cm. de diámetro, totalmente instalado
incluso escavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 12 mts, excluíndo levantamento e
reposición de pavimentación.
66,3515 €
2.10. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 25 cm. De diámetro, totalmente
instalada incluso escavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo
levantamento e reposición de pavimentación.
80,7835 €
2.11. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 31,5 cm. De diámetro, totalmente
instalado incluso escavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo
levantamento e reposición de pavimentación.
107,7014 €
2.12. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 40 cm. de diámetro, totalmente
instalada incluso escavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo
levantamento e reposición de pavimentación.
138,8411 €
2.13. Ml. De subministración e colocación de tubo de PVC de 50 cm. de diámetro, totalmente
instalado incluso escavación e recheo, para conexións de lonxitude maior de 6 mts, excluíndo
levantamento e reposición de pavimentación.
179,2928 €
3.- ESCAVACIÓNS E RECHEOS.
3.l. M3. De escavación en gabia, con medios mecánicos en terreo de tránsito, incluso esteamento e
esgotamento, recheo da gabia con terras compactadas ó 95% do Próctor Normal, procedentes da
escavación ou de préstamos e en ambos casos con áridos seleccionados ((20 mm. ata 30 cm. Sobre a
clave do tubo e o resto exenta de pedras maiores de 8 cm., por tongadas de 15 cm. de grosor medidos

sobre perfil, unha vez instalada a canalización e transporte de produtos sobrantes ó vertedoiro.
26,4912 €
3.2. M3. De escavación en gabia, con medios mecánicos en roca, incluso esteamento e esgotamento,
recheo da gabia con terras compactadas al 95% do Próctor Normal, procedentes da escavación ou de
préstamos e en ambos casos con áridos seleccionados 20 mm. ata 30 cm. Sobre a clave do tubo e o
resto exenta de pedras maiores de 8 cm., por tongadas de 15 cm. de grosor medidos sobre perfil, unha
vez instalada a canalización e transporte de produtos sobrantes ó vertedoiro.
61,8977 €
4. LEVANTAMENTO E REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓNS.
4.1. M2. De levantamento e reposición de macadam con dous regos asfálticos de 7 Kg. De ligante
ECR-2 con 0,300 m3. De áridos, completamente rematada.
17,4188 €
4.2. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de capa de aglomerado asfáltico
en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm. de grosor, estendida e compactada, incluso rego de
adherencia e varrido de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm2. De resistencia
característica de vinte (20) cm. de grosor, completamente rematado.
58,0426 €
4.3. M2. De levantamento e reposición de pavimentación, composto de capa de aglomerado asfáltico
en quente tipo D-12 con capa de oito (8) cm. de grosor, estendida e compactada, incluso rego de
adherencia e varrido de calzada, asentado sobre base de formigón Fck de 150 Kp/cm2. De resistencia
característica de trinta (30) cm. de grosor, completamente rematado.
72,9313 €
4.4. M2. De levantamento e reposición de pavimentación de formigón de 150 Kp/cm2. De resistencia
característica de 20 cm. de grosor, completamente rematado.
34,1564 €
4.5. M2. De levantamento e reposición de baldosa de terrazo en cores, na beirarrúa, asentada sobre
base de formigón de fck 150 Kp/cm2. De resistencia característica de 10 cm. de grosor,
completamente rematado.
54,9212 €
4.6. M2. De levantamento e reposición de baldosas de cemento, modelo oficial, asentada sobre base
de formigón de fck 150 Kp/cm2. De resistencia característica de 10 cm. de grosor, completamente
rematado.
40,6613 €
4.7. M2. De levantamento e reposición de taco de pedra de gran sobre area aproveitando o taco,
levantado e repoñendo o necesario, completamente rematado.
18,9084 €
4.8. M2. De levantamento e reposición de taco de pedra de gran sobre base de formigón de fck 150
Kp/cm2. De resistencia característica de 20 cm. de grosor aproveitando o taco, levantado e
repoñendo o necesario, completamente rematado.
53,5513 €
4.9. M2. De levantamento e reposición de baldosa de perpiaño asentada sobre base de formigón de
fck 150 Kp/cm2. De resistencia característica y 20 cm. de grosor, completamente rematado.
136,2812 €
4.10. M2. De levantamento e reposición de chapacuña con dous regos asfálticos de 7Kg. De ligante
ECR-2, con 0,300 m3. De áridos, completamente rematado.
17,4338 €
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5.- INSTALACIÓN DE TUBO DE ABASTECEMENTO.
5.1. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 60 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
15,7271 €
5.2. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 80 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
20,4878 €
5.3. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 100 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
24,0809 €
5.4. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 125 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
31,3568 €
5.5. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 150 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
34,0965 €
5.6. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 175 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
38,1012 €
5.7. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 200 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
50,7218 €
5.8. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 250 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
65,3635 €
5.9. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 300 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
81,0605 €
5.10. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 350 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
100,3731 €
5.11. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 400 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
124,8134 €

5.12. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 450 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
145,3161 €
5.13. Ml. De subministración e colocación tubo de fundición, de diámetro 500 mm., instalada sobre
cama de area da propia escavación, incluso p.p. de pezas especiais, excepto conexións, medida a
cinta corrida, probada a 1,4 Pt.
165,3548 €
5.14. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 1 ¼”, incluso p.p. de pezas,
excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.
8,9751 €
5.15. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 1 ½”, incluso p.p. de pezas,
excepto conexións, medida a cinta corrida e probada.
9,9483 €
5.16. Ml. De subministración e colocación de tubo de polietileno de 2”, incluso p.p. de pezas, excepto
conexións, medida a cinta corrida e probada.
12,7254 €
6.- VÁLVULAS PARA REDE DE ABASTECEMENTO.
6.1. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 60 mm.
227,1028 €
6.2. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 80 mm.
254,0356 €
6.3. Ud. Sumbinistración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 100 mm.
281,7694 €
6.4. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 125 mm.
403,9703 €
6.5. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 150 mm.
428,4778 €
6.6. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 175 mm.
676,0684 €
6.7. Ud. Subministración e colocación válvula de comporta para tubo de abastecemento de 200 mm.
709,3340 €
6.8. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 250 mm.
1.170,7106 €
6.9. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 300 mm.
1.414,5434 €
6.10. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 350 mm.
1.890,0751 €
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6.11. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 400 mm.
2.406,9194 €
6.12. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 450 mm.
5.094,4253 €
6.13. Ud. Subministración e colocación válvula de mariposa para tubo de abastecemento de 500 mm.
5.474,0153 €
7. INSTALACIÓN DE TUBO DE SANEAMENTO.
7.1. Ml de subministro y colocación de tubo de PVC de 250 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5
con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, mesmo parte proporcional de unións,
totalmente instalado,
39,44 €
7.2. Ml de subministro e colocación de tubo de PVC de 315 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5
con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións,
totalmente instalado,
66,08 €
7.3. Ml de subministro y colocación de tubo de PVC de 400 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5
con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións,
totalmente instalado,
89,40 €
7.4. Ml de subministro y colocación de tubo de PVC de 500 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5
con punta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións,
totalmente instalado,
131,21 €
7.5. Ml de subministro y colocación de tubo de PVC de 600 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5
con junta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións
otalmente instalado,
147,44 €
7.6. Ml de subministro y colocación de tubo de PVC de 800 mm, de diámetro exterior, clase 41 serie 5
con xunta de enchufe e elastómero de unión con sección en z, incluso parte proporcional de unións,
totalmente instalado,
238,42 €
8.- REXISTROS
8.1. Unidade de pozo de rexistro de 1,50 x 1,50 ata 2,50 m. De profundidade, formado por soleira de
formigón en masa de 125 Kg/cm2. De resistencia característica, de 20 cm. de grosor, paramentos de
formigón en masa de 150 Kg/cm2. De resistencia característica, tapa e arillo de fundición dúctil
reforzado, non ventilada da calzada, escavación, recheo e transporte de terras sobrantes ó vertedoiro,
construído segundo NTE/IFA, medida a unidade rematada, con calzos de formigón nas pezas
correspondentes a dito rexistro.
932,9484 €
8.2. Unidade de pozo de rexistro de 1,50 x 2,00 ata 2,50 m. De profundidade, formado por soleira de
formigón en masa de 125 Kg/cm2. De resistencia característica, de 20 cm. de grosor, paramentos de
formigón en masa de 150 Kg/cm2. De resistencia característica, tapa e arillo de fundición dúctil
reforzado, non ventilada da calzada, escavación, recheo e transporte de terras sobrantes ó vertedoiro,

construído segundo NTE/IFA, medida a unidade rematada, con calzos de formigón nas pezas
correspondentes a dito rexistro.
968,8265 €
8.3. Ud. De pozo de rexistro, sen areeiro, de 1,00 m. De diámetro, formado por soleira de formigón de
200 Kp/cm2. De R.C., y de 20 cm. de grosor, arillos de formigón, tapas e cerca de fundición dúctil de
calzada, incluso escavación en todo terreo, recheo e transporte de terras sobrantes ó vertedoiro,
construído segundo NTE/ISA-14, NTE/ISS-55, e Ordenanza, medida a unidade rematada.
543,7396 €
8.4. Ud. De adaptación ó pozo existente, incluíndo cono, marco e tapa de fundición dúctil con
dispositivo de acerroxado.
267,3822 €
9.- TRABALLOS ESPECIAIS.
9.1. Ud. De colocación de contador de ata 40 mm. de diámetro, sen incluír o aparello, en reposicións
de subministración interrompido por fraude.
69,0313€
9.2. Ud. De reposición de conexión de abastecemento anulada por detección de fraude.
138,0552 €
10.- PREZOS DE MAN DE OBRA E MAQUINARIA PARA TRABALLOS REALIZADOS POLA
ADMINISTRACIÓN.
10.1. MAQUINARIA
10.1.1. Hora de compresor
10.1.2. Hora de camión MAN
10.1.3. Hora de camión PEGASO
10.1.4. Hora de camión EBRO
10.1.5 .Hora de retroescavadora TY-45.
10.1.6.Hora de retroescavadora TY-45 con martillo
10.1.7.Hora de retroescavadora LY-80.
10.1.8. Hora de carterpillar 955/950.
10.1.9. Hora de tractor grúa.
10.1.10. Hora rodete compactador.
10.1.11. Hora de bituminadora.
10.1.12. Hora de compactadora tipo ra, bandexa
10.1.13. Hora cortadora de pavimentos
10.1.14. Hora de vehículo lixeiro transporte.

11,5501 €
36,7314 €
29,3806 €
24,1332 €
39,8753 €
99,6920 €
51,4254 €
51,4254 €
29,3806 €
40,9307 €
35,6759 €
7,6053 €
22,8234 €
15,2181 €

10.2 MAN DE OBRA
10.2.1. Hora de xornal de PEÓN
10.2.2. Hora de xornal OFICIAL

9,8434 €
10,3749 €

2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
c) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
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d) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.
15.-(1198)ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POLA
PRESTACIÓN DE ENSINANZAS ESPECIAIS E OUTRAS ACTIVIDADES EN
ESTABLECEMENTOS MUNICIPAIS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 24.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos presenta a proposta de Modificación da Ordenanza reguladora do Prezo Público pola
prestación de Ensinanzas especiais e outras actividades en establecementos municipais, que figura no
presente expediente.
Redúcense as tarifas vixentes nun 0,2 % (variación do IPC entre Abril 2008 e Abril 2009: -0,2%).
Igualmente, actualízanse os mínimos exentos tanto por ingresos brutos anuais per cápita (2,1 %:
variación do IPC durante o ano 2008) como por valor catastral (2%: segundo el LPXE) que serven
para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 3.
A presente modificación axústase ó disposto, nos artigos 41 a 47 do RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR
da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó establecido no artigo 44, considerando
que a Corporación estima que existen razóns sociais e culturais que aconsellan a fixación das tarifas
destes prezos públicos por debaixo do custe estimado no informe económico que se acompaña.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 49, 70.2 e concordantes da Lei 7/85 de 2 de
abril de Bases de Réxime Local.
A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos formula ao Excmo. Concello-Pleno, previo acordo da
Xunta de Goberno Local de aprobación do proxecto, e ditame da Comisión de Xestión Municipal, a
seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DE
ENSINANZAS ESPECIAIS E OUTRAS ACTIVIDADES EN ESTABLECEMENTOS MUNICIPAIS”
(40).
ARTIGO 3.- CONTÍA
As tarifas deste prezo público serán as seguintes:
a) Cursos e cursiños. Por cada sesenta horas lectivas ou fracción, cota mínima 2,80 €, que poderán
ser incrementadas no acto administrativo regulador da convocatoria ata o máximo resultante de
dividir o custo total do curso entre o número máximo de inscricións admisibles.

c) Escola Municipal de Música:
Música e movemento:
- Matrícula
- 10 mensualidades de

40,60 €
16,10 €

Práctica instrumental. Nivel I:
- Matrícula
- 10 mensualidades de

56,85 €
22,35 €

Práctica instrumental. Nivel II:
- Matrícula
- 10 mensualidades de

61,95 €
24,70 €

Práctica instrumental. Nivel III:
- Matrícula
- 10 mensualidades de

66,95 €
26,75 €

Difusión musical (curso 20 horas)
- Matrícula

30,05 €

Monográfico (curso 20 horas)
- Matrícula

45,10 €

Especialización musical (curso 30 horas)
- Matrícula

150,20 €

d) Escola Municipal de Teatro.
Cursos de teatro para menores, (niveis de iniciación e perfeccionamento)
- Matrícula
24,35 €
- 9 mensualidades de
21,15 €
Cursos monográficos
20 horas ou fracción.
40 horas
60 horas
80 horas ou mais

44,25 €
88,45 €
132,80 €
177,05 €

Cursos de teatro para persoas adultas (niveis de iniciación e perfeccionamento)
- Matrícula
86,35 €
- 9 mensualidades de
77,50 €
e) Estarán exentos dos Prezos Públicos regulados na presente ordenanza, os membros de familias con
ingresos brutos anuais per capita inferiores a 3.487 €. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza
Urbana, a excepción da vivenda na que residen, non deberá superar un valor catastral total de
48.817 €.
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f) No caso de que os/as seleccionados/as para a Escola Municipal de Teatro e a Escola Municipal de
Música pertencesen a familias numerosas que conten con ingresos brutos anuais, per capita, no
exercizo da solicitude inferiores a 5.447 €, quedarán eximidos do pagamento destes prezos públicos.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e
comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2010, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa
modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

16.-(1199)ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POR
UTILIZACIÓN
DAS
INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS
MUNICIPAIS,
PERTENCENTES O “INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 24.07.09, que di o seguinte:
Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos presenta a proposta de Modificación da Ordenanza reguladora dos Prezos Públicos por
utilización das instalacións deportivas municipais pertencentes o “Instituto Municipal dos Deportes”,
que figura no presente expediente.
Redúcense as tarifas vixentes nun 0,2 % (variación do IPC entre Abril 2008 e Abril 2009: -0,2%).
Igualmente, actualízanse os mínimos exentos tanto por ingresos brutos anuais per cápita (2,1 %:
variación do IPC durante o ano 2008) como por valor catastral (2%: segundo el LPXE) que serven
para aplicación dos beneficios fiscais regulados no artigo 6.
A presente modificación axústase ó disposto, nos artigos 41 a 47 do RDL 2/2004 de 5 de marzo (TR
da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó establecido no artigo 44, considerando
que a Corporación estima que existen razóns sociais e culturais que aconsellan a fixación das tarifas
destes prezos públicos por debaixo do custe estimado no informe económico que se acompaña.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 49, 70.2 e concordantes da Lei 7/85 de 2 de
abril de Bases de Réxime Local.

A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos formula ó Excmo. Concello-Pleno, previo acordo da
Xunta de Goberno Local de aprobación do proxecto, e ditame da Comisión de Xestión Municipal, a
seguinte:
PROPOSTA
1º) Aprobar provisionalmente a seguinte:
“MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POR
UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES O
“INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES” (52).
CAPITULO V.- EXENCIÓNS
ARTIGO 6.b) Estarán exentos os alumnos de Escolas deportivas que sexan membros de familias con ingresos
brutos anuais per capita inferiores a 3.487€. A titularidade de Bens Inmobles de Natureza Urbana, a
excepción da vivenda na que residen, non deberá superar un valor catastral total de 48.817€.
e) Os alumnos de Escolas Deportivas pertencentes a familias numerosas que conten con ingresos
brutos anuais, per capita, no exercizo da solicitude inferiores a 5.447€.
ARTIGO 18.- PREZOS PÚBLICOS.
A) ESPECTÁCULOS.
En tódalas instalacións.
- 1 día
- ½ día
- Aluguer escenario
B) ACTIVIDADES CULTURAIS.
- 1 día
- ½ día

3.918,00 euros + ive
2.194,00 euros + ive
19,60 euros m2 + ive
548,00 euros + ive
314,00 euros + ive

C) ESPECIAL.
Para montar e desmontar.
Hora 35,00 euros + ive
ARTIGO 19.1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS-COMPETICIÓNS, ADESTRAMENTOS.
a) ABONO TEMPADA CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS, para todas as entidades deportivas que
soliciten a reserva por tempada do uso dunha instalación deportiva.
a.1.-EQUIPOS FEDERADOS:
Categoría especial
1ª Categoría (un só equipo)
1ª Categoría (máis de un equipo)
2ª Categoría

195,90 €
78,35 €
117,55 €
58,75 €
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a.2.- EQUIPOS NON FEDERADOS

58,75 €

b) Cando unha entidade teña outorgado unha reserva de uso de adestramentos e competicións oficiais
nunha instalación para unha tempada, o pago dos prezos públicos poderá ser domiciliado nunha
entidade bancaria e poderá ser facturado anticipadamente dunha seguintes maneiras:
PAGOS DE ADESTRAMENTOS:
b.1.- Mensualmente.
b.2.- Bimensualmente. Neste caso terá un desconto dun 10% sobre o total.
b.3.- Trimestralmente. Neste caso terá un desconto dun 20% sobre o total.
1.2. COMPETICIÓNS-EXHIBICIÓNS: (sen tempo límite)
Atinxe a todas aquelas actividades deportivas nas que, pola súa configuración, requiran competicións
dunha longa ocupación coma Patinaxe, Rítmica, Artes marciais.
Instalacións
Pavillón Central
Outras Instalacións

Sen taquilla
€/hora
47,00
27,40

Con taquilla
€/hora
78,35
47,00

1.3. PARTIDOS (Baloncesto, balonmán, Voleibol, Fútbol, etc.)
a) PAVILLÓN CENTRAL
Sen taquilla
€/hora
Categoría especial
62,65

Con taquilla
€/hora
148,90

b) OUTRAS INSTALACIÓNS
Categoría especial
1ª Categoría
2ª Categoría

€/hora
58,75
27,40
13,25

1.4. ADESTRAMENTOS.
a) PAVILLÓN CENTRAL
Categoría especial e 1ª categoría

€/hora
11,70

b) OUTRAS INSTALACIÓNS e campos de fútbol.
Pista enteira €/hora
Pista compartida €/hora
- Categoría especial e
1ª categoría.
7,40
5,45
- 2ª Categoría
5,05
3,95
c) SALAS DEPORTIVAS MULTIUSOS

€/hora

1ª Categoría (un equipo)
2ª Categoría (un equipo)

4,30
2,35

ARTIGO 20.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE RECREO, TEMPO LIBRE E OCIO.
1. ACCESO AS INSTALACIÓNS.
1.1 Adulto
1.2 Menores

2,90 €
2,00 €

2. ABONO DE 20 ENTRADAS (INSTALACIÓNS USO LIBRE).
2.1. Adulto
26,65 €
2.2. Menores
18,05 €
3. TENIS E FRONTÓN E PADEL
3.1.- Instalacións Cubertas
1 hora
a) 2 Xogadores
4,30 €
b) 4 Xogadores
5,05 €

Bono 10 usos
38,60 €
45,35 €

3.2.- Instalacións descubertas
1 hora
a) 2 Xogadores
2,90 €
b) 4 Xogadores
4,30 €

Bono 10 usos
26,30 €
38,60 €

3.3. Suplemento de Luz para Tenis, frontón e padel:
€/hora
Instalacións cubertas
1,95
Instalacións descubertas
1,25
4.-XIMNASIOS.
4.1. Mensualidade por actividade/clases
dous sesións a semana

14,95 €

4.2. Mensualidade por actividade/clases
tres sesións a semana

18,80 €

4.3.- Cotas de abonados os Ximnasios.(uso libre).
4.3.1 Adultos (individual anual)
141,10 €
4.3.2 Menores (individual anual)
86,35 €
4.3.3 Familiar (anual)
203,90 €
Os abonados empadroados en Vigo, terán unha bonificación e o seu prezo é de:
4.3.4 Adultos (individual anual)
117,60 €
4.3.5 Menores (individual anual)
62,65 €
4.3.6 Familiar (anual)
172,90 €
5.- SQUASH:
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1 reserva Abono 10 usos/reservas
Reserva uso pista
(45 minutos)

3,95 €.

35,60 €

ARTIGO 21.- PROGRAMAS DE ENSINANZA E PROMOCIÓN DEPORTIVA
1. PROGRAMAS CON PROFESOR (CURSOS NATACIÓN)
1.1. Adultos/mes
30,65 €
1.2. Menores/mes
19,60 €
2. PROGRAMAS DE CAMPAÑAS DE "NATACIÓN"
€/alumno/mes
2.1. Grupo colexios
6,90 €
2.2. Outros programas
12,60 €
3. ESCOLAS DEPORTIVAS:
3.1. Escolas Deportivas
Por alumno/a-curso
ARTIGO 22.- OUTROS USOS:
1. COLEXIOS:
Instalacións deportivas
2. ACADEMIAS PRIVADAS
Instalacións deportivas
3. RENOVACIÓN DO CARNE
Renovación de carnet
4. SALA DE REUNIÓNS:
Sala de reunións:

39,25 €

7,95 €/hora
15,65 €/hora
0,85 €
2,35 €/hora

DISPOSICIÓNS FINAIS
Esta modificación entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de Xaneiro de 2010, ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación expresas.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
a) Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
b) Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

17.-(1200)PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS
MAIORES: ALTA EXPTE. 2333/22.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta de data 02-09-2009,
da Traballadora Social do Departamento de Benestar Social, conformado pola concelleiradelegada da área de Benestar Social, a Xunta de Goberno Local, acorda
Conceder o Servizo de Centro de Día para persoas maiores a Dª Elisa Pérez Martínez.
18.-(1201)PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E
SOLIDARIEDADE PARA O FOMENTO E A HOMOLOGACIÓN DAS POLÍTICAS
MUNICIPALISTAS DE COOPERACIÓN Ó DESENVOLVEMENTO NO exercizo
2009. EXPTE. 46691/301.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 13 de agosto de
2009, da técnica de Actividades Económicas de Benestar Social, conformado polo xefe da
Área de Acción Social, vistos os informes da Asesoría Xurídica do 19-08-2009 e a
fiscalización da Intervención Xeral do 03-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Prestar aprobación ao texto do convenio entre a Concellería de Benestar Social
e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, CIF G15629629, para levar a cabo
proxectos e programas de cooperación ao desenvolvemento, e de solidariedade para o
fomento e a homologación das políticas municipalistas de cooperación ó desenvolvemento,
para o exercizo 2009.
SEGUNDO.- Aprobar o gasto por un importe total de 70.000 euros, con cargo á 3130.
4800001 de Benestar Social, “Axuda o Terceiro Mundo” para o desenvolvemento do
“Abastecemento de auga e saneamento ás zonas de Cabeça Monte, Lagariça e Inhuco” en
Cabo Verde
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O FONDO GALEGO
DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE PARA O FOMENTO E A HOMOLOGACIÓN DAS
POLÍTICAS MUNICIPALISTAS DE COOPERACIÓN Ó DESENVOLVEMENTO NO
EXERCIZO 2009.
En Vigo, a

de

de 2009
COMPARECEN

A Delegada da Área de Benestar Social, María Xosé Méndez Piñeiro, segundo nomeamento polo
Decreto de delegación da Alcaldía de data 5 de xullo de 2007.
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Doutra, o Sr. D. Alfredo Novoa Gil, na súa calidade de Presidente do Fondo Galego de Cooperación
e Solidariedade (CIF G-15629629), e intervindo neste acto por conta e representación da citada
entidade.
E, en consecuencia, recoñecendo mutuamente a ambas partes intervenientes plena
lexitimación,capacidade e representación para acordar o que ás súas respectivas entidades lles
resulte de interese para o desenvolvemento das súas competencias e funcións
EXPOÑEN
Que, preocupado pola necesidade de obter o máximo rendemento dos recursos que destina a
cooperación ó desenvolvemento, o Concello de Vigo está comprometido co propósito de impulsar
aquelas prácticas que posibiliten unha maior coordinación das políticas municipalistas desenvolvidas
en Galicia neste eido, compartindo coas ONGs e o conxunto da sociedade viguesa esa aspiración
común á mellora da cooperación.
Que o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade é unha asociación de carácter municipalista
que, co apoio da FEGAMP, favorece a incorporación das entidades locais e provinciais de Galicia a
dinámicas activas de cooperación, evitando a súa fragmentación e estimulando a súa maior eficacia e
coordinación, actividades que desexa intensificar para implicar nas mesmas ó conxunto da cidadanía.
O Concello de Vigo integrouse no Fondo Galego mediante acordo plenario de data 3 de agosto de
1998.
O Concello de Vigo e o Fondo Galego acreditan a necesidade de reforzar os mecanismos
homoxeneizadores da cooperación propiamente municipalista e instaron a sinatura da denominada
“Declaración Política das cidades e o Fondo Galego”, asinada o 5 de marzo de 2001, por tódalas
cidades galegas e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
Por todo o exposto, habida conta da sintonía de obxectivos e a complementariedade dos mecanismos
concorrentes para a súa consecución, ambas partes intervenientes coinciden en instrumentar o seu
acordo de vontades no presente Convenio de Colaboración para artellar a participación do Concello
de Vigo en dita convocatoria pública, de conformidade coas seguintes
ESTIPULACIÓNS
Primeira.O presente convenio ten por obxecto artellar a participación do Concello de Vigo na
financiamento da convocatoria pública de axudas a proxectos e programas de cooperación ao
desenvolvemento e de solidariedade que o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade realiza
para o ano 2009.
Segunda.O Fondo Galego comprométese a aplicar os recursos económicos aportados polo
Concello de Vigo ao proxecto de cooperación ao desenvolvemento “Abastecemento de auga e
saneamento ás zonas de Cabeça Monte, Lagariça e Inhuco – Cabo Verde” garantindo en todo
momento os medios técnicos e humanos para o seu digno desenvolvemento.
Terceira.De acordo co o artigo 29 da Lei Xeral de Subvencións (LXS), o Fondo Galego poderá
concertar con terceiros a execución de actividades que constitúen o obxecto da subvención.

Así mesmo o Fondo Galego terá as obrigas previstas no convenio máis as consignadas no artigo 14
da LXS.
Cuarta.O importe total desta iniciativa cífrase en NOVENTA E OITO MIL CENTO SETENTA
EUROS (98.170 euros). O Concello de Vigo comprométese a aportar un total de SETENTA MIL
EUROS (70.000 euros) con cargo á partida orzamentaria 3130.4800001 do vixente orzamento de
gastos do Concello de Vigo.
Esta subvención é compatible con todas aquelas que poda recibir o Fondo Galego doutras
administracións, para a mesma finalidade sempre que o importe global non supere o custe total do
proxecto obxecto de subvención. No caso de cofinanciamento dun proxecto por varias
administracións, farase constar na xustificación, detallando as fontes dos recursos económicos do
mesmo.
Quinta.A vixencia do presente convenio será ata o 20 de decembro de 2009, sen prexuízo da
posibilidade de estender a colaboración por medio dun novo instrumento convencional, logo de
avaliada a experiencia posta en marcha. O seu seguimento será efectuado por unha comisión
paritaria de técnicos designados polo Concello de Vigo e o Fondo Galego.
Sexta.- O Concello de Vigo designará un Técnico/a municipal para integrarse na Ponencia do Fondo
Galego que emita os informes sobre a idoneidade dos proxectos e garante o seu seguimento, e poderá
recabar do Fondo Galego informes técnicos específicos sobre aspectos concretos relativos ós
proxectos de cooperación que financie, podendo acceder en todo momento á documentación existente.
Sétima.-

Prazos de Pagamento

O pagamento farase efectivo en dúas fases:
Os pagamentos efectuaranse do seguinte xeito:
O 50% da cantidade anual a sinatura do convenio entre as partes.
O 50% restante unha vez xustificados os gastos realizados mediante facturas orixinais ou demais
documentos acreditativos dos gastos e memoria anual, coa preceptiva certificación do cumprimento
do convenio asinada pola funcionaria responsable do programa.
Serán gastos subvencionables todos os directamente relacionados coas actuacións obxectivo do
convenio e recollidos no orzamento presentado polo Fondo Galego de Cooperación para o exercizo
da subvención.
O Fondo Galego de Cooperación e Desenvolvemento comprométese a presentar antes do día, 30 de
xaneiro de 2010 xustificación do cumprimento no Rexistro Xeral do Concello, con destino aos
Servizos Sociais, achegando a seguinte documentación:
1.Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na
concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos con
datos dos números de persoas beneficiadas.
2-

.Unha memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas que conterá:

S.ordinaria 14.09.09

-

Documentos orixinais pola parte subvencionada e, en substitución de copias de facturas polo
resto de presuposto total da actividade, presentarase un balance que abarque a totalidade do
gasto, así como unha certificación na que se acredite o custo total da actividade obxecto da
subvención e que a mesma foi executada na súa totalidade.

-

Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia.

3.-

Declaración xurada do perceptor, acreditativa dos seguintes extremos:

a) ....Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade
subvencionada para o que o parceiro local do país onde se ten executado o proxecto, certifique
o gasto realizado e sexa certificado igualmente polo Fondo Galego de Cooperación.
b) ....Que foron aboadas aos seus expedidores ou, no seu caso, aos titulares do dereito que
incorporan.
c) ---Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos a retención, que foi practicada a
pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia
Estatal de Administración Tributaria.
d) ---Declaración de estar ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social
utilizando o réxime simplificado de acreditación do artigo 31 da Lei 9/2007 de subvención de
Galicia.
4.Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados, excesos
obtidos sobre o custe da actividade subvencionada e o interese de demora correspondente.
Oitava.-

Xustificación da subvención

Para poder percibir o pagamento do 50% final da subvención concedida, a entidade beneficiaria
presentará a documentación xustificativa no rexistro do Concello de Vigo antes do día 30 de xaneiro
de 2010.
A comprobación da subvención corresponderalle ao técnico designado na cláusula sexta, será o
encargado do seguimento da execución da subvención, que emitirá un informe que acredite a axeitada
xustificación da subvención, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión ou aproveitamento da subvención.
Este informe incorporarase ao expediente para a súa fiscalización xunto coa conta xustificativa.
Novena.No caso de incumprimento do presente Convenio, transgresión na súa execución ou
desestimación por parte da entidade asociativa, procederase a súa inmediata resolución.
Concorrendo estes supostos, o Fondo Galego reintegrará ao Concello as contías aboadas con
recargas e intereses a que houbera lugar, de conformidade coa normativa que lle resulte de aplicación
e nos prazos máis perentorios que a mesma dispuxera.
Decima.As lagoas ou diverxencias que puideran apreciarse na aplicación do presente
convenio integraranse, interpretaranse e resolveranse motivadamente polo órgano concedente previo
informe da comisión paritaria, e contra as súas resolucións, e polo carácter administrativo deste

Convenio, caberá interpor os oportunos recursos administrativos e xurisdicionais na orde
contencioso-administrativa, ou calquera outros recursos e accións que en Dereito procedan.
Undécima.- A lexislación aplicable é a que sinala o artigo 5 da LXS, que se refire ao réxime xurídico
das subvencións, do que resulta a seguinte normativa configuradora: Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, co carácter básico e supletorio que resulta da súa disposición final
primeira; e o seu regulamento de desenvolvemento aprobado por RD 887/2006, de 21 de xullo de
2006; a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, as bases de execución do orzamento do Concello de
Vigo para o ano 2009; as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de
dereito privado.
E de conformidade cos termos do convenio, as partes asínano no lugar e data indicado no
encabezamento.
Asinado:

Polo Concello de Vigo: Dª María Xosé Méndez Piñeiro
Polo Fondo Galego: D. Alfredo Novoa Gil.

19.-(1202)CONVALIDACIÓN DE GASTO CORRESPONDENTE Á PRESTACIÓN DO
SERVIZO DE LIMPEZA DO VERBUM-CASA DAS PALABRAS. EXPTE. 1021/340.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do 12-08-2009 do
director administrativo do Museo Verbum e o conforme do concelleiro da Área de Cultura e
Animación Sociocultural, así como o informe do Interventor Xeral de data 31.08.2009, a
Xunta de Goberno Local acorda:
1.Convalidar o gasto que figura nas facturas A 122, A 297, A 490, A 669, A 849 e A 1035
que se achegan ao expediente, por un importe total de 41880 € (corenta e un mil oitocentos
oitenta euros), a favor de servizos Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L.
(SAMYL, S.L.) con CIF: B 47037577 que deben ser imputados á Partida 4514.227.00.00
“Limpeza de dependencias”.
2.Recoñecer a obriga a favor da SAMYL, S.L.,CIF: B 47037577, por un importe total de
41880 €, en concepto de prestación do servizo de limpeza do Verbum durante o período
01/01/2009 ao 30/06/2008, con cargo á partida 4514.227.00.00 “Limpeza de dependencias”.
3.Pagar a SAMYL, S.L., CIF: B 4703757, as facturas A 122, A 297, A 490, A 669, A 849
e A 1035, por un importe total de 41880 €, con cargo á partida 4514.227.00.00 “Limpeza de
dependencias”.

20.-(1203)PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN
PROVIGO E A SÚA ÁREA, RELATIVO Á ACHEGA DO CONCELLO PARA O
FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES DO INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES.
EXPTE. 11737/331.
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta e o proxecto de
convenio que se transcribe a continuación, do 7 de agosto de 2009, do xefe Departamento de
Cultura co conforme do Concelleiro delegado da Area de Cultura e animación Socio-cultural,
así como do informe xurídico de data 14.08.2009, e RC de Intervención de data 24.08.09,a
Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha subvención de 22.000 € (vinte e dous mil euros) á
FUNDACIÓN PROVIGO E A SÚA ÁREA, CIF G36745396, de acordo co documento
presentado por esta entidade de 29 de xuño de 2009, para o financiamento do funcionamento e
actividades do Instituto de Estudios Vigueses correspondente ao ano 2009 con cargo á partida
4510.489.00.02 “Fundación Provigo – Instituto de Estudios Vigueses” que figura no
presuposto vixente do Concello de Vigo.
SEGUNDO.- A subvención que outorga o Concello de Vigo á FUNDACIÓN PROVIGO E A
SÚA ÁREA, para o desenvolvemento da actividade e funcionamento do Instituto de Estudios
Vigueses axustarase ao establecido na seguinte normativa: Lei xeral de subvencións 38/2003,
de 17 de novembro (BOE 18 de novembro de 2003), Lei 9/2007 do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia (DOG 25 de xuño de 2007), 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
(BOE 25 de xullo de 2006), así como as Bases de execución do orzamento do Concello de
Vigo e as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, outras normas de
aplicación.
A concesión da subvención directa á FUNDACIÓN PROVIGO E A SÚA ÁREA axústase ao
previsto no art. 22.2, apartados a) e c) da Lei 38/2003 xeral de subvencións; tanto por estar
prevista nominativamente no presuposto do Concello de Vigo de 2009, como polo interese
público e social que supón para a cidade de Vigo a actividade da Fundación e do Instituto,
acreditado pola concordancia do programa da Fundación cos fins e actividades recollidos no
seu Regulamento e cos Estatutos da Fundación, que foi impulsada polo propio Concello.
A Fundación Provigo e a súa Área foi impulsada polo propio Concello e outras institucións
(estatutos aprobados polo Pleno do Concello de Vigo do 28 de maio de 1992) co obxecto,
entre outros, de realizar proxectos de estudio ou investigación dirixidos a coñece-la situación
de Vigo e o seu entorno e actuar como grupo de opinión en relacións en defensa dos intereses
de Vigo e do entorno que abarca a Fundación. O Instituto de Estudios Vigueses créase baixo o
Padroado da Fundación Provigo e a súa Área (art. 1 do seu regulamento), co fin de fomentar,
orientar e coordinar o labor investigador en diversas disciplinas e manifestacións que se
refiran a Vigo e bisbarra; así mesmo informará peticións de organismos e entidades culturais
(art. 2 do regulamento). A actividade e composición cualificada do Instituto de Estudios
Vigueses confire un carácter singular á concesión da subvención, polo que non procede a
concorrencia para o outorgamento desta subvención.
De acordo co previsto no art. 26.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
os convenios serán o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas
nominativamente.

TERCEIRO.- Que se aprobe o texto do proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a
Fundación Provigo e a súa Área que regula o desenvolvemento da subvención outorgada para
o financiamento do funcionamento e actividades do Instituto de Estudios Vigueses en 2009.
PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
FUNDACIÓN PROVIGO E A SÚA ÁREA, RELATIVO Á ACHEGA DO CONCELLO PARA
O FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES
DO INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES
En Vigo, a ______ de _________ de dous mil nove.
REUNIDOS
Dunha parte, D. Xesús López Carreira na súa calidade de Concelleiro-Delegado da Área de Cultura e
Animación Sociocultural, en representación do Concello de Vigo, CIF P3605700H, e con enderezo na
praza do Rei s/nº, no sucesivo O CONCELLO.
Doutra parte, D. José Francisco Armesto Piña, na súa calidade de Director Xerente da FUNDACIÓN
PROVIGO E A SÚA ÁREA, CIF G36745396, e con enderezo na Praza de Compostela, 22 baixo,
36201 de Vigo, que no sucesivo se denominará A FUNDACIÓN.
MANIFESTAN
O Concello de Vigo, a Fundación Provigo e a súa Área - Instituto de Estudios Vigueses tiñan asinado
diversos convenios de colaboración nos que se definían as dependencias e medios cos que ía
desenvolver o seu labor o mencionado INSTITUTO; así como outros convenios que permitiron o seu
funcionamento e actividade.
Coa finalidade de facilitar que o INSTITUTO poida desenvolver o seu labor no ano 2009 as partes
acordan a sinatura do presente convenio de colaboración en concepto de subvención para o seu
funcionamento e actividades.
D. Xesús López Carreira, actúa na súa calidade de Concelleiro-Delegado, de acordo coa resolución da
Alcaldía do 5 de xullo de 2007 e acordo da Xunta de Goberno Local de 16 de xullo de 2007, sobre
competencias delegadas e D. José Francisco Armesto Pina actúa na súa calidade de Director Xerente
conforme á escritura de apoderamento outorgada o _________________________ pola
FUNDACIÓN.
A subvención que outorga o Concello de Vigo á FUNDACIÓN para o desenvolvemento do
funcionamento e actividades do INSTITUTO axustarase ao establecido na seguinte normativa: Lei
xeral de subvencións 38/2003, de 17 de novembro (BOE 18 de novembro de 2003), Lei 9/2007 do 13
de xuño, de subvencións de Galicia (DOG 25 de xuño de 2007), 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
(BOE 25 de xullo de 2006), así como as Bases de execución do orzamento do Concello de Vigo e as
restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, outras normas de aplicación.
A FUNDACIÓN reúne a condición de beneficiario da subvención e de acordo cos requisitos
establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia e declarando non estar incursa nas
prohibicións ou circunstancias detalladas nos apartados 2 e 3 do citado artigo.

S.ordinaria 14.09.09

En consideración ao antes exposto, o CONCELLO e a FUNDACIÓN establecen a súa relación
mediante o presente convenio, composto polas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- OBXECTO.
O presente convenio ten o obxecto de regular as condicións da subvención nominativa outorgada á
FUNDACIÓN pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, con data _________ con destino ao
programa de funcionamento e actividades do INSTITUTO, órgano cultural da Fundación,
correspondente ao ano 2009, que se detalla no Anexo. As liñas xerais do programa do INSTITUTO
consistirán, basicamente, en: edición e presentación de publicacións, Centro de Documentación da
Historia de Vigo, subscricións, outras actividades e gastos de funcionamento.
SEGUNDA.- PRESUPOSTO E FINANCIAMENTO.
O presuposto xeral do programa obxecto do convenio ascende a 28.000 €. O INSTITUTO financiará o
seu programa do seguinte xeito:




22.000 € (vente e dous mil euros) con cargo ao presuposto do Concello de Vigo, partida
4510.489.00.02 “Fundación Provigo – Instituto de Estudios Vigueses” do vixente presuposto
municipal; que supoñen o 78,58 % do total do presuposto.
6.000 € por venda de libros.

TERCEIRA.- DATAS E LUGARES.
O INSTITUTO establecerá as datas e lugares concretos das actividades do seu programa e as
comunicará ao Concelleiro delegado da Área de Cultura e Animación Sociocultural do Concello de
Vigo e a xefatura do departamento de Cultura, cunha antelación mínima de 15 días.
CUARTA.- MECANISMO DE ASISTENCIA TÉCNICA. OBRIGAS DO FUNDACIÓN EN
RELACIÓN COA ACTIVIDADE DO INSTITUTO
a)
b)
c)

d)
e)
g)

Cumprir o programa obxecto de subvención de acordo con establecido neste convenio e no
acordo de concesión, asumindo todos os gastos e pagamentos relativos á totalidade do programa
de actividades e funcionamento.
Incorporar os anagramas-logotipos do Concello de Vigo na forma que se detalla na cláusula
sétima.
Entregar á Concellería da Área de Asuntos Sociais 20 (vinte) exemplares das publicacións que
realice o INSTITUTO durante o ano 2009; con carácter especial este fondo podería ampliarse
para afrontar compromisos institucionais do Concello se se solicitan pola Concellería-delegada
en escrito motivado.
Completar o fondo editorial do INSTITUTO na Biblioteca Central, na da Casa Galega da
Cultura, Museo de Castrelos e Arquivo Municipal; no caso que o fondo estivese incompleto
nestes organismos.
Emitir os informes que se lle poidan requirir polos órganos de goberno do Concello de Vigo
sobre asuntos locais, en particular sobre a xustificación de inclusión ou cambios de nomes no
rueiro da cidade.
A FUNDACIÓN comunicará ao Concello de Vigo as modificación das circunstancias que
fundamentasen a concesión da subvención (de acordo co Art. 11.d da Lei 9/2007 de subvencións

h)

de Galicia), en particular os cambios ou cancelacións de elementos do proxecto de actividades,
co obxecto de determinar a oportunidade da autorización de modificación ou substitución por
outros programas, ou ben proceder á redución do importe da subvención concedida ou reintegro.
A alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá dar lugar á
modificación da resolución de concesión (Art. 17.3 da citada lei).
A concesión da subvención á FUNDACIÓN implica a súa aceptación das obrigas sinaladas
na resolución de concesión e nas normativas citadas sobre subvencións; particularmente
sobre as obrigas sinaladas nos artigos 11 e 12, xustificacións, reintegros e subcontratación
previstos na Lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de Galicia.

QUINTA.- Mecanismos de asistencia técnica. Obrigas do Concello de Vigo-Concellería de Cultura e
Animación Sociocultural.
1. Realizar o seguimento do desenvolvemento do programa do INSTITUTO e colaborar na súa
viabilidade.
2. Xestionar o pagamento do importe da subvención, tralo cumprimento dos requisitos de
xustificación e conformidades necesarias.
SEXTA.- MECANISMOS DE SEGUIMENTO DA SUBVENCIÓN E DO CONVENIO. UNIDADE
XESTORA.
A unidade xestora da subvención á FUNDACIÓN é a unidade de Cultura do Concello de Vigo, á que a
FUNDACIÓN informará sobre o desenvolvemento das actividades e do funcionamento do
INSTITUTO; en particular sobre o calendario da programación prevista, para que coa antelación
necesaria se poida incluír na información cultural que se produza.
Tamén comunicará á unidade de Cultura os posibles cambios na programación e, especialmente, a súa
incidencia nos presupostos que deron motivo á concesión da subvención, por se procedera a súa
revisión.
A unidade xestora ten a encomenda de comprobación da realización das actividades do proxecto
subvencionado e de informar sobre a adecuada xustificación da subvención poñendo de manifesto,
expresamente, o cumprimento total do obxecto da subvención ou aquelas circunstancias que
imposibiliten a aprobación da xustificación, xunto coa conformidade dos documentos xustificativos
presentados.
SÉTIMA.- DIFUSIÓN DO CARÁCTER PÚBLICO DO FINANCIAMENTO E DAS
ACTIVIDADES DO PROGRAMA
A FUNDACIÓN adoptará as medidas necesarias para publicitar axeitadamente o carácter público do
financiamento, por parte do Concello de Vigo, do seu programa de actividades e funcionamento;
incorporando esta publicidade, de forma particular, nas publicacións, na páxina web, nas presentacións
e difusión das súas actividades, nas informacións xerais sobre o INSTITUTO, etc., de acordo coa
Concellería da Área de Cultura e Animación Sociocultural.
A FUNDACIÓN asumirá integramente a produción de material gráfico para difusión, tanto o de tipo
xeral relativo ao INSTITUTO como o das actividades programadas. O anagrama-logotipo do Concello
de Vigo e o da Concellería da Área de Cultura e Animación Sociocultural, figurará debidamente en
tódalas publicacións e soportes publicitarios que se produzan, ademais das lendas que se acorden.
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Se no financiamento das actividades ou publicacións interveñen outras entidades distintas do Concello
de Vigo, deberá acordarse coa Concellería da Área a prelación e características para cada caso.
O deseño gráfico de publicacións e materiais de difusión deberá ser enviado as departamento de
Cultura, previamente ás impresións, como mínimo naquelas partes onde figuren as referencias á
FUNDACIÓN, INSTITUTO, Concello de Vigo e outras entidades que realicen algunha achega ao
proxecto anual subvencionado no seu conxunto polo Concello. O material editado dispoñerá dos
depósitos legais correspondentes.
A difusión aos medios de comunicación de informacións sobre as actividades programadas (roldas de
prensa, difusión de noticias, informacións, traballos, etc) deberá estar previamente comunicada ou
acordada coa Concellería-delegada da Área de Cultura e Animación Sociocultural.
A FUNDACIÓN comprométese á utilización dunha linguaxe e imaxe non sexista nos materiais de
publicidade que se empreguen para a difusión da actividade ou evento.
A FUNDACIÓN tamén se compromete ao emprego de imaxes non estereotipadas e que visibilicen a
achega das mulleres nas facetas públicas da sociedade e non só no eido privado ou familiar.
LINGUA DE DIFUSIÓN E PUBLICACIÓNS.En consecuencia co establecido na vixente Ordenanza da Normalización Lingüística do Concello de
Vigo, a lingua galega é a lingua principal de comunicación; polo tanto e con carácter xeral só se
considerarán dentro do proxecto e programa subvencionado as publicacións e elementos de difusión e
publicidade editados en galego, teñan ou non carácter periódico. A utilización doutras linguas distintas
ao galego nas publicacións e difusión quedan sometidas aos acordos particulares coa concellería de
Cultura para que os elementos sexan subvencionables.
OITAVA.- PAGAMENTO DA SUBVENCIÓN.
CALENDARIO DE PAGAMENTO.O Concello de Vigo xestionará o pagamento á FUNDACIÓN do importe da subvención outorgada
para as actividades e funcionamento do INSTITUTO no ano 2009, de acordo co seguinte calendario:
a)
b)
c)

unha primeira achega, por un importe do 25 % do total da subvención trala aprobación da
achega do Concello de Vigo pola Xunta de Goberno Local e co correspondente convenio
asinado;
unha segunda achega, por importe máximo do 50 % da subvención durante o mes de outubro de
2009 ou dos meses despois da adopción do acordo e antes da liquidación en todo caso;
unha terceira achega, polo importe pendente de tramitación antes do 30 de novembro de 2009,
xunto coa liquidación.

DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITAR OS PAGAMENTOS.Para cada unha das achegas a FUNDACIÓN presentará:
a)
b)

Solicitude de pagamento de cada unha das partes da subvención, a través do Rexistro Xeral do
Concello de Vigo.
Informe sobre actividades realizadas e sobre funcionamento do INSTITUTO relativo a cada un
dos períodos antes citados, xunto co detalle dos gastos e ingresos. Achegaranse as facturas
orixinais correspondentes ao importe solicitado para cada período.

c)

Certificación da estar ao corrente no cumprimento da súas obrigas tributarias e pagamentos;
emitidos pola AEAT, Consellería de Economía e Facenda, Seguridade Social e Concello de
Vigo; ou declaración responsable ao abeiro do artigo 31.7 e) da lei 7/2007 de subvencións de
Galicia.

Liquidación da subvención:
Para a liquidación da terceira achega, último pagamento da subvención, presentarase a seguinte
documentación antes do 28 de novembro de 2009:
a)
b)

d)

c)

Solicitude polo Rexistro Xeral de liquidación da subvención concedida.
Memoria-avaliación do programa de actividades e funcionamento do INSTITUTO da
FUNDACIÓN, que xustificará o cumprimento das condicións impostas e a consecución dos
obxectivos e que deberá incluír como mínimo:
Datos sobre os participantes nas actividades. (Número e perfil dos asistentes, presentados
por mes e por cada unha das actividades do programa).
Memoria de prensa.
Memoria económica xustificativa, con relación de gastos e ingresos pola totalidade do
funcionamento e actividades do INSTITUTO, clasificada por cada unha das actividades, grupos
e por funcionamento do centro, con indicación de acredores, conceptos, datas de emisión e
importes.
Detalles dos outros fondos públicos ou privados obtidos pola FUNDACIÓN para financiar a
totalidade das súas actividades e funcionamento do INSTITUTO: importes, procedencias, datas
dos ingresos e a aplicación de tales fondos ás actividades subvencionadas.

As facturas orixinais vinculadas ao proxecto subvencionado, ou documentos de valor probatorio
equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, incorporaranse xunto coa
relación á que se fai referencia no parágrafo anterior.
As facturas deberán recoller o número de CIF, a data, o número e o IVE. Estes xustificantes quedarán
a disposición do Concello de Vigo; non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas
que non reúnan as condicións previstas no do RD 1496/2003, polo que se regula o deber de expedir a
entregar facturas que incumbe a empresarios e profesionais. Nestas facturas computarase o gasto
acreditado, deducindo o IVE, salvo que xustifique que estea exenta de IVE, os xustificantes
corresponderán aos gastos vinculados directamente o obxecto específico da subvención e polo importe
da mesma.
Cando a entidade beneficiara 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 se o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á
subvención recibida, indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención.
Posteriormente incorporarase ao expediente copia do xustificante orixinal estampillado e a unidade
administrativa procederá a devolución do orixinal.
Na conta xustificativa, nas facturas ou nos documentos xustificativos dos gastos non deberá constar de
forma expresa que o gasto foi pagado pola entidade beneficiara con anterioridade á finalización do
proceso de xustificación previsto na resolución de concesión da subvención; entendéndose baixo a
responsabilidade do beneficiario que o concepto facturado está realizado e conta coa súa
conformidade.
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Con cada solicitude de pagamento a FUNDACIÓN acreditará ter entregado ao departamento de
Cultura do Concello de Vigo os 20 (vinte) exemplares de cada publicación ou dos materiais de
difusión editados ou producidos. No caso de que non se editara material para algunha actividade
deberá indicarse, expresamente, esta circunstancia.
A liquidación dos pagamentos da subvención están condicionados á conformidade do ConcelleiroDelegado da Área de Cultura e Animación Sociocultural, despois dos informes técnicos necesarios.
GASTOS SUBVENCIONABLES.Os gastos subvencionables corresponderán ao funcionamento do INSTITUTO e aos gastos
ocasionados pola actividade propia desta entidade para o cumprimento dos seus fins, o longo do
exercizo 2009, quedando excluídos os gastos por investimento (obras e elementos inventariables) e os
que non se axusten aos criterios lingüísticos sinalados.
IMPORTE TOTAL DE SUBVENCIÓNS OU AXUDAS.O importe das subvencións ou axudas percibidas pola FUNDACIÓN para a actividade e
funcionamento do INSTITUTO en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en
concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actidade ou
obxecto subvencionados.
A FUNDACIÓN comunicará ao Concello de Vigo, a través do departamento de Cultura, a obtención
doutras subvencións, axudas ou recursos que financien as actividades subvencionadas, no momento en
que teña constancia da súa efectividade, así como as datas en que resulten dispoñibles as aportacións
económicas; en todo caso, a comunicación producirase con anterioridade á xustificación da aplicación
dada aos fondos percibidos.
NOVENA.- INCUMPRIMENTOS.
O incumprimento de obrigas estipuladas neste convenio por parte da FUNDACIÓN axustarase ao
establecido na normativa de aplicación sinalada no acordo de concesión adoptado pola Xunta de
Goberno Local, que podería supoñer a cancelación de pagamentos pendentes ou o reintegro dos
abonos que xa foran realizados polo CONCELLO, ou mesmo a cancelación do convenio.
DÉCIMA.- VIXENCIA, PRORROGABILIDADE E MECANISMOS DE DENUNCIA.
O presente convenio terá vixencia dende a data da súa sinatura ata o 31 de decembro de 2009.
Este convenio non é prorrogable.
Calquera das dúas partes asinantes poderá denuncialo convenio a través dunha notificación escrita
cunha antelación mínima de tres meses.
DÉCIMO PRIMEIRA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
A Xunta de Goberno Local resolverá as posibles controversias derivadas da execución ou
interpretación deste convenio e o concelleiro-delegado da Área de Cultura e Animación Sociocultural
queda facultado para adoptar as medidas que contribúan ao seu cumprimento e desenvolvemento.
En proba de conformidade, asinan por triplicado o presente convenio na data xa indicada.
ANEXO

PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
FUNDACIÓN PROVIGO E A SÚA ÁREA, RELATIVO Á ACHEGA DO CONCELLO PARA O
FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES
DO INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES
PROGRAMA-PRESUPOSTO DO INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES – 2009
I NGRESO
S
Subvencións
Concello de Vigo
22000
Venda de libros
6.000
TOTAL INGRESOS:...................................................
28000
GASTOS
Gastos asociados a programas
Gastos externos
Material de oficina
Comunicacións
Mantemento e reparacións
Subscricións
Varios
Programas
Edición e presentación Boletín GLAUCOPIS Nº XIV
Edición e presentación do libro “Pedras e Xogos.
A Orixe dos Taboleiros de Xogos Galegos”
Outras actividades culturais
TOTAL GASTOS:.....................................................

3000
5500
1.000
2400
500
900
700
19000
8000
11000
500 28000

21.-(1204)PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN AO CLUB CICLISTA VIGUÉS PARA
ORGANIZAR O DÍPTICO CICLISTA INTERNACIONAL DE GALICIA OS DÍAS 19
E 20 DE SETEMBRO. EXPTE. 8762/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico do IMD,
do 9.09.09, conformado polo concelleiro de Deportes, a Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar ao Club Ciclista Vigués a organizar os vindeiros sábado día 19 de setembro e
domingo 20 de setembro, o DIPTICO CICLISTA INTERNACIONAL DE GALICIA, que
consta das seguintes probas:
–

VI GRAN PREMIO VILAS DE PONTEVEDRA VIGO-VIGO, a celebrar o sábado 19 de
setembro, cun percorrido por A Madroa, Redondela, Arcade, Pontevedra, Pontecaldelas,
Maceira, Covelo, Mondariz, Mondariz Balneario, Ponteareas, Porriño, Redondela e Vigo
(Teis-A Madroa), con saída ás 13.30 horas.

–

XXXVI GRAN PREMIO CIDADE DE VIGO, a celebrar o domingo 20 de setembro, cun
percorrido de 11 voltas ao circuíto: rúa Teixugueiras, rúa Limpiño, Vía servizo
circunvalación Oeste e rotonda C. Oeste-VG 20, con saída ás 10.30 horas.
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22.-(1205)PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN
SECRETARIADO XITANO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS
DIRIXIDAS Á POBOACIÓN XITANA NO MARCO DOS PROGRAMAS DE LOITA
CONTRA A DISCRIMINACIÓN. EXPTE. 6119/77.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do 21-08-2009 do
xefe de Promoción Económica e Emprego co conforme do concelleiro de Promoción
Económica, Emprego e Participación Cidadá, así como do informe do letrado asesor de data
25.08.2009 e do informe da técnico de Fiscalización co conforme do Interventor Xeral do
2.09.2009, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o proxecto de convenio que a
continuación se transcribe:
1º.Aprobar o proxecto de convenio de colaboración que de seguido se transcribe, entre
o Concello de Vigo e a Fundación Secretariado Xitano para o desenvolvemento de accións
dirixidas á poboación xitana no marco dos programas de Loita contra a Discriminación.
2º.Facultar ao ao concelleiro de Promoción Económica, Emprego e Participación
Cidadá para asinar o citado convenio.
3º.Autorizar o gasto por importe total de 16.000,00 €, como contrapartida do estipulado
no presente Convenio, con cargo á partida orzamentaria 3220 489.00.00. de Promoción
Económica e Emprego.
CONVENIO DO CONCELLO DE VIGO COA FUNDACIÓN SECRETARIADO
XITANO
REUNIDOS
Dunha parte, don Santos Héctor Rodríquez Díaz, na súa calidade de concelleiro-delegado da Área de
Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá do Concello de Vigo, na representación legal
do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía de 05 de xullo de 2007, sobre delegación de atribucións
no Tenente Alcalde e demais Delegados de Área.
Doutra, don Pedro Puente Fernández, como presidente da Fundación Secretariado Gitano, CIF nº
G83117374 e enderezo social en Antonio Merino 10, Madrid, na representación da mesma, segundo
escritura de data 23 de febreiro de 2005.
Ambas partes interveñen en virtude dos seus respectivos cargos e no exercizo das facultades e
atribucións que teñen conferidas para poder convenir e obrigarse no nome das institucións e ámbitos
que representan.
MANIFESTAN
A construción dunha Europa moderna, cohesionada e socialmente integrada pasa pola extensión da
liberdade, a xustiza, a igualdade e a solidariedade entre todas as persoas, para o que é necesario
remexer e eliminar os obstáculos de toda clase que impiden ou limitan aínda o exercizo dos dereitos

cidadáns, a plena participación de todos e todas no curso ordinario da vida social e o acceso en
igualdade de condicións aos bens e servizos da comunidade.
A nova sociedade baseada no coñecemento, como expresamente se recoñece no documento de
Conclusións do Consello Europeo de Lisboa de 23 e 24 de marzo de 2000, ofrece un enorme potencial
para reducir a exclusión social, tanto mediante a creación de condicións económicas que redunden
nunha maior prosperidade da que non queden marxinados ningún grupo ou comunidade, como
promovendo novos xeitos de participación na sociedade.
A sociedade do coñecemento non garante, por si soa, senón que introduce o risco de que se produzan
diferencias cada vez maiores entre quen teñen acceso aos novos coñecementos e os que, por partir
dunha situación de obxectiva desvantaxe, quedan á marxe das novas oportunidades. Para evitar este
risco certo e aproveitar ao máximo este novo potencial, débense facerse esforzos para mellorar as
cualificacións, promover un acceso amplo aos coñecementos e loitar contra o desemprego.
O emprego é a mellor e máis segura salvagarda contra a exclusión social. En efecto, o emprego e o seu
presuposto, a formación, constitúen factores esenciais no proceso de integración e plena participación
sociais dos grupos vulnerables ou en risco de exclusión, obxectivo preferente da acción das entidades
asinantes deste Convenio, pois esta vía de socialización permite ás persoas facer o que os demais fan e
tórnaas socialmente visibles e útiles, estendendo o sentimento de pertenza e de corresponsabilidade no
desenvolvemento e progreso da comunidade.
Tanto o Concello de Vigo como a Fundación Secretariado Gitano conveñen na necesidade de
establecer unha cooperación tendente a aunar os seus esforzos de cara a posibilitar unha maior
inserción social e laboral da comunidade xitana, que conleve a posta en práctica das Directrices do
Plan de Acción para o Emprego do Reino de España, así como do propio Plan Municipal de Emprego
2008-2011 do Concello de Vigo. As partes coinciden en que a situación das persoas xitanas, con
baixos niveis de instrución e altas taxas de desemprego, require a posta en marcha de medidas activas
nos campos da formación profesional e o emprego para unha completa incorporación social. Neste
sentido, considérase á comunidade xitana como un grupo específico, cun proceso de inserción laboral
que require, segundo manifestan os expertos, e dadas as súas peculiaridades e diferencias culturais, un
tratamento especializado e integral, que debe ser impulsado de forma positiva cunha política global, de
xeito que se superen actuacións parciais ou fragmentadas, así coma o risco da dispersión dos recursos
dispoñibles.
I.Que a Fundación Secretariado Gitano é a encargada de xestionar, por terse subrogado de todas
as actividades da Asociación Secretariado General Gitano, as actuacións dirixidas á poboación xitana a
través dos Programas Operativos Plurirrexionais de Loita contra a Discriminación do Fondo Social
Europeo, no que se enmarcan as actuacións obxecto do presente convenio; e que teñen como
obxectivo esencial a inclusión social da poboación xitana dende o punto de vista da formación e o
emprego.
II.Que o Concello de Vigo, en atención a estas consideracións, desexa estreitar lazos, unir
esforzos e actuar aunadamente para mellorar as condicións de vida e a plena participación social dos
compoñentes dos grupos cidadáns e comunidades destinatarios da súa actividade e co obxectivo
común de mellorar a capacidade de integración social da comunidade xitana, especialmente no
mercado de traballo e o emprego, acordan subscribir o presente Convenio de Colaboración
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III.
Que nas devanditas actividades a subvencionar e na subvención mesma concorren singulares
circunstancias de interese social e laboral, como son:
–
–
–
–

A cualificación profesional e o acceso de persoas xitanas a profesións e empregos por conta
allea.
Achegamento e adaptación dos servizos xerais de formación profesional e emprego aos xitanos
e xitanas desempregados.
A sensibilización sobre os prexuízos e prácticas discriminatorias das que as persoas xitanas son
vítimas, así como a mellora progresiva da súa imaxe social.
A xeneralización de políticas máis activas para a comunidade xitana con obxecto de mellorar
efectivamente as súas condicións de vida e garantir a igualdade de oportunidades no seu acceso
a bens e servizos públicos.

Estas circunstancias impiden a convocatoria pública da subvención e xustifican a súa concesión
directa.
IV.Toda vez que, 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, o convenio será instrumento adecuado 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, os intervinientes conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da
concesión da devandita subvención, que ten por obxecto a realización das actividades que se
describen no parágrafo I do apartado dos Pactos.
V.Que a Fundación Secretariado Gitano 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 nº 6119/77.
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e laboral que para a cidade de Vigo
representa a devandita actividade da Fundación Secretariado Gitano, o Concello de Vigo e a dita
fundación conveñen a súa colaboración no ámbito socio-laboral e a concesión da referida subvención
en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A Fundación Secretariado Gitano comprométese a colaborar coa Concellería de Promoción
Económica, Emprego e Participación Cidadá do Concello de Vigo en canto á mellora da capacidade de
integración e incorporación da comunidade xitana no mercado de traballo e o emprego e o impulso de
políticas sociais máis activas coa mesma; e concretamente, a desenvolver na cidade de Vigo as
seguintes actuacións:
1º.-

–
–

En canto ao eixo socio-laboral:
Mobilización das persoas para mellor a súa empregabilidade mediante unha adecuada acollida,
diagnóstico e xestión dos itinerarios individuais.
Desenvolvemento de destrezas básicas, de habilidades sociais e de competencias laborais
Orientación laboral, deseño de itinerarios individuais de inserción e seguimento do itinerario.

2º.-

En canto ao eixo formativo:

–

–
–
–

3º.–
–
–
–
–

Desenvolvemento de accións formativas adaptadas aos niveis educativos previos e aos intereses
e expectativas da poboación xitana.
Xestión do acceso aos recursos de formación ocupacional e creación de novos escenarios
adaptados de formación-emprego.
Accións específicas de formación para o emprego arredor dos nichos de mercado actualmente
existentes e dos núcleos de competencias profesionais cos que a poboación xitana de Vigo está
familiarizada: Curso de Comercio (Operación no Punto de Venta e Atención ao Público), Curso
de Prevención de Riscos Laborais (Especialmente deseñado para a soldadura) e Curso de
Manipulación de Alimentos (para a obtención do carné profesional).
En canto ao eixo do emprego:
Prospección, acompañamento e seguimento no emprego.
Identificación e achegamento entre ofertas e demandas.
Intermediación co tecido económico-empresarial.
Convenios con empresas e outros axentes sociais.
Prácticas formativas no ámbito da empresa.

En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo 11 da Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Segundo.-

O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:

1º.Unir esforzos e actuar aunadamente coa Fundación Secretariado Gitano para mellorar as
condicións de vida e a plena participación social dos compoñentes dos grupos cidadáns e comunidades
destinatarios da súa actividade e co obxectivo de mellorar a capacidade de integración social da
comunidade xitana, especialmente no mercado de traballo e o emprego.
2º.Conceder directamente á Fundación Secretariado Gitano, unha subvención por importe de
16.000,00 euros (DEZASEIS MIL EUROS), con cargo á partida 3220 489.00.00, do vixente
orzamento,co obxecto de coadxuvar á financiamento de das actividades que no parágrafo I do
apartado de Pactos se describen.
Terceiro.Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A Fundación Secretariado Gitano deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras
subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta
comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á
xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.En base aos artigos 42 e ss. do RD 887/2006 de Regulamento da LXS, poderase
tramitar un anticipo a conta de ata un 50% da axuda outorgada polo Concello, previa petición da
Fundación, na que xustifique o destino dos fondos solicitados e a necesidade financeira dos mesmos.
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Quinto.Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da subvención na
mesma proporción .
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza e,
en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Sexto.A Fundación Secretariado Gitano non poderá subcontratar con terceiros a actividade
subvencionada.
Sétimo.A Fundación Secretariado Gitano debe dar a adecuada publicidade á financiamento
municipal da actividade subvencionada mediante a identificación dos proxectos que se levarán a cabo,
de xeito que a identidade corporativa dos asinantes se respecte en todo momento e o carácter público
da iniciativa sexa coñecido por parte das persoas usuarias da mesma
Oitavo.A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de subvencións
de Galicia. (Cando a publicación dos datos do beneficiario poida ser contraria ao respecto e salvagarda
do honor e a intimidade persoal e familiar das persoas físicas beneficiarias, estas poderán exercitar o
seu dereito a que tales datos non se fagan públicos).
Noveno.A Fundación Secretariado Gitano, no prazo de 3 meses a contar desde o remate da
actividade subvencionada deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a
subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá presentar no
Rexistro Xeral do Concello a conta xustificativa da subvención outorgada que conterá a seguinte
documentación e información:
-

Unha memoria final do programa de actividades obxecto deste convenio en formato papel e
electrónico, onde figurarán como mínimo os datos de participación, a memoria de prensa, un
rexistro fotográfico ou audiovisual, e unha conta xustificativa cos xustificantes de gastos ou
calquera outro documento de validez xurídica que acredite o cumprimento do obxecto do
convenio.

–

A xustificación do gasto farase a través do persoal técnico do Servizo de Promoción
Económica e Emprego que forme parte da Comisión de Seguimento, e o funcionario que se
acorde como responsable do seguimento deste convenio será o encargado do seguimento da
execución da subvención, así como de certificar a adecuada xustificación da subvención,
mediante a emisión dun informe que incorporará a cada Conta Xustificativa, no que se poña de
manifesto expresamente o cumprimento total do obxecto da subvención ou aquelas
circunstancias que imposibiliten a aprobación da xustificación, xunto coa conformidade cos
documentos xustificativos presentados. As contas xustificativas que conterán con carácter xeral,
a seguinte documentación:
*

Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na
concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados
obtidos, e nos que figurará a ser posible, a seguinte información:
Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado
Datas e lugar de celebración.
Colectivo afectado, número de beneficiarios e programación desenvolvida.

-

*

Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do
curso, horas de formación e a identificación dos participantes e do monitor/a cos
seus apelidos e nome, enderezo e número de teléfono.
Actuacións realizadas.
Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e
publicidade relacionada coa actividade subvencionada.
Unha memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas, que conterá:
Unha relación clasificada dos gastos totais da actividade, con identificación do
acredor e do documento, o seu importe, data de emisión e, no seu caso, data de
pago.
Facturas orixinais polo importe total da subvención outorgada. Ditas facturas
deberán conter os seguintes requisitos esixidos legalmente:
• Número e no seu caso serie.
• Nome e apelidos ou denominación fiscal.
• Número de identificación fiscal (NIF ou CIF)
• Enderezo (tanto do expendedor como do tomador da factura)
• Descrición detallada cos prezos unitarios, se é o caso, da operación,
adquisición ou contraprestación.
• Se está suxeito a IVE, deberán consignarse os datos necesarios para
calcular a base impoñible e sinalar o tipo de imposición. Nas facturas
emitidas por entidades exentas de IVE, achegarse o documento
xustificativo de tal situación.
• Lugar e data de emisión.
• Nas facturas emitidas por profesionais, a pertinente retención do IRPF.

Non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias
previstas no RD 1.496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas
facturas se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito
imposto. Non/Será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma expresa que os
pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao proceso de xustificación do
cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención.
Se a Fundación solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención procederá
ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención e si o importe
do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose neste caso o
importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante orixinal estampillado se
incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do orixinal.
Décimo.Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar o
corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por
resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración
responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
Décimo primeiro.Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza
da actividade subvencionada e se realicen no prazo comprendido entre a sinatura deste convenio e o
31 de decembro de 2009.
Décimo segundo.A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Promoción
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Económica, Emprego e Participación Cidadá . O xefe do servizo de Promoción Económica e Emprego
emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan
resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade
subvencionada.
Décimo terceiro.A Fundación deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellaría de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá e pola Intervención Xeral
Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercizo das súas funcións de fiscalización e
control do destino das subvencións.
Décimo cuarto.Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos
casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución siñificativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o
reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo quinto.Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase
ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993,
de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercizo da potestade
sancionadora.
Décimo sexto.A Fundación está informada de 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 do presente convenio, 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 30/1992, do 26 de novembro de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá do Concello de Vigo.
Décimo sétimo.A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se
aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de
réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos
vixentes orzamentos municipais as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, ás
normas de dereito privado.

Décimo Oitavo.Co obxecto de garantir a adecuada coordinación e cumprimento dos
compromisos e obxectivos antes expostos, crearase unha Comisión de Seguimento que desenvolverá
as funcións que ao respecto sexan necesarias e, entre outras, as seguintes:
a) A elaboración de propostas que conduzan á consecución dos obxectivos do Convenio.
b) A determinación dos obxectivos do plan anual de traballo.
c) A supervisión dos informes de seguimento e avaliación, así como seguimento do seu
desenvolvemento.
d) Cantas accións sexan precisas para impulsar os obxectivos previstos.
e) Participar nas reunións que teñan lugar a nivel autonómico.
A tal fin, dita Comisión de Seguimento está integrada por dous representantes de cada unha das partes
asinantes, sendo presidida por un representante do Concello de Vigo e actuando como secretario/a o
outro representante do mesmo, e tendo que reunirse, cando menos, dúas veces ao ano. Os/as
representantes do Concello de Vigo serán nomeados polo Alcalde, a proposta do Concelleiro delegado
de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá.
A Comisión de Seguimento poderá decidir a creación de grupos de traballo para o desenvolvemento da
súa actividade naquelas materias que así o requiran.
Á súa vez os membros desta Comisión de Seguimento participarán nas reunións que se organicen na
Comunidade Autónoma, nas cales estarán presentes o resto de entidades que participan no proxecto no
ámbito autonómico.
Décimo novena.A este Convenio poderán adherirse e cooperar no seu desenvolvemento, as
organizacións públicas e privadas (empresas, fundacións, medios de comunicación, ...), así como
asociacións que interveñen coa comunidade xitana que se atopen en condicións de cooperar ao maior e
máis eficaz desenvolvemento destas iniciativas.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
a .................... de 2009

23.-(1206)ASISTENCIA DA TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN E CONTROL AO
CURSO “A EXECUCIÓN DO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO ÁMBITO DAS
CORPORACIÓNS LOCAIS” EN VALLADOLID. EXPTE. 101494/140.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do interventor
xeral, do 4.09.09, conformado pola concelleira delegada da Área de Economía e Facenda, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.Autorizar a asistencia da Técnico de Fiscalización e Control do Departamento de
Intervención, Mª Catalina Alfayate Rodriguez con nº persoal 79850, ao curso de contratación
“A execución do contrato de Obra Pública no Ámbito das Corporacións Locais”, que se
realizará do 21 ao 24 de setembro de 2009 en Valladolid, organizado polo Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP).
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2º.- Autorizar os seguintes gastos: 149,60 € en concepto de dietas con cargo á partida
6110.230.01.00 “dietas de persoal” (que corresponden a tres dietas completas e dous medias
dietas por manutención), e 189,10 € en concepto de gastos de desprazamento con cargo á
partida 6110.231.00.00 “gastos de locomoción”, polo desprazamento en vehículo particular.

24.-(1207)SOLICITUDE EFECTUADA POR RICARDO PÉREZ PRADO, NIF
36096211B, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C06 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 150/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Ricardo Pérez Prado con NIF 36096211B sobre o posto
denominado C06, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 547,52 € xa ingresados a conta:
a. 1718,08 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1699,2 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1699,2 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a

aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre do posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
Segundo.Traspasar á conta de ingresos correspondente os 547,52 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu contorno.

25.-(1208)SOLICITUDE EFECTUADA POR ROSA Mª LAGO ALONSO, NIF
52500345Q, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO M07 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 151/550
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
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Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Rosa Mª Lago Alonso con NIF 52500345Q sobre o posto
denominado M07, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 262,8 € xa ingresados a conta:
a) 824,64 € antes do 13 de novembro de 2009
b) 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c) 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.

g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
•
Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
•
O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo de
unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
•
No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes, descendentes
ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
•
As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,8 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

26.-(1209)SOLICITUDE EFECTUADA POR RAÚL FONTÁN VILLANUEVA, NIF
36052781M, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO F03 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 152/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Raúl Fontán Villanueva con NIF 36052781M sobre o posto
denominado F03, suxeita ás seguintes condicións:
a)

O canon mensual inicial é de 123 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.

S.ordinaria 14.09.09

b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 356,7 € xa ingresados a conta:
a. 1119,3 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1107 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1107 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre do posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.

2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
Segundo.Traspasar á conta de ingresos correspondente os 356,7 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu contorno.

27.-(1210)SOLICITUDE EFECTUADA POR Mª CARMEN OYA AMOEDO, NIF
35998898B, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B47 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 153/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Non acceder á solicitude de outorgar unha concesión de dominio por un prazo
de 40 anos a contar dende o día 1 de outubro de 2009 a Mª Carmen Oya Amoedo con NIF
35998898B sobre o posto denominado B47.
SEGUNDO.- Outorgar, se embargo, unha concesión administrativa de dominio polo tempo
que restaría da concesión orixinal a Mª Carmen Oya Amoedo con NIF 35998898B sobre o
posto denominado B47, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
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c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
h) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto.
i) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
TERCEIRO.- Acordar a devolución dos 262,8 € ingresados na conta do Concello de Vigo
facilitada no seu día, para o cal o interesado deberá remitir solicitude ó Sr. Tesoureiro,
indicando a conta de devolución.

28.-(1211)SOLICITUDE EFECTUADA POR Mª CARMEN OYA AMOEDO, NIF
35998898B, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B25 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 154/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Mª Carmen Oya Amoedo con NIF 35998898B sobre o posto
denominado B25, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 262,8 € xa ingresados a conta:
a. 824,64 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c. 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope Baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
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h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,8 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

29.-(1212)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA DOLORES OYA AMOEDO, NIF
36037159T, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B48 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 155/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a María Dolores Oya Amoedo con NIF 36037159T sobre o posto
denominado B48, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.

b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
5. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

30.-(1213)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA DOLORES OYA AMOEDO, NIF
36037159T, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B45 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 156/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
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PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a María Dolores Oya Amoedo con NIF 36037159T sobre o posto
denominado B45, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 262,8 € xa ingresados a conta:
a. 824,64 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c. 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.

h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e tranferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,8 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

31.-(1214)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA DOLORES OYA AMOEDO, NIF
36037159T, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B46 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 157/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Non acceder á solicitude de outorgar unha concesión de dominio por un prazo
de 40 anos a contar dende o día 1 de outubro de 2009 a María Dolores Oya Amoedo con NIF
36037159T sobre o posto denominado B46.
SEGUNDO.- Outorgar, sen embargo, unha concesión administrativa de dominio polo tempo
que restaría da concesión orixinal a María Dolores Oya Amoedo con NIF 36037159T sobre o
posto denominado B46, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
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xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
h) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto.
i) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Acordar a devolución dos 262,8 € ingresados na conta do Concello de Vigo
facilitada no seu día, para o cal o interesado deberá remitir solicitude ó Sr. Tesoureiro,
indicando a conta de devolución.

32.-(1215)SOLICITUDE EFECTUADA POR JOSEFINA MARCOS VIDAL, NIF
35995188G, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B12 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 159/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Josefina Marcos Vidal con NIF 35995188G sobre o posto
denominado B12, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
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g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
-Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

33.-(1216)SOLICITUDE EFECTUADA POR AMEIXOA S.L., NIF B36349553, DE
OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O POSTO
DENOMINADO F17 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 160/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a AMEIXOA S.L. con NIF B36349553 sobre o posto denominado
F17, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 123 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 356,7 € xa ingresados a conta:
a. 1119,3 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1107 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1107 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se

atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 356,7 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xerarán crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu contorno.
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34.-(1217)SOLICITUDE EFECTUADA POR AMEIXOA S.L., NIF B36349553, DE
OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O POSTO
DENOMINADO F16 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 161/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a AMEIXOA S.L. con NIF B36349553 sobre o posto denominado
F16, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 123 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de casqueira tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve alomenos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.

g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

35.-(1218)SOLICITUDE EFECTUADA POR Mª ROSARIO DOVAL FERNÁNDEZ,
NIF 36056832P, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C16 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 162/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Mª Rosario Doval Fernández con NIF 36056832P sobre o posto
denominado C16, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
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e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

36.-(1219)SOLICITUDE EFECTUADA POR MANUEL GIL ROCHA, NIF 35789951L,
DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O POSTO
DENOMINADO C23 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 163/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Manuel Gil Rocha con NIF 35789951L sobre o posto denominado C23,
suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.

d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

37.-(1220)SOLICITUDE EFECTUADA POR HECTOR SOTO GONZÁLEZ, NIF
36156380N, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C17 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 164/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Hector Soto González con NIF 36156380N sobre o posto denominado C17,
suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
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xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

38.-(1221)SOLICITUDE EFECTUADA POR GERARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
NIF 35988281C, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C12 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 165/551

Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Gerardo Rodríguez Rodríguez con NIF 35988281C sobre o posto
denominado C12, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto

S.ordinaria 14.09.09

h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

39.-(1222)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA DEL CARMEN SOTO VIEIRO,
NIF 36046293A, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO F07 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 166/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a María del Carmen Soto Vieiro con NIF 36046293A sobre o posto
denominado F07, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 123 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuírá os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes

comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

40.-(1223)SOLICITUDE EFECTUADA POR JOSE MANUEL FRAGA PÉREZ, NIF
36009984B, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C21 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 167/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a José Manuel Fraga Pérez con NIF 36009984B sobre o posto denominado
C21, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
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indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

41.-(1224)SOLICITUDE EFECTUADA POR FERMINA LORENZA BARREIRO
RIAL, NIF 35275521F, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO
SOBRE O POSTO DENOMINADO B06 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE
168/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Fermina Lorenza Barreiro Rial con NIF 35275521F sobre o posto
denominado B06, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.

b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
-Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

42.-(1225)SOLICITUDE EFECTUADA POR MANUEL JORGE SEIJO, NIF
36009461V, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B02 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 169/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
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Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Manuel Jorge Seijo con NIF 36009461V sobre o posto denominado B02,
suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do plano de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

43.-(1226)SOLICITUDE EFECTUADA POR MANUEL JORGE SEIJO, NIF
36009461V, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B01 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 170/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Manuel Jorge Seijo con NIF 36009461V sobre o posto denominado B01,
suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40% pola
entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a xestión do
Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe do IPC e é
independente do importe que se indica no apartado seguinte.

b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
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g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
-Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

44.-(1227)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA DEL PILAR COLLAZO
BARRERAS, NIF 35996792K, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE
DOMINIO SOBRE O POSTO DENOMINADO B16 DO MERCADO DO PROGRESO
EXPTE 171/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a María del Pilar Collazo Barreras con NIF 35996792K sobre o posto
denominado B16, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a

aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuárase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

45.-(1228)SOLICITUDE EFECTUADA POR JOSEFINA VILLANUEVA GONDAR,
NIF 35977070X, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO M01 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 172/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Josefina Villanueva Gondar con NIF 35977070X sobre o posto
denominado M01, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.

S.ordinaria 14.09.09

c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

46.-(1229)SOLICITUDE EFECTUADA POR GLORIA CAL CANDA, NIF 35981023F,
DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O POSTO
DENOMINADO B53 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 173/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Gloria Cal Canda con NIF 35981023F sobre o posto denominado B53,
suxeita ás seguintes condicións:

a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuírá os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
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47.-(1230)SOLICITUDE EFECTUADA POR JOSEFINA VILLANUEVA GONDAR,
NIF 35977070X, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO M08 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 174/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Josefina Villanueva Gondar con NIF 35977070X sobre o posto
denominado M08, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuírá os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.

g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
-Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

48.-(1231)SOLICITUDE EFECTUADA POR LUISA DOMÍNGUEZ AMOEDO, NIF
35965302H, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B05 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 175/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Luisa Domínguez Amoedo con NIF 35965302H sobre o posto denominado
B05, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituirase en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
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xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
-Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

49.-(1232)SOLICITUDE EFECTUADA POR PILAR RODRÍGUEZ ALONSO, NIF
36066578W, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B17 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 176/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 20 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Pilar Rodríguez Alonso con NIF 36066578W sobre o posto
denominado B17, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.

c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 90,62 € xa ingresados a conta:
a. 271,86 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 271,86 € antes do 28 de abril de 2010
c. 271,86 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e tranferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
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j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 90,62 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu contorno.

50.-(1233)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA DEL PILAR COLLAZO
BARRERAS, NIF 35996792K, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE
DOMINIO SOBRE O POSTO DENOMINADO B15 DO MERCADO DO PROGRESO
EXPTE 177/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a María del Pilar Collazo Barreras con NIF 35996792K sobre o
posto denominado B15, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 262,2 € xa ingresados a conta:
a. 825,24 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c. 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010

e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,2 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.
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51.-(1234)SOLICITUDE EFECTUADA POR GERARDO LENS FUENTES, NIF
78786245K, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO VCA DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 178/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Gerardo Lens Fuentes con NIF 78786245K sobre o posto
denominado VCA, suxeita ás seguintes condicións:
a)

O canon mensual inicial é de 519,18 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.

b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 1453,7 € xa ingresados a conta:
a. 4361,12 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 4361,11 € antes do 28 de abril de 2010
c. 4361,11 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso

f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 1453,7 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

52.-(1235)SOLICITUDE EFECTUADA POR ANA BELÉN GARCÍA RIVERA, NIF
52495893A, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B41 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 179/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
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PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Ana Belén García Rivera con NIF 52495893A sobre o posto
denominado B41, suxeita ás seguintes condicións:
A)
O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata
un 40% pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de
Vigo a xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á
porcentaxe do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
B)
Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
C)
Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de
contribuíntes ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os
artigos 36 e 37 do TRLFL.
D)
A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o
concesionario efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma
complemento ós 262,8 € xa ingresados a conta:
a. 824,64 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c. 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010
E)
Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición
de postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que
se atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve alomenos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
F)
De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e
instalar ás súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de
comerciantes comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita,
mobiliario ou instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
G)
Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
H)
Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos
que darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización

I)Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e tranferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
J)
Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma
os subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,8 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraran crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

53.-(1236)SOLICITUDE EFECTUADA POR SUSANA QUEVEDO GONZÁLEZ, NIF
36045627G, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B32 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 180/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 18 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Susana Quevedo González con NIF 36045627G sobre o posto
denominado B32, suxeita ás seguintes condicións:
A) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un
40% pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de
Vigo a xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á
porcentaxe do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
B) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
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C) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de
contribuíntes ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os
artigos 36 e 37 do TRLFL.
D) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 72,5 € xa ingresados a conta:
a. 217,48 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 217,49 € antes do 28 de abril de 2010
c. 217,49 € antes do 31 de outubro de 2010
E) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve alomenos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
F) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar
ás súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de
comerciantes comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita,
mobiliario ou instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
G) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
H) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
I) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e tranferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.

4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
J) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 72,5 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraran crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

54.-(1237)SOLICITUDE EFECTUADA POR MANUEL ROSARIO GONZÁLEZ, NIF
36034320J, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO F15 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 181/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Non acceder á solicitude de outorgar unha concesión de dominio por un prazo
de 40 anos a contar dende o día 1 de outubro de 2009 a Manuel Rosario González con NIF
36034320J sobre o posto denominado F15.
SEGUNDO.- Outorgar, sen embargo, unha concesión administrativa de dominio polo tempo
que restaría da concesión orixinal a Manuel Rosario González con NIF 36034320J sobre o
posto denominado F15, suxeita ás seguintes condicións:
A) O canon mensual inicial é de 123 euros, que poderá ser incrementado en ata un
40% pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de
Vigo a xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á
porcentaxe do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
B) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
C) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de
contribuíntes ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os
artigos 36 e 37 do TRLFL.
D) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
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indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve alomenos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
E) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar
ás súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de
comerciantes comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita,
mobiliario ou instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
F) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
G) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
H) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto.
I) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Acordar a devolución dos 356,7 € ingresados na conta do Concello de Vigo
facilitada no seu día, para o cal o interesado deberá remitir solicitude ó Sr. Tesoureiro,
indicando a conta de devolución.

55.-(1238)SOLICITUDE EFECTUADA POR MANUEL ROSARIO GONZÁLEZ, NIF
36034320J, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO F14 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 182/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Manuel Rosario González con NIF 36034320J sobre o posto
denominado F14, suxeita ás seguintes condicións:
A) O canon mensual inicial é de 123 euros, que poderá ser incrementado en ata un
40% pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de

Vigo a xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á
porcentaxe do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
B) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
C) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de
contribuíntes ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os
artigos 36 e 37 do TRLFL.
D) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 356,7 € xa ingresados a conta:
a. 1119,3 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1107 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1107 € antes do 31 de outubro de 2010
E) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve alomenos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
F) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar
ás súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de
comerciantes comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita,
mobiliario ou instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
G) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
H) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
I) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e tranferibles
entre vivos e por causa de morte.

S.ordinaria 14.09.09

2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
J) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 356,7 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraran crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

56.-(1239)SOLICITUDE EFECTUADA POR PENÉLOPE RODRÍGUEZ BESADA,
NIF 36141242P, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B11 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 183/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Penélope Rodríguez Besada con NIF 36141242P sobre o posto
denominado B11, suxeita ás seguintes condicións:
A) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un
40% pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de
Vigo a xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á
porcentaxe do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
B) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
C) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de
contribuíntes ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os
artigos 36 e 37 do TRLFL.

D) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 262,8 € xa ingresados a conta:
a. 824,64 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c. 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010
E) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve alomenos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
F) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar
ás súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de
comerciantes comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita,
mobiliario ou instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
G) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
H) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
I) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e tranferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
J) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
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SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,8 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraran crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

57.-(1240)SOLICITUDE EFECTUADA POR JESÚS ABALDE GUIADANES, NIF
35990406Y, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSO DENOMINADO VPA DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 184/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Jesús Abalde Guiadanes con NIF 35990406Y sobre o posto
denominado VPA, suxeita ás seguintes condicións:
A) O canon mensual inicial é de 519,18 euros, que poderá ser incrementado en ata un
40% pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de
Vigo a xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á
porcentaxe do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
B) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
C) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de
contribuíntes ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os
artigos 36 e 37 do TRLFL.
D) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 1505,1 € xa ingresados a conta:
a. 4725,06 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 4672,62 € antes do 28 de abril de 2010
c. 4672,62 € antes do 31 de outubro de 2010
E) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de

concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve alomenos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
F) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar
ás súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de
comerciantes comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita,
mobiliario ou instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
G) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
H) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
I) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e tranferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
J) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 1505,1 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraran crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

58.-(1241)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA TERESA MARCOS VIDAL, NIF
36007650T, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B14 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 185/551
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 20 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a María Teresa Marcos Vidal con NIF 36007650T sobre o posto
denominado B14, suxeita ás seguintes condicións:
A) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un
40% pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de
Vigo a xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á
porcentaxe do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
B) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
C) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de
contribuíntes ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os
artigos 36 e 37 do TRLFL.
D) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 90,62 € xa ingresados a conta:
d. 271,86 € antes do 13 de novembro de 2009
e. 271,86 € antes do 28 de abril de 2010
f. 271,86 € antes do 31 de outubro de 2010
E) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve alomenos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
F) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar
ás súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de
comerciantes comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita,
mobiliario ou instalacións distintas das que se aproben no proxecto.

G) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
H) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
I) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e tranferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
J) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 90,62 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraran crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

59.-(1242)SOLICITUDE EFECTUADA POR JOSÉ ANTONIO BELTRÁN CASTRO,
NIF 36099677G, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C19 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 186/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a José Antonio Beltrán Castro con NIF 36099677G sobre o posto
denominado C19, suxeita ás seguintes condicións:
A) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un
40% pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de
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Vigo a xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á
porcentaxe do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
B) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
C) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de
contribuíntes ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os
artigos 36 e 37 do TRLFL.
D) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 547,52 € xa ingresados a conta:
a. 1718,08 € antes do 13 de novembro de 2009
b.1699,2 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1699,2 € antes do 31 de outubro de 2010
E) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve alomenos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
F) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar
ás súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de
comerciantes comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita,
mobiliario ou instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
G) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
H) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
I) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e tranferibles
entre vivos e por causa de morte.

2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
J) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 547,52 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraran crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

60.-(1243)SOLICITUDE EFECTUADA POR Mª ROSARIO DOVAL FERNÁNDEZ,
NIF 36056832P, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C15 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 187/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Mª Rosario Doval Fernández con NIF 36056832P sobre o posto
denominado C15, suxeita ás seguintes condicións:
A) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un
40% pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de
Vigo a xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á
porcentaxe do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
B) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
C) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de
contribuíntes ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os
artigos 36 e 37 do TRLFL.
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D) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 547,52 € xa ingresados a conta:
a. 1718,08 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1699,2 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1699,2 € antes do 31 de outubro de 2010
E) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve alomenos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
F)De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
G) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
H) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
I) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e tranferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
J) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 547,52 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraran crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

61.-(1244)SOLICITUDE EFECTUADA POR HECTOR SOTO GONZÁLEZ, NIF
36156380N, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C18 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 188/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Hector Soto González con NIF 36156380N sobre o posto
denominado C18, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 547,52 € xa ingresados a conta:
a. 1718,08 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1699,2 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1699,2 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
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de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 547,52 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

62.-(1245)SOLICITUDE EFECTUADA POR GERARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
NIF 35988281C, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C13 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 189/551

Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Gerardo Rodríguez Rodríguez con NIF 35988281C sobre o posto
denominado C13, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 528,64 € xa ingresados a conta:
a. 1585,92 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1585,92 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1585,92 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
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g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 528,64 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

63.-(1246)SOLICITUDE EFECTUADA POR JOSÉ LUIS BUGARÍN HERNÁNDEZ,
NIF 36027204G, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO F06 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 190/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a José Luis Bugarín Hernández con NIF 36027204G sobre o posto
denominado F06, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 123 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a

xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 356,7 € xa ingresados a conta:
a. 1119,3 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1107 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1107 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
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2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 356,7 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

64.-(1247)SOLICITUDE EFECTUADA POR JOSE MANUEL FRAGA PÉREZ, NIF
36009984B, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C20 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 191/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a José Manuel Fraga Pérez con NIF 36009984B sobre o posto
denominado C20, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.

d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 528,64 € xa ingresados a conta:
a. 1585,92 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1585,92 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1585,92 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
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SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 528,64 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu contorno.

65.-(1248)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARLI RODRÍGUEZ LEMOS, NIF
76893295V, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B21 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 192/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 19 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Marli Rodríguez Lemos con NIF 76893295V sobre o posto
denominado B21, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 81,6 € xa ingresados a conta:
a. 244,63 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 244,67 € antes do 28 de abril de 2010
c. 244,67 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto

de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 81,6 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu contorno.

66.-(1249)SOLICITUDE EFECTUADA POR GLORIA CAL CANDA, NIF 35981023F,
DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O POSTO
DENOMINADO B42 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 193/551
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Gloria Cal Canda con NIF 35981023F sobre o posto denominado
B42, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 262,8 € xa ingresados a conta:
a. 824,64 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c. 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.

g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,8 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu contorno.

67.-(1250)SOLICITUDE EFECTUADA POR FRANCISCO GUEDE COELLO, NIF
34589134D, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C42 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 194/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Francisco Guede Coello con NIF 34589134D sobre o posto denominado
C42, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
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xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

68.-(1251)SOLICITUDE EFECTUADA POR Mª CARMEN ALONSO GONZALEZ,
NIF 36043560F, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B36 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 195/551

Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Non acceder á solicitude de outorgar unha concesión de dominio por un prazo
de 40 anos a contar dende o día 1 de outubro de 2009 a Mª Carmen Alonso Gonzalez con NIF
36043560F sobre o posto denominado B36.
SEGUNDO.- Outorgar, sen embargo, unha concesión administrativa de dominio polo tempo
que restaría da concesión orixinal a Mª Carmen Alonso González con NIF 36043560F sobre o
posto denominado B36, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
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g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
h) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto.
i) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Acordar a devolución dos 262,8 € ingresados na conta do Concello de Vigo
facilitada no seu día, para o cal o interesado deberá remitir solicitude ó Sr. Tesoureiro,
indicando a conta de devolución.

69.-(1252)SOLICITUDE EFECTUADA POR Mª CARMEN ALONSO GONZÁLEZ,
NIF 36043560F, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B30 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 196/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Non acceder á solicitude de outorgar unha concesión de dominio por un prazo
de 40 anos a contar dende o día 1 de outubro de 2009 a Mª Carmen Alonso González con NIF
36043560F sobre o posto denominado B30.
SEGUNDO.- Outorgar, sen embargo, unha concesión administrativa de dominio polo tempo
que restaría da concesión orixinal a Mª Carmen Alonso González con NIF 36043560F sobre o
posto denominado B30, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.

d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
h) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto.
i) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
TERCEIRO.- Acordar a devolución dos 262,8 € ingresados na conta do Concello de Vigo
facilitada no seu día, para o cal o interesado deberá remitir solicitude ó Sr. Tesoureiro,
indicando a conta de devolución.

70.-(1253)SOLICITUDE EFECTUADA POR Mª CARMEN ALONSO GONZÁLEZ,
NIF 36043560F, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B29 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 197/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Non acceder á solicitude de outorgar unha concesión de dominio por un prazo
de 40 anos a contar dende o día 1 de outubro de 2009 a Mª Carmen Alonso González con NIF
36043560F sobre o posto denominado B29.
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SEGUNDO.- Outorgar, sen embargo, unha concesión administrativa de dominio polo tempo
que restaría da concesión orixinal a Mª Carmen Alonso González con NIF 36043560F sobre o
posto denominado B29, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
h) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto.
i) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

TERCEIRO.- Acordar a devolución dos 262,8 € ingresados na conta do Concello de Vigo
facilitada no seu día, para o cal o interesado deberá remitir solicitude ó Sr. Tesoureiro,
indicando a conta de devolución.

71.-(1254)SOLICITUDE EFECTUADA POR Mª CARMEN ALONSO GONZÁLEZ,
NIF 36043560F, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B09 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 198/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Non acceder á solicitude de outorgar unha concesión de dominio por un prazo
de 40 anos a contar dende o día 1 de outubro de 2009 a Mª Carmen Alonso González con NIF
36043560F sobre o posto denominado B09.
SEGUNDO.- Outorgar, sen embargo, unha concesión administrativa de dominio polo tempo
que restaría da concesión orixinal a Mª Carmen Alonso González con NIF 36043560F sobre o
posto denominado B09, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
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xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
h) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto.
i) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
TERCEIRO.- Acordar a devolución dos 262,8 € ingresados na conta do Concello de Vigo
facilitada no seu día, para o cal o interesado deberá remitir solicitude ó Sr. Tesoureiro,
indicando a conta de devolución.

72.-(1255)SOLICITUDE EFECTUADA POR Mª CARMEN ALONSO GONZÁLEZ,
NIF 36043560F, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B08 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 199/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Mª Carmen Alonso González con NIF 36043560F sobre o posto
denominado B08, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.

b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 262,8 € xa ingresados a conta:
a. 824,64 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c. 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
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3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,8 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu contorno.

73.-(1256)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA TERESA COLLAZO MAYOR,
NIF 36097117C, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO F13 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 200/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a María Teresa Collazo Mayor con NIF 36097117C sobre o posto
denominado F13, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 123 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de casqueira tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de

concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
-Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

74.-(1257)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA TERESA COLLAZO MAYOR,
NIF 36097117C, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO F11 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 201/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a María Teresa Collazo Mayor con NIF 36097117C sobre o posto
denominado F11, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 123 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
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b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 356,7 € xa ingresados a conta:
a. 1119,3 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1107 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1107 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.

3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 356,7 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

75.-(1258)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA DEL PILAR TÁBOAS PINTOS,
NIF 36011020N, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO F05 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 202/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a María del Pilar Táboas Pintos con NIF 36011020N sobre o posto
denominado F05, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 123 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 356,7 € xa ingresados a conta:
a. 1119,3 € antes do 13 de novembro de 2009
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b. 1107 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1107 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 356,7 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,

xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

76.-(1259)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA MANUELA TÁBOAS PINTOS,
NIF 36045633X, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO F04 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 203/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a María Manuela Táboas Pintos con NIF 36045633X sobre o posto
denominado F04, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 123 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 356,7 € xa ingresados a conta:
a. 1119,3 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1107 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1107 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo polo menos un; é dicir, só se indemnizará
a aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
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xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 356,7 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu contorno.

77.-(1260)SOLICITUDE EFECTUADA POR FRANCISCA AMOEDO BOUZÓN, NIF
35983073X, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO F02 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 204/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:

Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Francisca Amoedo Bouzón con NIF 35983073X sobre o posto denominado
F02, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
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78.-(1261)SOLICITUDE EFECTUADA POR PATRICIA RODRÍGUEZ CENDÓN, NIF
36084218R, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C14 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 206/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Patricia Rodríguez Cendón con NIF 36084218R sobre o posto
denominado C14, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos pulazos que se indican, coma complemento
ós 356,7 € xa ingresados a conta:
a. 1908,9 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1699,2 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1699,2 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso

f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 356,7 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

79.-(1262)SOLICITUDE EFECTUADA POR Mª CARMEN DOMÍNGUEZ
FERNÁNDEZ, NIF 35973760N, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE
DOMINIO SOBRE O POSTO DENOMINADO C03 DO MERCADO DO PROGRESO
EXPTE 207/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
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Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Mª Carmen Domínguez Fernández con NIF 35973760N sobre o posto
denominado C03, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

80.-(1263)SOLICITUDE EFECTUADA POR Mª ANGELES BASTOS BESADA, NIF
36008279P, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C02 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 208/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Mª Angeles Bastos Besada con NIF 36008279P sobre o posto denominado
C02, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
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g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

81.-(1264)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA PILAR ALONSO QUIÑÓNES,
NIF 36059473G, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO M02 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 209/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a María Pilar Alonso Quiñónes con NIF 36059473G sobre o posto
denominado M02, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 262,8 € xa ingresados a conta:
a. 824,64 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c. 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010

e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,8 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu contorno.
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82.-(1265)SOLICITUDE EFECTUADA POR FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, NIF 36080781Z, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE
DOMINIO SOBRE O POSTO DENOMINADO C54 DO MERCADO DO PROGRESO
EXPTE 210/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Fernando Manuel González Rodríguez con NIF 36080781Z sobre
o posto denominado C54, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 547,52 € xa ingresados a conta:
a. 1718,08 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1699,2 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1699,2 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso

f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 547,52 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

83.-(1266)SOLICITUDE EFECTUADA POR Mª CARMEN ARAUJO CASTRO, NIF
35983235B, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B38 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 211/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Mª Carmen Araujo Castro con NIF 35983235B sobre o posto
denominado B38, suxeita ás seguintes condicións:
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a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 262,8 € xa ingresados a conta:
a. 824,64 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c. 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización

i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,8 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu contorno.

84.-(1267)SOLICITUDE EFECTUADA POR ESTELA ARAUJO CASTRO, NIF
36020137K, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B37 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 212/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Estela Araujo Castro con NIF 36020137K sobre o posto
denominado B37, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
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c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 262,8 € xa ingresados a conta:
a. 824,64 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c. 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.

j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,8 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

85.-(1268)SOLICITUDE EFECTUADA POR VICENTA GALIANA RODRÍGUEZ, NIF
36087410L, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B10 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 213/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Vicenta Galiana Rodríguez con NIF 36087410L sobre o posto
denominado B10, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 262,8 € xa ingresados a conta:
a. 824,64 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c. 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010
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e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,8 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu contorno.

86.-(1269)SOLICITUDE EFECTUADA POR MARÍA DEL CARMEN FRAGA
MARIÑO, NIF 35987710R, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO
SOBRE O POSTO DENOMINADO B33 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE
214/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a María del Carmen Fraga Mariño con NIF 35987710R sobre o posto
denominado B33, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
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g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
-Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

87.-(1270)SOLICITUDE EFECTUADA POR NATIVIDAD GONZÁLEZ CAYETANO,
NIF 35970491D, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO C25 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 215/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Natividad González Cayetano con NIF 35970491D sobre o posto
denominado C25, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 188,8 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios

xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

88.-(1271)SOLICITUDE EFECTUADA POR JULIA QUINTEIRO QUINTAS, NIF
35974660S, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B26 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 216/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Julia Quinteiro Quintas con NIF 35974660S sobre o posto
denominado B26, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
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c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

89.-(1272)SOLICITUDE EFECTUADA POR JULIA QUINTEIRO QUINTAS, NIF
35974660S, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B27 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 217/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Julia Quinteiro Quintas con NIF 35974660S sobre o posto denominado
B27, suxeita ás seguintes condicións:

a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
-Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
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90.-(1273)SOLICITUDE EFECTUADA POR JULIA QUINTEIRO QUINTAS, NIF
35974660S, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B28 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 218/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Julia Quinteiro Quintas con NIF 35974660S sobre o posto
denominado B28, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.

g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

91.-(1274)SOLICITUDE EFECTUADA POR PLÁCIDA CASTRO CASTRO, NIF
76888473W, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B39 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 219/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 40 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Plácida Castro Castro con NIF 76888473W sobre o posto
denominado B39, suxeita ás seguintes condicións:
i) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
j) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
k) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
l) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 262,8 € xa ingresados a conta:
a. 824,64 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 815,58 € antes do 28 de abril de 2010
c. 815,58 € antes do 31 de outubro de 2010
m) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
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atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
n) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
o) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
p) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
q) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
r) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 262,8 ingresados na conta do
Concello de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta,
xeraren crédito para incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do
Progreso e o seu entorno.

92.-(1275)SOLICITUDE EFECTUADA POR PLÁCIDA CASTRO CASTRO, NIF
76888473W, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B40 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 220/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Plácida Castro Castro con NIF 76888473W sobre o posto denominado
B40, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do pulazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
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g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

93.-(1276)SOLICITUDE EFECTUADA POR ANA MARÍA ALBES GONZÁLEZ, NIF
36003788W, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B43 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 221/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Ana María Albes González con NIF 36003788W sobre o posto
denominado B43, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios

xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
1. Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
94.-(1277)SOLICITUDE EFECTUADA POR VICTORIA ALVES GONZÁLEZ, NIF
35979477W, DE OUTORGAMENTO DE CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O
POSTO DENOMINADO B44 DO MERCADO DO PROGRESO EXPTE 222/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 10 anos a contar dende o día 1 de
outubro de 2009 a Victoria Alves González con NIF 35979477W sobre o posto denominado
B44, suxeita ás seguintes condicións:
a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
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d) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso e exclusivamente esta indemnización efectuarase por un só posto.
e) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
f) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
g) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
-Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto
h) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.

95.-(1278)SOLICITUDE EFECTUADA POR PLANOS DESENVOLVEMENTO
COMERCIAL COTA E MEDIA, NIF B27714641, DE OUTORGAMENTO DE
CONCESIÓN DE DOMINIO SOBRE O POSTO DENOMINADO M03 DO
MERCADO DO PROGRESO EXPTE 223/551
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 7 de setembro de
2009, do Asesor en materia de Mercados do Concello de Vigo e Interventor Técnico do
Mercado do Progreso, conformado polo Concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e
Cascos Históricos, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Outorgar unha concesión de dominio por un prazo de 60 anos a contar dende o
día 1 de outubro de 2009 a Planos desenvolvemento comercial cota e media con NIF
B27714641 sobre o posto denominado M03, suxeita ás seguintes condicións:

a) O canon mensual inicial é de 90,62 euros, que poderá ser incrementado en ata un 40%
pola entidade que asuma en virtude de calquera tipo de acordo có Concello de Vigo a
xestión do Mercado do Progreso. O dito canon actualizarase anualmente á porcentaxe
do IPC e é independente do importe que se indica no apartado seguinte.
b) Así mesmo, a proposta dos concesionarios dos postos, e ó fin de incrementar os
servizos ou reaxustar os importes a novas condicións nos supostos de reordenación
dos espazos, poderanse incrementar e/ou redistribuír os cánones mensuais.
c) Os concesionarios poderán constituírse en asociación administrativa de contribuíntes
ós efectos da imposición de contribucións especiais á que se refiren os artigos 36 e 37
do TRLFL.
d) A concesión está condicionada a que, nos prazos que se indican, o concesionario
efectúe o ingreso das seguintes contías nos prazos que se indican, coma complemento
ós 543,72 € xa ingresados a conta:
a. 1631,16 € antes do 13 de novembro de 2009
b. 1631,16 € antes do 28 de abril de 2010
c. 1631,16 € antes do 31 de outubro de 2010
e) Se fosen realizadas obras de reforma que impliquen o traslado ou desaparición de
postos, o concesionario poderá optar por un posto de similares características que se
atope baleiro ou que se cree coma consecuencia da reforma ou por unha
indemnización de dúas mensualidades por cada ano ou fracción que lle reste de
concesión, sen que sexa maior para ningún ano da cantidade que abonou en concepto
de ampliación do prazo de concesión. Non se indemnizará a desaparición de postos
adicionais cando o interesado conserve polo menos un; é dicir, só se indemnizará a
aqueles comerciantes que coma consecuencia das obras e, en aplicación dos criterios
xa indicados en anteriores comunicacións, deban cesar na súa actividade no Mercado
do Progreso
f) De realizarse obras no Mercado, tódolos comerciantes, deberán adquirir e instalar ás
súas expensas o mobiliario do seu posto que se aprobe por tipoloxías de comerciantes
comúns. Non están permitidos, agás autorización expresa e escrita, mobiliario ou
instalacións distintas das que se aproben no proxecto.
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade
comercial no posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que
darían lugar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
i) Prohibición de cesión de dereitos, traspaso ou gravame sobre o posto sen o
consentimento expreso do xestor do Mercado e que se suxeitará ás seguintes
condicións:
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1. Os dereitos que outorgan a concesión dos postos fixos son persoais e transferibles
entre vivos e por causa de morte.
2. O traspaso das concesións determinará a obriga de pagamento ó Concello de Vigo
de unha mensualidade por cada ano ou fracción que quede ata o final do prazo da
concesión do posto.
3. No caso de falecemento, xubilación ou invalidez do adxudicatario, a concesión
administrativa ó seu favor poderá ser transmisible ós seus ascendentes,
descendentes ou cónxuxes sen lugar a satisfacer cantidade algunha.
4. As concesións transmitidas caducarán na mesma data que a concesión orixinal.
j) Os concesionarios deberán aboar os tributos que lle resulten esixibles, así coma os
subministros (auga, luz, teléfono, etc) dos que exista contador individualizado ou
común prorrateable.
SEGUNDO.- Traspasar á conta de ingresos correspondente os 543,72 ingresados na conta do Concello
de Vigo facilitada no seu día, contías estas que, logo da correspondente proposta, xeraren crédito para
incrementar a correspondente partida de investimentos no Mercado do Progreso e o seu entorno

96.-(1279)PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN Á FUNDACIÓN ÉRGUETEINTEGRACIÓN PARA A UTILIZACIÓN DO PARQUE RIVERA ATIENZA PARA
PRÁCTICAS DE XARDINERÍA. EXPTE. 4741/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do xefe do Servizo
de Montes, Parques e Xardíns, do 8.09.2009 co conforme da concelleira delegada de Facenda,
a Xunta de Goberno Local acorda:
Autorizar a Fundación Érguete-Integración a utilización do Parque Rivera Atienza para o
desenrolo de dous cursos de formación pre-laboral na ocupación de xardinería entre o 7 de
setembro e o 27 de novembro do ano 2009 con horario de 10:00 a 14:00 horas e de luns a
venres.
O desenvolvemento das actividades farase cumprindo os requirimentos da Lei de Prevención
de Riscos laborais.”

97.-(1280)CONCESIÓN
DE
SUBVENCIÓNS
DA
CONCELLERÍA
DE
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA- ANO 2009. EXPTE. 910/334.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do 2 de setembro de
2009, da técnica do SNL con conforme da concelleira delegada de Xuventude, Igualdade e
Normalización Lingüística, así como do informe da técnico de Fiscalización do 9.09.2009, co
conforme do Interventor Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
1.Conceder, con cargo á partida 4633.489.00.00 do vixente orzamento, as subvencións
ás entidades para os programas, proxectos e actividades desenvolvidas no ano 2009 por un

importe total de seis mil (6.000,00 €); constando no anexo I, que se achega, a relación de
entidades, proxectos e subvencións concedidas.
2.Denegar a concesión das solicitudes de subvención que, de seguido, se relacionan, por
non ser conformes coas bases da convocatoria:
a) Base segunda (por non acadar unha valoración global mínima de 12 puntos):
● Asociación veciñal Doutor Fleming
● Asociación de comerciantes e autónomos de Pontevedra
● Asociación de bipolares y unipolares de Galicia (ASBIGA)
● Trastorno bipolar organización
● Asociación de marketing social "ADEMÁS"
● Club de loita San Ignacio
● Asociación veciñal, cultural e deportiva de Lavadores
● Implicadas/os no desenvolvemento
● Asociación galega de hemofilia
● Centro socio cultural AR Valadares (proxectos: "De campamento co galego ás
costas" e "Da cultura de teleclub á cultura de club")
b) Non cumpre a base primeira (actuacións cuxa finalidade principal é estender o uso
social da lingua galega no ámbito territorial do Concello de Vigo):
● Centro cultural, artístico e recreativo Rueiro
c) Non cumpren a base quinta-1 (entidades sen ánimo de lucro que estean inscritas no
Rexistro Municipal de Asociacións):
● Asociación Faraxa pola abolición da prostitución
● Asociación de técnicos/as de integración social de Galicia (ATISGA)
● Federación galega de loita e D.A.
d) Non cumpre a base segunda que di: non serán proxectos subvencionables aqueles
que inclúan actividades de signo docente previstas nos programas de ensino:
● Club de loita O Castro

98.-(1281)MODIFICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO
4.05.09 EN RELACIÓN CO
CONCURSO PARA A XESTIÓN MEDIANTE
CONCESIÓN DE SERVIZO PÚBLICO DE APARCADOIROS SUBTERRÁNEOS DE
USO MIXTO EN DIFERENTES LUGARES DA CIDADE. EXPTE. 18620/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de
Admón. Xeral, do 4.09.09, conformado polo concelleiro delegado de Xestión Municipal, que
di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local, en data 4 de maio de 2009, acordou “ Aprobar as bases para a
presentación de solicitudes para optar a prazas de residentes nos aparcadoiros das rúas Areal,
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Policarpo Sanz, Pintor Colmeiro (lote 1), Rosalía de Castro, Jenaro de la Fuente e avenida Castelao
(lote 2) en segunda convocatoria que se transcribirán a continuación”, punto 4º do asunto 36 da
orde do día relativo a “Modificación do prego de cláusulas técnicas e administrativas do concurso
para a xestión mediante concesión de servizo público de aparcadoiros subterráneos de uso mixto en
diferentes lugares da cidade (expte. 18620/240)”.
No entanto, non resultaba posible aprobar as bases en tanto non estivese aprobada definitivamente a
modificación do prego de cláusulas técnicas e administrativas no que se basean. En consecuencia,
SE PROPÓN Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL, en uso das atribucións que lle confire a lexislación
vixente, adoptar o seguinte acordo:
“Modificar o punto 4º do asunto 36 da orde do día relativo a “Modificación do prego de cláusulas
técnicas e administrativas do concurso para a xestión mediante concesión de servizo público de
aparcadoiros subterráneos de uso mixto en diferentes lugares da cidade (expte. 18620/240)”, que
quedaría coa seguinte redacción:
4º.- Aprobar as bases para a presentación de solicitudes para optar a prazas de residentes nos
aparcadoiros das rúas Areal, Policarpo Sanz, Pintor Colmeiro (lote 1), Rosalía de Castro, Jenaro de
la Fuente e avenida Castelao (lote 2) en segunda convocatoria que se transcribirán a continuación.
Esta aprobación quedará condicionada a aprobación definitiva da modificación dos artigos 89, 90,
91 e 99 do Prego de cláusulas técnicas e administrativas do concurso para a xestión mediante
concesión de servizo público de aparcadoiros subterráneos de uso mixto en diferentes lugares da
cidade aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local do Excmo. Concello de Vigo de data 14 de
agosto de 2006”.

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

99.-(1282)RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA ACORDO DA X.
GOBERNO LOCAL DO 15.06.09 SOBRE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN
DISCIPLINARIA A FUNCIONARIO DE CARREIRA DA POLICÍA LOCAL.
DESESTIMADO. EXPTE. 33743/212.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do Asesor Xurídico
da Policía Local do 7.09.2009 co visto e prace do concelleiro delegado de Mobilidade,
Seguridade e Transportes, a Xunta de Goberno Local acorda:
Desestimar o recurso de reposición interposto polo Policía Local D. Óscar González Vázquez
contra o acordo da Xunta de Goberno Local de 15 de xuño anterior (Expte: 33743-212), polo
que se lle impón a sanción disciplinaria de perda de remuneración de dez días con igual
período de suspensións de funcións.

100.-(1283)DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE PERMISO RETRIBUÍDO Á
FUNCIONARIA Dª MARÍA ALBA CHORÉN PUGA. EXPTE. 19270/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnico de
xestión, do 10.08.09 co conforme da xefa da Área de Réxime Interior, que di o seguinte:

Con data 3 de agosto de 2009, a través do Rexistro Xeral deste Concello (doc. 90114673), Dª Mª Alba
Choren Puga, Auxiliar de Administración Xeral, adscrita á Intervención Xeral, solicita se lle
conceda un permiso para atender o coidado da súa sogra, atendendo o previsto no art. 76.1.k, do
decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función
pública de Galicia, de 15 días naturais
O art. 76.1.k) , do decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da
Lei da función pública de Galicia, establece que nos supostos de accidente ou enfermidade moi grave
da ou do cónxuxe, parella en análoga relación de afectividade, familiares en primeiro grao, persoas
acollidas ou familiares que convivan na mesma casa, e para atender ao seu coidado, o persoal
funcionario terá dereito a un permiso retribuído cunha duración máxima de trinta días naturais. Cada
accidente ou enfermidade xerará un único permiso, que, dentro da duración máxima de trinta días, se
poderá utilizar de maneira separada ou acumulada.
A interesada unicamente solicita os días do 3 ao 10 de agosto de 2009, aportando informe clínico do
estado da súa sogra, así como certificado de empadroamento no que se acredita que convive no
mesmo domicilio.
Por isto, a funcionaria que subscribe, vistos os anteriores antecedentes no uso das competencias que
a normativa vixente en materia de réxime local lle confire á Alcaldía-Presidencia en canto á superior
dirección do persoal municipal, contidas no artigo 124.4.i) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003, de Medidas para a Modernización do
Goberno Local, e que ostento por delegación efectuada en Decreto de data 5 de xullo do 2007 en
canto á xefatura directa e inmediata do persoal municipal, propón o Sr. concelleiro-delegado da Área
de Xestión municipal a adopción do seguinte acordo:
Autorizar a Dª Mª Alba Choren Puga, nº de persoal 21812, Auxiliar de Administración Xeral,
adscrita á Intervención Xeral un permiso retribuído do 3 ao 10 de agosto de 2009, de conformidade
co previsto no art. 76.1.k, do decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei da función pública de Galicia, para atender ao coidado da súa sogra.”

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada do precedente informe-proposta.

101.(1284)DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PERMISO
RETRIBUÍDO Á FUNCIONARIA Dª ROSA MARÍA ALONSO MIGUEZ. EXPTE.
19268/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnico de
xestión, do 26.08.09 co conforme da xefa da Área de Réxime Interior, que di o seguinte:
“Con data 25 de agosto de 2009, a través do Rexistro Xeral deste Concello (doc. 90114673), Dª Rosa
Mª Alonso Miguez, diplomada en traballo social, adscrita á Area de Benestar Social, solicita se lle
conceda un permiso para atender o coidado da súa nai, atendendo o previsto no art. 76.1.k, do
decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función
pública de Galicia, de 30 días naturais
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O art. 76.1.k) , do decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da
Lei da función pública de Galicia, establece que nos supostos de accidente ou enfermidade moi grave
da ou do cónxuxe, parella en análoga relación de afectividade, familiares en primeiro grao, persoas
acollidas ou familiares que convivan na mesma casa, e para atender ao seu coidado, o persoal
funcionario terá dereito a un permiso retribuído cunha duración máxima de trinta días naturais. Cada
accidente ou enfermidade xerará un único permiso, que, dentro da duración máxima de trinta días, se
poderá utilizar de maneira separada ou acumulada.
A interesada acredita á inscrición no padrón municipal de convivencia no mesmo domicilio, así como
informe médico co diagnóstico e onde se especifica que é conveniente a axuda e acompañamento da
familia.
Por isto, a funcionaria que subscribe, vistos os anteriores antecedentes no uso das competencias que
a normativa vixente en materia de réxime local lle confire á Alcaldía-Presidencia en canto á superior
dirección do persoal municipal, contidas no artigo 124.4.i) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003, de Medidas para a Modernización do
Goberno Local, e que ostento por delegación efectuada en Decreto de data 5 de xullo do 2007 en
canto á xefatura directa e inmediata do persoal municipal, propón o Sr. concelleiro-delegado da Área
de Xestión municipal a adopción do seguinte acordo:
Autorizar a Dª Rosa Mª Alonso Miguez, con nº de persoal 21203, Diplomada en Traballo Social,
adscrita á Area de Benestar Social un permiso retribuído do 26 de agosto ao 24 de setembro de 2009,
de conformidade co previsto no art. 76.1.k, do decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, para atender ao coidado da súa nai.”

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada do precedente informe-proposta.

102.-(1285)DAR CONTA DA RESOLUCIÓN SOBRE NOMEAMENTO EN
COMISIÓN DE SERVIZOS DE Dª MARTA MOLÍNS OTERO. EXPTE. 19250/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do decreto do concelleiro-delegado da
Área de Xestión Municipal do 4.09.2009 co “dou fe” do Secretario do Goberno Local, que di
o seguinte:
“Con data 19 de agosto de 2009, polo Sr. Concelleiro-Delegado da Area de Xestión Municipal
remítese ao Servizo de Recursos Humanos conforme para proceder á tramitación da solicitude da
Concelleira-Delegada da Area de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo a tramitación da solicitude
de comisión de servizos da funcionaria pertencente ao corpo superior da Xunta de Galicia Dª Marta
Molíns Otero, con DNI 01.499.690-K, para que se proceda á cobertura temporal do posto de Xefe/a
do Servizo de Sanidade e Consumo, dadas as necesidades e o volume de traballo no referido servizo.
Coa mesma data, de conformidade co disposto no art. 64 do Real decreto 364/95, do 10 de marzo, en
concordancia co art. 4.2 do Decreto 92/1991, de 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento de
situacións administrativas dos funcionarios da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
e na Lei 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de
Galicia, da Función Pública de Galicia, solicítase informe en relación coa Comisión de servizos de
dita funcionaria por esta Concellería.

Con data 04 de setembro de 2009, a través do Rexistro Xeral do Concello, doc. 90127806, recíbese da
Consellería de Facenda, resolución do Director Xeral de Función Pública de data 31 de agosto de
2009, pola que se autoriza dita comisión de servizos, contendo datos completos do posto de traballo
de orixe.
Por isto, no uso das competencias delegadas que ostento por delegación da Alcaldía efectuada en
Decreto de data 5 de xullo de 2007 en canto á xefatura directa e inmediata do persoal municipal,
RESOLVO:
Primeiro.Nomear en Comisión de servizos a Dª Marta Molíns Otero, con DNI 01.499.690-K,
funcionaria de carreira de Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, Subgrupo A1.
pertencente o corpo superior de dita administración, con efectos administrativos e económicos do día
da toma de posesión, 04 de setembro de 2009, previa acreditación do seu cese no posto que
desenvolvía na Consellería de Medio Rural do día 03 do mesmo mes.
Segundo.Adscribila ó posto nº 77, Xefe/a Servizo Sanidade e Consumo (Técnico Admón.
Xeral), partida funcional 444.0 da vixente relación de postos de traballo, na Oficina Municipal de
Información ao Consumidor-OMIC, código 302.
Terceiro.A duración da presente comisión de servizos será coma máximo por un ano,
prorrogable ata un ano máis
A presente resolución comuníquese á interesada, Consellería de Medio Rural e Dirección Xeral da
Función Pública, Intervención Xeral, Servizo de Recursos Humanos, Comité de Persoal. Así mesmo,
deberá darse conta a Xunta de Goberno Local na primeira sesión que celebre.”

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada do precedente decreto.

103.(1286)DENUNCIA DO CONTRATO DE COBERTURA DE CONTINXENCIAS
PROFESIONAIS POR ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES
PROFESIONAIS DO PERSOAL DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 19222/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica do
Servizo de Prevención de Riscos Laborais, do 8.08.09, conformado polo xefe da Áreas de
Contratación e polo concelleiro da Área de Xestión Municipal, que di o seguinte:
“A Xunta de Goberno Local, na súa condición de Órgano de Contratación do Concello, na sesión
celebrada o 30 de xaneiro do 2006, adxudicou a contratación dunha entidade colaboradora da
SS.SS. para a cobertura das continxencias profesionais por accidentes de traballo e enfermidades
profesionais do persoal do Concello de Vigo, á entidade FREMAP Mutua de Accidentes de Traballo e
Enfermidades Profesionais nº 61 , sendo o prazo de vixencia de 2 anos, prorrogables por dúas
anualidades máis, vencendo o vindeiro 1 de febreiro do 2010.
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A Cláusula III do prego de condicións reguladoras do concurso establece que a denuncia do contrato
debe realizarse cun prazo mínimo de 4 meses de antelación.
Dende a data de adxudicación até o día de hoxe produciuse un novo réxime xurídico tanto na
lexislación xeral da contratación administrativa como na específica das Mutuas de AT e EP, o que
aconsella, por non dicir que obriga á formalización dun novo expediente de contratación axustado á
legalidade vixente, máxime si se trata dun dos contratos que poden definirse como de obrigado
cumprimento ao tratarse da xestión da cobertura das continxencias profesionais por AT e EP., para
cuxa cobertura o Concello de Vigo optou por una entidade colaboradora da SS.SS., tal e como
permite o artigo 14.- R.D. 84/1996, de 26 de xaneiro.
O art 93 da Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público dispón que é o Órgano de contratación quen
debe iniciar o expediente de contratación, sendo o momento actual o correcto coa finalidade de que
poda resolverse a adxudicación con anterioridade á data de finalización do contrato vixente, e evitar
o desamparo no que se atoparía o Concello ante os seus empregados e a Seguridade Social, razón
pola que se propón á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO
Primeiro.Comunicar á entidade FREMAP Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades
Profesionais nº 61, adxudicataria do Contrato de selección dunha entidade colaboradora da SS.SS.
para a cobertura das continxencias profesionais por accidentes de traballo e enfermidades
profesionais do persoal do Concello de Vigo, a denuncia do contrato en vigor (de data 30/01/06) que
finaliza o 30 de xaneiro do 2010.
Segundo.Ordenar á Unidade de RR.HH., coa colaboración da Área de Contratación a
iniciación do expediente de contratación no que se xustificará adecuadamente o procedemento elixido
e os criterios que se terán en consideración para a súa adxudicación.”

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

104.-(1287)PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A REFORMA E
ACONDICIONAMENTO DO SEPARADOR DE GRAXAS PARA DEPENDENCIAS
DO PARQUE CENTRAL DE SERVIZOS. EXPTE. 1415/448.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade coa proposta do responsable de
Obra do Programa Útil, de data 31-08-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde redactado polo Programa ÚTIL (Unidade de Traballo
para Inserción Laboral) para Dependencias do parque Central.

105.(1288)PROPOSTA DE ACEPTACIÓN DA OBRA “MELLORA DE
INFRAESTRUTURA VIARIA DO CAMIÑO ANDURIÑA” QUE REALIZARÁ A
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. EXPTE. 59486/250.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do Xefe do Servizo de vías
e Obras, do 04-09-2009, conformado pola Concelleira de Servizos Xerais, a Xunta de
Goberno Local acorda aprobar a seguinte proposta:
O Concello de Vigo ante a notificación efectuada pola Consellería do Medio Rural, de realizar
con cargo aos seus orzamentos as obras de infraestruturas rurais (PEIM RURAL 2009)
consistentes en Mellora de infraestrutura viaria do camiño Anduriña,
Manifesta a súa aceptación á execución da mesma en réxime de cooperación e
COMPROMÉTESE a:
1.A posta a disposición, libres de cargas e gravames, de todos os terreos necesarios, para
a normal execución das obras, así como os correspondentes permisos e autorizacións
legalmente esixidos para levar a cabo as obras.
2.A renuncia expresa a reter da achega desa Corporación calquera tipo de tributo con
motivo das obras de referencia.
3.Asumir -unha vez rec epcionadas as obras provisionalmente a previa comunicación do
órgano da Comunidade Autónoma- a explotación, mantemento e conservación das mesmas.
4.-

Facultar ao Alcalde – Presidente para levar a cabo a sinatura do convenio

5.Manifestación expresa do compromiso de que a obra non se someterá a ningunha
modificación importante desde a súa entrega ata que se cumpra o prazo establecido no
referido artigo 72, que impide modificacións importantes nos cinco anos seguintes:
1. que afecten á súa natureza ou as súas condicións de execución
2. que resulten, ben dun cambio na natureza do réxime da propiedade dunha
determinada infraestrutura, ben da interrupción ou do cambio de localización
dunha actividade produtiva
6.O Concello asumirá todas e cantas responsabilidades dimanen das posibles
irregularidades ou ilegalidades que se produzan no cumprimento do compromiso adquirido
por dito Concello.
7.O Concello, antes da adxudicación definitiva da obra e sen prexuízo dos demais requisitos esixidos pola
normativa que regula a contratación administrativa, deberá acreditarse a efectiva dispoñibilidade dos terreos

106.-(1289)AMPLIACIÓN DO PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA MARÍN. EXPTE. 113/440.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade coa proposta do xefe da área de
Servizos Xerais do 07-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
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Ampliar o prazo de execución das obras de Humanización da rúa Marín en dous meses,
pasando a ser o novo prazo de remate das mesmas o vindeiro 14 de novembro de 2009.

107.-(1290)PROXECTO MODIFICADO CUSTO CERO DO PROXECTO DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA CORUÑA. EXPTE. 114/440.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade coa proposta do xefe da área de
Servizos Xerais do 10-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar o proxecto modificado a “CUSTE CERO” do proxecto inicial de Humanización da
rúa Coruña.

108.-(1291SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A SUBSCRICIÓN A “LA LEY
DIGITAL COMPLETA” POR IMPORTE DE 16.257’75 € PARA O exercizo 2009 A
FAVOR DE WOLTERS KLUWERT ESPAÑA SA, CIF A58417346. EXPTE. 1764/550.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade co informe proposta do 28-072009, do vocal do Tribunal Económico-Administrativo, conformado polo concelleirodelegado da área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Autorizar a subscrición con Wolters Kluwer España SA, por dous anos
prorrogables por outros dous do servizo, de conformidade co presuposto que consta no
expediente, de acordo co seguinte desglose:
BASES DE DATOS
“La Ley Digital Completa”
(10 licenzas)

IMPORTE
14.015,30 €

IVE (16%)
2.242,45 €

IMPORTE + IVE
16.257,75 €

TOTAL: 16.257,75 € para o ano 2.009, incrementándose nos anos posteriores co aumento
doIPC
SEGUNDO.- Comunicar a Wolters Kluwer España SA que as subscricións resultantes do
acordo da Xunta de Goberno Local de 12 de xuño de 2.007 dánse por resoltos coa notificación
deste Acordo no tocante ós accesos a “El Consultor on-line”.
TERCEIRO.- Imputar os
1210.2200100.

importes resultantes da execución do presente á partida

109.-(1292)SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A SUBSCRICIÓN A “EL
CONSULTOR ON-LINE” POR IMPORTE DE 4.892’88 € PARA O exercizo 2009 A
FAVOR DE WOLTERS KLUWERT ESPAÑA SA, CIF A58417346. EXPTE. 1765/550

Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade co informe proposta do 28-072009, do vocal do Tribunal Económico-Administrativo, conformado polo concelleirodelegado da área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Autorizar a subscrición con Wolters Kluwer España SA, por dous anos
prorrogables por outros dous do servizo, de conformidade co presuposto que consta no
expediente, de acordo co seguinte desglose:
BASES DE DATOS

IMPORTE

IVE (16%)

“El Consultor online (10 licenzas)

4.218 €

674,88 €

IMPORTE +
IVE
4.892,88 €

TOTAL: 4.892,88 € para o ano 2.009, incrementándose nos anos posteriores co aumento
doIPC
SEGUNDO- Comunicar a Wolters Kluwer España SA que as subscricións resultantes do
acordo da Xunta de Goberno Local de 12 de xuño de 2.007 dánse por resoltos coa notificación
deste Acordo no tocante ós accesos a “El Consultor on-line”.
TERCEIRO.- Imputar os
1210.2200100.

importes resultantes da execución do presente á partida

110.-(1293)DESCRICIÓN E ACEPTACIÓN DA CESIÓN DOS TERREOS PÚBLICOS
DAS FASES I E II DE ROTEAS. EXPTE. 4937/401.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta conxunto do secretario da
Xerencia Municipal de Urbanismo e do Director da área de Planeamento e Xestión de data
31-08-09 e visto así mesmo o posterior informe-proposta do 11-0-2009 do secretario da
Xerencia Municipal de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local, acorda:
PRIMEIRO.- Aceptar a titularidade das seguintes parcelas de dominio e uso público descritas
no punto 3º do informe-proposta do 31-08-09 do Secretario e do Director da área de
Planeamento e Xestión da Xerencia Municipal de Urbanismo, tendo en conta a corrección
contida no informe-proposta do Secretario da XMU do 11-09-2009, que terán a cualificación
de bens de dominio e uso público.
“* Parcelas de dominio e uso privado :
- “Parcela 1” de 2.032,74 metros cadrados onde se localiza a primeira fase da
construción de vivendas de promoción pública cuxa iniciativa correspondeu ao IGVS.
Consta de cinco bloques para corenta vivendas. A edificación e a súa urbanización
anexa ocupa unha parcela cunha superficie de 2.032,64, das que corresponden á
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edificación unicamente 1.068,25 m², sendo o resto urbanización anexa, tales como
rampla de accesos a garaxes, zonas peonís, etc.
Inscrición Rexistral: Trae causa da xestión realizada polo IGVS na a finca rexistral
número 55.385 do Rexistro da Propiedade número tres de Vigo, ao libro 804, folio
181. Toda ela foi dividida horizontalmente por escritura pública de data 21.04.03 ante
o Notario don Gerardo García-Boente Sánchez e consta co número 1.019 do seu
protocolo e a súa descrición é a seguinte:
Lindeiros: Norte: rúa A; Sur: zona verde ZV1-b e rúa B; Leste: rúa A; Oeste: zona
verde ZV1-b.
- “Parcela 2” de 2.102,52 metros cadrados. Na mesma se localiza as vivendas de
promoción pública do IGVS, correspondentes á segunda fase da “UA 11 Roteas”. Na
mencionada parcela, son ocupados por tres edificios nunha superficie de 1.257,60 m²,
sendo o resto urbanización anexa. Esta finca resulta da utilización dos terreos
descritos no Rexistro da Propiedade número tres como 10.023 e parte da parcela
rexistral número 66.414, coa seguinte descrición:
Lindeiros: Norte: rúa B; Sur: rúa C e zona verde ZV2-b; Leste: zona verde ZV2-b;
Oeste: rúa C.
Inscrición Rexistral: Trae causa da xestión realizada polo IGVS nas fincas rexistrais
números 55.385 e 10.027.
* Parcelas de dominio e uso público:
- “ZV1-a”: espazo libre de uso público/zona verde (fase 1) cunha superficie de
2.115,50 m², e cuxa descrición é a seguinte:
Lindeiros: Norte: límite do estudio de detalle da U.A. 11 Roteas e colindante coas
parcelas 148, 218, 219 e 220 do polígono 149 e cuxos propietarios son José Manuel
Suárez Costas e outros; Sur: rúa A e en parte vial B; Leste: límite do estudio de
detalle da U.A. 11 Roteas e Vial A; Oeste: estrada Camposancos PO-552.
- “ZV1-b”: espazo libre de uso público/zona verde (fase 1) cunha superficie de
2.062,10 m², e cuxa descrición é a seguinte:
Lindeiros: Norte: rúa A e parcela 1, de dominio e uso privado; Sur: rúa B; Leste:
parcela 1, de dominio e uso privado; Oeste: rúa A.
- “ZV1-c”: espazo libre de uso público/zona verde (fase 1) cunha superficie de 64,40
m², e cuxa descrición é a seguinte:

Lindeiros: Norte: rua A; Sur: rúa B; Leste: rúa A; Oeste: parcela 1, de dominio e uso
privado.
- “ZV2-a”: espazo libre de uso público/zona verde (fase 2 a) cunha superficie de
286,00 m², e cuxa descrición é a seguinte:
Lindeiros: Norte: rua B; Sur: rúa C; Leste: parcela 2, de dominio e uso privado;
Oeste: rúa C.
- “ZV2-b”: espazo libre de uso público/zona verde (fase 2 b) cunha superficie de
1.023,67 m², e cuxa descrición é a seguinte:
Lindeiros: Norte: rúa B; Sur: límite do estudio de detalle da U.A. 11 Roteas (lindeiros
coas parcelas cuxas referencias catastrais son as seguintes: 77050102NG1770N –
Joaquin Domínguez Fernández, 77050103NG1770N – Ignacio Fernández Álvarez,
77050104NG1770N – Ignacio Fernández Álvarez, 77050105NG1770N – Ignacio
Fernández Álvarez); Leste: rúa B; Oeste: parcela 2 de dominio e uso privado.
- “ZV2-c”: espazo libre de uso público/zona verde (fase 2 c) cunha superficie de
470,60 m², e cuxa descrición é a seguinte:
Lindeiros: Norte: termina en punta; Sur: límite do estudio de detalle da U.A. 11
Roteas e lindeira coa parcela 154 do polígono 149 do catastro; Leste: límite do
estudio de detalle da U.A. 11 Roteas e lindeira coa parcela 153 do polígono 149 do
catastro; Oeste: rúa A e B.
- “ZV2-d”: espazo libre de uso público/zona verde (fase 2 d) cunha superficie de
1.426,30 m², e cuxa descrición é a seguinte:
Lindeiros: Norte: rúa C; Sur: límite do estudio de detalle da U.A. 11 Roteas, e camiño
e lindeira coa parcela cuxa referencia catastral é 7604508NG1770S0001KF; Leste:
límite do estudio de detalle da U.A. 11 Roteas e lindeira coa parcela cuxa referencia
catastral é 7645003NG1770S a nome descoñecido; Oeste: estrada de Camposancos
PO-552.
Nesta parcela na actualidade existen dúas fincas coas súas respectivas vivendas
catastradas
e
cuxas
referencias
catastrais
son
as
seguintes:
7604502NG1770S0001PF, a nome de Concepción González Pérez; e
7604501NG1770S0001QF, a nome de Evangelina Pérez Villar.
Inscrición Rexistral: Todas as zonas verdes, forman parte da finca número 66.414 do
Rexistro da Propiedade número tres de Vigo, que xurdiu da división horizontal da
finca número 55.385 realizada por escritura pública de data 21.04.03 ante o Notario
don Gerardo García-Boente Sánchez.

S.ordinaria 14.09.09

* Viais e beirarrúas dunha superficie total de 4.570,41 metros cadrados.
- “Rúa A da fase 1”, cunha superficie de 1.995,39 m², e cuxa descrición é a seguinte:
Lindeiros: Norte: ZV1-a e zona verde de uso público; Sur: rúa B, ZV1-b e parcela 1
de dominio e uso privado; Leste: ZV2-c e ZV1-b, zonas verdes de uso público; Oeste:
ZV1-a, zona verde de uso público.
- “Rúa B da fase 2”, cunha superficie de 1.819,24 m², e cuxa descrición é a seguinte:
Lindeiros: Norte: vial A, ZV1-b e parcela 1 de dominio e uso privado; Sur: parcela 2
de dominio e uso privado, ZV2-b; Leste: ZV2-c, zona verde de uso público; Oeste:
estrada de Camposancos PO-552
- “Rúa C da fase 2”, cunha superficie de 758,00 m², e cuxa descrición é a seguinte:
Lindeiros: Norte: rua B, ZV2-a e parcela 2 de dominio e uso privado; Sur: ZV2-d;
Leste: camiño existente e límite do estudio de detalle da UA 11 Roteas; Oeste: estrada
de Camposancos PO-552.
Inscrición Rexistral: Todos os viais e beirarrúas descritos, forman parte da finca
número 66.414 do Rexistro da Propiedade número tres de Vigo, que xurdiu da división
horizontal da finca número 55.385 realizada por escritura pública de data 21.04.03
ante o Notario don Gerardo García-Boente Sánchez.
3.- Natureza dos bens cedidos ao Concello.- Ao abeiro do establecido nos artigos 15 e
seguintes da Lei 33/2003, de 3 de novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas, a
totalidade dos bens que se adquiren polo presente acto, teñen a natureza de bens de dominio
e uso público.”
SEGUNDO.- Declarar a innecesariedade de autorización de canta operación de agrupación e
segregación sexa necesaria que permita o reflexo rexistral da situación patrimonial derivada
da xestión do Instituto Galego da Vivenda e do Solo da “UA 11 Roteas”.
TERCEIRO.- Promover a inscrición rexistral das parcelas resultantes a xestión realizada polo
IGVS. Para o efecto, solicítase do Rexistro da Propiedade a cancelación das fincas de orixe
números 66.414 e 10.027 e apertura de finca rexistrais por cada unha das fincas descritas
como zonas verdes e rúas.
CUARTO.- Dar conta do presente acordo á oficina de Patrimonio do Concello de Vigo para
que proceda a dar de alta ás parcelas que son obxecto de aceptación. Así mesmo, con respecto
á parcela descrita como “ZV 2-d”, instar á Oficina de Patrimonio á regularización da situación
patrimonial da mesma.

111.-(1294)PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA O SEGUIMENTO E RECEPCIÓN
DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE ÁMBITOS DE INICIATIVA PRIVADA NO
CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 62/403.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade co informe-proposta asinado polo
director dos Servizos Técnicos e pola xerente da Xerencia Municipal de Urbanismo en data
31-08-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar o protocolo de actuación do Concello de Vigo para o seguimento e
recepción das obras de urbanización de iniciativa privada no Concello de Vigo que comprende
e complementa ao aprobado na Xunta de Goberno Local o 12.05.08.
SEGUNDO.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia o devandito protocolo para o seu
público coñecemento.
TERCEIRO.- Dar conta do mesmo a todos os departamentos implicados e ás empresas
subministradoras.
PRIMEIRO PUNTO: PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO PARA O SEGUIMENTO DA BOA
EXECUCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DAS ACTUACIÓNS DE INICIATIVA PRIVADA.
a) Unha vez aprobado definitivamente o proxecto de urbanización, a Entidade Urbanística

Colaboradora deberá convocar ó Concello (comunicando tal feito á XMU) para o
asinamento da “Acta de Comprobación do Replanteo (ACR)”. Achegará a seguinte
documentación:
1.- Plan de Seguridade e Saúde firmado polo contratista, visado e presentado no organismo
competente da Administración Autonómica.
2.- Acta de comprobación do Plan de Seguridade e Saúde polo Coordinador de Seguridade e Saúde, e
visado polo colexio profesional correspondente.
3.- Plan de Control de Calidade dos materiais utilizados na obra.
4.- Contrato con empresa autorizada, para a retirada de terras e escombros, o seu tratamento e
indicando o punto de verquido autorizado.
5.- Plano actualizado do levantamento topográfico e perfís do ámbito, firmado por técnico
competente co parcelario correspondente.
b) Unha vez asinada o “ACR”, os técnicos da OSPIO realizarán a supervisión continuada das

obras ata a recepción definitiva das mesmas, mantendo informados aos Servizos Técnicos da
XMU, das incidencias que poidan xurdir durante a execución das obras que motivará a
apertura dos procedementos administrativos que sexan pertinentes.
c)

A partires da data de asinamento do “ACR”, o órgano promotor deberá informar cada tres
meses o grado de execución das obras de urbanización e as incidencias que considere que
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poidan incidir na boa execución das mesmas. Relacionaranse as unidades de obra
executadas, coas cantidades certificadas ata a data por capítulos, así como o saldo pendente
de executar e certificar. Así mesmo, informarase do grado de execución das obras de
edificación e a súa previsible terminación.
d) As modificacións que se pretendan introducir no proxecto de urbanización, deberán ser
aprobadas previamente polo Concello.
e) Calquera demora non xustificada ou incidencia da que se poida deducir unha incorrecta
urbanización do ámbito, implicará a emisión dun informe por parte da OSPIO os Servizos
Técnicos da Xerencia, que elevarán proposta de requirimento o Delegado do Área de
Urbanismo e Vivenda. Na mesma advertirase que, de persistir na incorrecta urbanización, o
Concello poderá a acordar a execución subsidiaria das obras de urbanización ou, en función
do grado de desenvolvemento da urbanización, a adopción do acordo de cambio de sistema
por un directo.
f)

Os Servizos Técnicos da Xerencia Municipal de Urbanismo ou no seu caso a OSPIO, ou
conxunta, realizarán tantas visitas de comprobación como estimen procedentes, da que
levantarán Acta que deberá ser asinada polos técnicos municipais e o director da obra de
urbanización. Así mesmo, se dará conta os diferentes departamentos municipais e ás
empresas subministradoras das incidencias que poidan afectar ó servizo público.

g) Cando poida apreciarse que as obras de urbanización están ocasionando danos evidentes o
interese público (seguridade das persoas ou bens) o Concello poderá adoptar as medidas
provisionais que estimen pertinentes, chegando incluso a súa paralización si é considerado
oportuno.
h) Poderán suspenderse as obras de construción das edificacións, naquel caso que se aprecie
que as de urbanización non teñen un grado de desenvolvemento adecuado para que as de
edificación sexan utilizadas tan pronto como sexan rematadas.
i)

A OSPIO convocará a Entidade Urbanística Colaboradora e solicitará os Servizos Técnicos
da Xerencia de Urbanismo, a comprobación do cumprimento das Liñas e Rasantes
autorizadas, do que se levantará “Acta de Comprobación da Liña e Rasante (ACR)”. Se a
urbanización e simultánea coa edificación, comprobarase se o forxado de enrasado coa
aceira, cumpre coa rasante e liña autorizada. En caso de incumprimento, informarase o
Delegado da Área de Urbanismo e Vivenda, propoñendo a paralización das obras. Darase
traslado o departamento de Licencias para que adopte as medidas que procedan da súa
competencia. No suposto de edificación e urbanización simultánea, unha vez que as obras de
edificación acaden cota cero (obras baixo rasante), será obrigatorio empezar coas obras de
urbanización. De tal xeito, procurarase unha execución das obras que sexa harmónica e
axeitada, sen que se produzan desaxustes que poidan atrasar as obras ou afectar á calidade e
bo estado da urbanización.

j)

Si durante as inspeccións de supervisión ordinarias dos técnicos da OSPIO, observan que
algún edificio en construción no ámbito alcanza a cota de cuberta, deberán notificar o
departamento de Licenzas para que comproben si os titulares da licenza solicitaron a
inspección de comprobación da estrutura a que obriguen as Ordenanzas do PXOM. No caso
das obras de proxectos de obras ordinarias condicionadas por unha licenza de edificación, o

Promotor porá en coñecemento da OSPIO a data de comezo das obras, para a programación
do seu seguimento e control.
SEGUNDO PUNTO: PROCEDEMENTO PREVIO Á RECEPCIÓN DAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN.
a) A Entidade Urbanística Colaboradora, con anterioridade ós 45 días á previsión da
terminación das obras de urbanización, deberá comunicar ó Concello de Vigo, a través da
OSPIO (Oficina de Supervisión de Proxectos e Inspección de Obras), a data previsible de
remate das mesmas.
Achegara documento asinado polo director da obra e no modelo previsto como ANEXO III.
Xunto coa solicitude de recepción das obras, deberá presentar a seguinte documentación
técnica:
Planos que inclúan o estado final das obras executadas, referenciadas o ámbito de recepción,
en soporte informático e papel.

•
•
•
•
•

Certificado de final de obra firmado polo Técnico Director das Obras.

Acta de entrega das obras de urbanización obxecto da recepción, subscrita polo representante
da Xunta de Compensación ou promotor único, Dirección Facultativa e Contratista das Obras.

•
•

Informe-Resumen dos ensaios do Control de Calidade dos Materiais utilizados na obra,
subscrito polo responsable do Laboratorio de Control e conformados polo Director das Obras.

•
•
•
•

Copia do Documento notarial de formalización das cesións obrigatorias o Concello.

Proposta de adhesión ao modelo ou de aprobación de estatutos para a constitución da Entidade
de Conservación, naquel caso que se considere necesario.
b) Unha vez recibida a comunicación, a OSPIO no prazo máximo de tres días, dará conta da
mesma os departamentos municipais de Montes, Parques e Xardíns, Electromecánicos e
Limpeza. O mesmo día informará da data de recepción a todas as empresas subministradoras
(“Unión Fenosa, S.A.”, “Telefónica de España, S.A.”, “R Cable y Telecomunicaciones de
Galicia, S.A.”, “Gas Galicia, S.A.” e “Aqualia-FCC, UTE Vigo”). Na comunicación dirixida
tanto ós departamentos municipais como as empresas subministradoras, farase expresamente
constancia de que o informe deberá ser emitido no prazo máximo de dez días (artigo 83
LRJAPPAC).
c) O mesmo día se dará conta da solicitude dos informes aludidos con anterioridade á Xunta
de Compensación, informando que o transcurso do prazo legal para resolver o procedemento
queda en suspenso ata que se recaben os mencionados informes (artigo 42.5 LRJAPPAC).
d) Naquel caso que dos informes evacuados se constate a existencia dalgunha deficiencia na
urbanización, darase conta do mesmo á Xunta de Compensación para que procede a súa
subsanación. Ata tanto non se reciba novo informe en sentido favorable, o prazo de
resolución quedará en suspenso.
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e) Unha vez recabados todos os informes favorables, serán remitidos polo OSPIO os Servizos
Técnicos da Xerencia de Urbanismo, que os remitirá xunto cun informe proposta á Xunta de
Goberno Local, para que no prazo dun mes anterior á terminación das obras acepte a
recepción e designe o representante da Administración para a asistencia ó acto de recepción.
Así mesmo, do acordo da Xunta de Goberno Local, darase traslado á Intervención Xeral do
Concello para a súa asistencia potestativa a recepción.
f) O representante designado pola Xunta de Goberno Local, sinalará a data de recepción das
obras de urbanización e comunicará a mesma á Entidade Urbanística Colaboradora e ó
responsable da Intervención. Do resultado da recepción se levantará un acta que subscribirán
todos os asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. O representante da Xunta
de Compensación está obrigado a asistir á recepción. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre con dita obrigación o representante da Administración lle remitirá un exemplar
do acta para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, que
serán resoltas pola propia Xunta de Goberno Local. Unha vez recibidas as obras de
urbanización, a Entidade Urbanística Colaboradora poderá solicitar a substitución da
garantía presentada por outra que comprenda o cinco por cento do presuposto de execución
por contrata.
g) Transcorrido o prazo de garantía, a OSPIO emitirá informe sobre a procedencia de devolución
da garantía depositada que remitirá os Servizos Técnicos da Xerencia de Urbanismo. O
Delegado de Urbanismo e Vivenda, á vista do informado, acordará sobre a procedencia da
súa devolución.

TERCEIRO PUNTO: SOBRE A POSIBILIDADE DA RECEPCIÓN PARCIAL DAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN.
a) Non será posible a recepción parcial de obras de urbanización de Planes especiais de reforma
interior ou Plans Parciais, que se aprobaran con posterioridade ó PXOM e que non prevexan a
posibilidade da recepción parcial de obras de urbanización no propio instrumento de ordenación,
salvo que concorran circunstancias especiais que aconsellen a recepción parcial. Nos mesmos
deberá figurar un plan de etapas para a execución das obras de urbanización e edificación.
Deberá xustificarse a coherencia coas restantes determinacións do Plan, o desenvolvemento no
tempo da edificación prevista e as súas dotacións e dos elementos que compoñen as redes de
servizos. En cada etapa deberá preverse o seguinte: duración, obras de urbanización
correspondentes, posta en servizo de reservas de solo correspondentes a equipamentos,
determinación de niveis de servizos de abastecemento de auga, evacuación e subministro de
enerxía eléctrica para que poidan ser utilizados os terreos que se urbanicen sucesivamente.
b) Para as actuacións de urbanización que se encontren en execución, con carácter excepcional
será posible a recepción parcial das obras de urbanización sempre e cando se dean as seguintes
circunstancias:
•

As obras executadas sexan susceptibles de ser entregadas ó uso público.
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•

Sempre e cando sexan unha unidade funcional directamente utilizable e se teñan
recibidas pola propia Entidade Urbanística colaboradora. Deberá existir un nivel
mínimo de reserva de solo e execución do equipamento, dos servizos urbanísticos
mínimos.

•

O acordo de recepción parcial non habilitará á disolución da Entidade Urbanística
Colaboradora.

•

Non será título para a cancelación da obriga ou carga real das fincas resultantes de
asumir a totalidade dos custes derivados da urbanización.

•

Non implicará o inicio do cómputo do prazo de garantía pola execución das obras de
urbanización.

•

Tampouco será título para a devolución dos avais presentados. Con ocasión da
recepción total, se comprobará de novo o estado da parte que se propoña para a súa
recepción. Naquel caso de que se observen deficiencias na mesma derivada da
execución das obras de urbanización ou polo deficiente estado das mesmas, se
requirirá a realización das obras precisas. Da conservación e preservación do bo
funcionamento da urbanización que se vaia a recibir, seguirá sendo responsabilidade
da Xunta de compensación.

112.-(1295)PROXECTO DE CONVENIO COA ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL
E DEPORTIVA DE LAVADORES PARA O DESENVOLVEMENTO DUN
PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL CONCRETADO NUNHA
LUDOTECA. EXPTE. 2530/336.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo
de Xuventude do 19-08-2009, conformado pola concelleira de Xuventude, vistos os informes
da Asesoría Xurídica e da Intervención Xeral do 20-08-2009 e 31-08-2009, respectivamente, a
Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO: Aprobar o texto do convenio para desenvolver un Programa de Dinamización
Infantil e Xuvenil, concretado nunha Ludoteca, entre o Concello de Vigo e a Asociación
Veciñal, Cultural e Deportiva de Lavadores.
SEGUNDO: Aprobar o gasto de 25.000 euros a favor da entidade Asociación Veciñal,
Cultural e Deportiva de lavadores, C.I.F. G-36.6633618. con cargo á partida 4520.489.00.00
do vixente orzamento.
TERCEIRO: Que se libre a cantidade de 12.500 € correspondentes ó 50% do total á sinatura
deste convenio , e o 50% restante (12.500 €) ó remate do mesmo.
CUARTO: Facultar á Concelleira de Xuventude, Iolanda Veloso Ríos para a sinatura do
presente convenio.

CONVENIO DO CONCELLO DE VIGO COA ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL
E DEPORTIVA DE LAVADORES
Na Casa do Concello de Vigo, a
REUNIDOS
Dunha parte, dona Iolanda Veloso Ríos, na súa calidade de concelleira-delegada da Área de
Xuventude do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía
de 5 de xullo de 2007, sobre delegación de atribucións no Tenente Alcalde e demais Delegados de
Área.
Doutra, don D. Eduardo Fernández Pérez , con D.N.I. 35.961.107-D como presidente da Asociación
Veciñal y Cultural de Lavadores, CIF nº G-36.6633618 e enderezo social en Rúa Ramón Nieto nº
302 , na representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu
secretario que figura na documentación do expediente núm. __________.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
MANIFESTAN
I.Que a entidade Asociación Veciñal y Cultural de Lavadores ten entre os seus obxectivos a
defensa da calidade de vida dos veciños en todos os seus eidos, a consecución dos medios materiais,
sociais, culturais e deportivos que fagan da parroquia de Lavadores un lugar digno onde vivir e
convivir. Estes obxectivos concordan co desenvolvemento da actividade de Ludoteca que propoñen e
coinciden cos da Concellaría de Xuventude no que se refire ao desenvolvemento de actividades
lúdicas regulares en espazos de lecer educativo destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo e ás
súas familias, co obxecto de potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial de
nenos e nenas, así como fomentar a participación nos distintos ámbitos da sociedade.
II.Que o Concello de Vigo a través da Concellería de Xuventude ten entre os seus obxectivos a
dinamización xuvenil, así como o potenciar a participación, apoiando iniciativas xuvenís e das
entidades prestadoras de servizos á xuventude.
Que unha das liñas de acción empregadas para cumprir os obxectivos citados é a potenciación de
espazos lúdicos para nenas e nenos onde se poida combinar tempo de lecer, diversión e
desenvolvemento persoal integral a través do xogo, a cal ven a coincidir coa proposta que realiza a
Asociación Veciñal e Cultural de Lavadores, referida ao desenvolvemento da actividade de Ludoteca,
polo que se considera conveniente a concesión da subvención solicitada, tendo en conta que a
actividade de Ludoteca proposta na solicitude de subvención é, como sinala García de Enterría, “a
actividade xurídica da Administración pública que comporta o outorgamento de auxilios directos ou
indirectos para servizos ou actividades que complementan ou suplen os atribuídos ó ente público”.
III.- Que na devandita actividade a subvencionar e na subvención mesma concurren singulares
circunstancias de interese público e social polo que o Concello de Vigo a traverso da Concellaría de
Xuventude decide apoiar a realización de actividades lúdicas regulares en espazos de lecer educativo
destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo e ás súas familias, co obxecto de potenciar o
desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial de nenos e nenas, así como fomentar a
participación nos distintos ámbitos da sociedade.
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Que a Asociación Veciñal , Cultural e Deportiva de Lavadores a única entidade que desenvolve en
Lavadores este programa de Ludoteca dun xeito continuado dende 1.999 e conta con instalación
adecuada e con capacidade organizativa para afrontar este actividade que ten un claro interese
publico e zonal
Estas circunstancias impiden a convocatoria pública da subvención e xustifican a súa concesión
directa.
IV.Toda vez que, 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, o convenio será instrumento adecuado 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, os intervenientes conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos
da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é realización de actividades lúdicas regulares
en espazos de lecer educativo destinados a rapaces e rapazas da cidade de Vigo e ás súas familias, co
obxecto de potenciar o desenvolvemento mental, psicomotor, afectivo e sensorial de nenos e nenas,
así como fomentar a participación nos distintos ámbitos da sociedade.
V.Que a entidade Asociación Veciñal , Cultural e Deportiva de Lavadores non está incursa en
prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, achase
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. ________.
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social, que para a cidade de Vigo representa
a devandita actividade da Asociación Veciñal , Cultural e Deportiva de Lavadores , o Concello de
Vigo e a Asociación Veciñal , Cultural e Deportiva de Lavadores, conveñen a súa colaboración no
ámbito de desenvolvemento da actividade de Ludoteca proposta e a concesión da referida subvención
en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.A entidade Asociación Veciñal , Cultural e Deportiva de Lavadores comprométese a
colaborar coa Concellería de Xuventude do Concello de Vigo en canto a desenvolvemento da
actividade de Ludoteca e, concretamente, a:
1º.Ofrecer un espazo de lecer educativo estable para rapaces e rapazas comprendidos entre 7 e
12 anos, como mínimo.
2º.Promover o desenvolvemento cognitivo, psicomotor, afectivo e social dos persoas
destinatarias a través do xogo e de actividades lúdicas.
3º.Favorecer a participación e a integración social dos persoas destinatarias, así coma das súas
familias.
4º.Facilitar a adquisición de normas e hábitos saudables e de convivencia entre os persoas
destinatarias, así como o desenvolvemento máximo de habilidades e capacidades persoais e grupais.

5º.Posibilitar o coñecemento da cultura e da lingua galega, a historia da cidade e os recursos
dos que dispón.
6º.Procurar a conciliación da vida laboral e familiar axustando os horarios das actividades ás
necesidades e características específicas das familias do contorno.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo 11 da Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Segundo.-

O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:

1º.Garantir a prestación adecuada das actividades de Ludoteca. Para elo, o persoal técnico da
Concellería de Xuventude será o encargado do seguimento da execución do convenio , así como
certificar o seu cumprimento unha vez rematadas as actividades obxecto do mesmo.
2º.Aboar á Asociación Cultural, Veciñal e deportiva de Lavadores a cantidade de 25.000 €
( VINTECINCO MIL ) EUROS pola organización e desenvolvemento do programa concretado nunha
Ludoteca durante o ano 2009, con cargo á partida 4520.489.00.00 “ Subvencións Actividades” do
orzamento en vigor.
3º.Conceder directamente á Asociación Veciñal , Cultural e Deportiva de Lavadores unha
subvención por importe de 25.000 € co obxecto de coadxuvar ó financiamento da actividade de
ludoteca destinada a nenos e nenas de 7 a 12 anos como mínimo, que se desenvolverá de acordo co
programa presentado, de luns a venres en horario 16:30 e 20:30 hs. tódolos meses do ano a
excepción do mes de agosto.
Co obxecto de tratar de conciliar a vida laboral coa familiar, tentarase adaptar o horario de
prestación da actividade ás necesidades das familias en período de vacacións escolares.
Terceiro.Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade Asociación Cultural, Veciñal e deportiva de Lavadores deberá comunicar ao Concello de
Vigo a obtención doutras subvencións, axudas ingresos ou recursos que financien a actividade
subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso,
con anterioridade a xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.Co obxecto de facilitar á entidade o pago de salarios de persoal e seguros sociais do
mesmo,e tendo en conta ques e trata dunha entidade sen ánimo de lucro e cunha economía limitada,
posibilitase o pagamento da subvención en dous prazos, o primeiro deles anticipado, á sinatura do
presente convenio do 50% do importe total (12.500 € ) e outro do 50% restante ( 12.500 € ) á
finalización do mesmo, previa certificación de cumprimento. Debido ás razóns anteriormente
descritas, non se establecen réxime de garantías dos fondos entregados. Co obxecto de facilitar á
entidade a disposición de fondos previos ao pagamento do primeiro prazo anticipado por parte do
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Concello, establécese como gasto subvencionable a cantidade de 600€ destinados a sufragar gastos
financeiros por parte da entidade, indispensables para a execución da actividade .
A xustificación do importe total recibido presentarase coa certificación dun técnico do servizo de
Xuventude xunto coas facturas orixinais correspondentes aos gastos totais, unha vez rematada a
actividade.
Quinto.(Circunstancias que, como consecuencia da alteración das condicións tidas en
conta para a concesión da subvención, poderán dar lugar á modificación da resolución).
Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a concesión
da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións ou elementos
previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza e,
en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Sexto.- A entidade beneficiaria poderá subcontratar con terceiros
actividade subvencionada.

ata un 75% do importe da

Non poderán ser subcontratistas as persoas ou entidades a que se refire o apartado 7 do artigo 27 da
Lei de subvenciones de Galicia.
Sétimo.A entidade Asociación Cultural, Veciñal e deportiva de Lavadores debe dar a
adecuada publicidade ó financiamento municipal da actividade subvencionada mediante a inclusión
do logotipo da Concellaría de Xuventude do Concello de Vigo.
Oitavo.de Galicia.

A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de subvencións

(Cando a publicación dos datos do beneficiario poida ser contraria ao respecto e salvagarda do
honor e a intimidade persoal e familiar das persoas físicas Asociación Cultural, Veciñal e deportiva
de Lavadores, estas poderán exercitar o seu dereito a que tales datos non se fagan públicos).
Noveno.A Asociación Asociación Cultural, Veciñal e deportiva de Lavadores, no prazo
máximo 3 meses a contar desde o remate da actividade subvencionada deberá xustificar o
cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos
fondos recibidos. A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a
declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos; os xustificantes de pago 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. Tendo en conta que o 95% da subvención destínase a financiar gastos de persoal, a
entidade beneficiaria deberá incorporar á conta xustificativa as nóminas es os Tcs relativos a dito
persoal, así como unha declaración asinada polo presidente da entidade na que conste que foi
practicada a pertinente retención para o Imposto sobre a renda das Persoas Físicas, e que esta foi
declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal da Administración Tributaria.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de pago
dos gastos incorridos.

As facturas, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o
IVE, estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD 1.496/2003,
de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se computará o
gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito imposto. Non será
preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma expresa que os pagos aos que os
mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao proceso de xustificación do cumprimento da
finalidade para a que se concedeu a subvención.
Se a Asociación Cultural, Veciñal e deportiva de Lavadores solicitara a devolución do orixinal
presentado, a área xestora da subvención procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando
no estampillado o motivo da subvención e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente
á subvención recibida; indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención.
A copia do xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da
subvención procederá á devolución do orixinal.
Décimo.Antes de proceder ao pago da subvención a Asociación Cultural, Veciñal e deportiva
de Lavadores deberá acreditar estar ó corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa
seguridade social e non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá
realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da lei 9/2007 de
subvencións de Galicia.
Décimo primeiro.Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a
natureza da actividade subvencionada e se realicen no prazo comprendido entre 1 de xaneiro e 31 de
decembro do 2009.
A Asociación Cultural, Veciñal e deportiva de Lavadores deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto
exceda de 30.000 € por execución de obra ou 12.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que
non exista mercado para as ditas contratacións.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención, así como a axeitada xustificación da mesma, será
comprobada polos servizos da Concellería de Xuventude . O xefe do servizo de Xuventude emitirá
informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar
relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade
subvencionada, que será incorporado á conta xustificativa para a súa tramitación.
Décimo terceiro.A Asociación Cultural, Veciñal e deportiva de Lavadores deberá facilitar toda
a información que lle sexa requirida pola Concellería de Xuventude e pola Intervención Xeral
Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercizo das súas funcións de fiscalización e
control do destino das subvencións.
Décimo cuarto.Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos
casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o
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reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo quinto.Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a Asociación Cultural,
Veciñal e deportiva de Lavadores da subvención a que se refire este convenio e procedemento para a
súa apreciación e imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do
Procedemento para o exercizo da potestade sancionadora.
Décimo sexto.- A Asociación Cultural, Veciñal e deportiva de Lavadores está informada de 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
do presente convenio, 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 30/1992, do 26 de novembro
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Xuventude.
A Asociación Cultural, Veciñal e deportiva de Lavadores poderá exerce-los dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición ante a Concellería de Xuventude do Concello de Vigo.
Décimo sétimo.A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se
aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de
réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos
vixentes orzamentos municipais as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as
normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo, a
de 2009

ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DIA
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar de urxencia os
asuntos seguintes, de conformidade co artº. 51 do Texto Refundido das disposicións legais
vixentes en materia de réxime local, aprobado por Decreto lexislativo 781/1986 de 18 de
abril.
113.-(1296)DECLARACIÓN DE ZONA PROTEXIDA DA RÚA TEÓFILO
LLORENTE, PRAZA DO BERBÉS, PRAZA DA PEDRA E DO SEU ENTORNO AO

ABEIRO DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA CONVIVENCIA
CIDADÁ E O OCIO DO TERMO MUNICIPAL DE VIGO. EXPTE. 76467/210.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa de
Seguridade, do 11.09.09, conformado polo concelleiro delegado de Mobilidade, Seguridade e
Transportes, que di o seguinte:
I.

ANTECEDENTES DE FEITO:

I.1.- Con rexistro de entrada 23.06.2009 e 29.06.2009, documentos núms. 90093748 e 90097022, a
Asociación de Comerciantes e Hostaleiros VIGOVELLO CCA, con CIF G-36.909.232, presentaba
escrito denunciando a problemática que ocasiona a práctica do botellón no entorno do Casco Vello,
especialmente na Praza da Pedra e rúa Teófilo Llorente, (ruídos, lixo, rotura de mobiliario urbano e
demais molestias á veciñanza), solicitando a declaración da zona como “protexida” ao abeiro do
establecido no artigo 6 en relación co artigo 5.1 da Ordenanza Municipal reguladora da convivencia
cidadá e o ocio do termo municipal de Vigo.
I.2.- En data 29.06.2009, Don Javier Álvarez - Blázquez Fernández, veciño afectado polo ruído do
ocio nocturno da rúa Teófilo LLorente e das súas inmediacións, presentaba escrito denunciando a
penosa situación que sofre dende fai tempo a consecuencia do botellón e asemade, solicita ao
Concello a adopción de medidas urxentes para combater o mesmo. Constan no expediente denuncias
varias relativas á problemática do botellón da zona: Don José Ruibal Solla denuncia en datas
20.04.2004, 14.01.2005 e 12.05.2006. Dona Alicia Olivera Paladino en data 13.10.2008.
I.3.- Con data 29.06.2009 o Enxeñeiro Municipal de Montes informaba con relación aos danos,
consecuencia do botellón, que se producen na zona do Berbés, Teófilo Llorente e Praza da Pedra nos
seguintes termos:
Zona Pedra: Danos en plantacións e xardineiras e depósitos de restos nas mesmas.
Zona Teófilo Llorente: Non se observan especiais danos no arborado existente.
Zona Berbés: Importantes depósitos de restos en zona deportiva e o que é máis grave en parque
infantil onde se producen roturas de vasos con gran cantidade de restos de cristais que obriga a
destinar moitos medios (materiais e humanos) para unha retirada exhaustiva dos residuos.
I.4.Mediante parte de servizo de 23.05.2009, a Policía Local constata a existencia de botellón
na rúa Teófilo Llorente (aproximadamente unhas 120 persoas consumindo alcohol e hachís na vía
pública o día 22.05.09), Praza da Pedra (aproximadamente unhas 40 persoas consumindo alcohol na
vía pública o día 22.05.09 e 120 persoas o día 23.05.2009) e Praza do Berbés (aproximadamente
unhas 70 persoas consumindo alcohol na vía pública o día 22.05.09 e 90 persoas o día 23.05.2009).
I.5.En data 1.07.2009, o Superintendente Xefe da Policía Local informaba que no Berbés, Praza
da Pedra e rúa Teófilo Llorente concéntranse regularmente na vía pública gran cantidade de persoas
practicando “botellón”, consumo de alcohol e outras bebidas na vía pública, práctica que ocasiona
numerosas molestias á veciñanza, tales como ruído, abandono de residuos sólidos urbanos, lixo, etc ...
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I.6.Con data 03.07.2009 o Xefe do Servizo de Limpeza informaba con relación á problemática,
consecuencia do botellón, que se produce na zona do Berbés, Teófilo Llorente e Praza da Pedra nos
seguintes termos:
“Dende o servizo de limpeza municipal constátase a existencia de grupos moi numerosos de
persoas congregadas en horario nocturno nas zonas da Praza do Berbés, Praza da Pedra e rúa
Teófilo Llorente da cidade, principalmente os fins de semana e vésperas de festivos, así como
tamén os xoves e os venres. Segundo os informes dos inspectores do servizo, estas persoas
reúnense consumindo importantes cantidades de bebidas, o que se denomina como botellón.
Este feito dificulta notablemente a execución dos traballos tanto de recollida de residuos como de
limpeza por parte dos operarios da quenda de noite. Dado que non se pode acometer o traballo de
limpeza viaria no horario nocturno, é polo que se ten establecido un dispositivo especial para
estas zonas nas mañás do día seguinte.
Da análise e caracterización dos residuos depositados nas zonas de botellón, conclúese que o tipo
principal de material recollido é o vidro e os envases de plástico, así como bolsas de tipo “film” e
papel-cartón en menor medida. A cantidade recollida estímase nunhas catro veces superior a unha
recollida ordinaria en día sen botellón.
O traballo de limpeza mediante baldeo tamén se intensifica debido ás deposicións e demais restos
que provocan cheiros desagradables.”
I.7.Con data 13 de xullo de 2009 a Xunta de Goberno Local adoptaba o seguinte acordo (exp.
76467/210):
“PRIMEIRO: Declarar, ao abeiro do establecido no artigo 6 en relación co artigo 5.1 da
Ordenanza Municipal reguladora da convivencia cidadá e o ocio do termo municipal de Vigo,
como zonas protexidas as seguintes rúas e prazas:
- Praza da Ribeira do Berbés
- Rua Teófilo Llorente
- Praza da Pedra
- Rúa Pescadería
- Praza da Igrexa da Colexiata
- Praza de Almeida
- Rúa Real e as catro baixadas que comunican dita rúa con Teófilo Llorente
SEGUNDO: Prohibir con carácter xeral, as 24 horas do día e tódolos día da semana, a
permanencia e concentración de persoas nestes espazos abertos que se atopen consumindo
bebidas de calquera tipo ou realizando outras actividades alterando gravemente a pacífica
convivencia cidadá.
TERCEIRO: Sinalizar verticalmente a zona declarada como protexida.
CUARTO: De conformidade co artigo 86 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, someter o
expedient76467/210/2009 a información pública por un prazo de 20 días naturais mediante
anuncio publicado no BOP e exposición no taboleiro de editos do Excmo. Concello de Vigo, para
quen se considere afectado/a dalgún xeito polo presente acordo poida alegar o que considere

oportuno. O prazo de información pública entenderase aberto dende o día seguinte á
publicación do anuncio no BOP e rematará transcorridos vinte días naturais do mesmo.
O expediente atópase a disposición do público en xeral e pódese consultar na Área de
Mobilidade, Transportes e Seguridade (sita no Soto 1º da Casa do Concello, Praza do Rei s/n,
Vigo).
QUINTO: Declarar que, de non se presentar ningunha reclamación ou suxestión, entenderase
definitivamente aprobado o acordo ata entón provisional da Xunta de Goberno Local, debéndose
publicar no BOP segundo establecido no artigo 59.6.a) da Lei 30/1992, de 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
entrando en vigor ao día seguinte da devandita publicación.”
I.8.Devandito acordo (exp. nº 76467/210) publicouse no BOP nº 141, de 24.07.2009, e segundo
consta na certificación do Secretario Xeral Adxunto de 24 de agosto de 2009, presentouse a seguinte
reclamación durante o período de información pública (dito período comezou o 25.07.2009 e
finalizou o 13.08.2009, ámbalas datas incluídas):
–

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E HOSTALEIROS VIGOVELLO CENTRO COMERCIAL
ABERTO (Presentada en data 12.08.2009, con Doc. Nº 90119072).

I.9.II.
III.-

Con data 14.08.2009, presentáronse un total de 68 alegacións modelizadas.
NORMATIVA APLICABLE:
Constitución Española de 27.12.1978.
Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro).
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e demais disposicións
regulamentarias.
Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
Lei 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local.
Lei 14/1986, de 25 de abril, xeral de sanidade.
Lei 2/1996, de 8 de maio, sobre drogas de Galicia.
Lei orgánica 1/1992, de 21 de febreiro, de protección da seguridade cidadá.
Lei orgánica 9/1983, de 15 de xullo, reguladora do dereito de reunión.
Lei 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
Lei 10/2008, de 3 de novembro, de residuos de Galicia.
Lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruído e demais disposicións regulamentarias.
Lei 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra a contaminación acústica de Galicia e demais
disposicións regulamentarias.
Lei 13/2006, de 27 de decembro, reguladora dos horarios comerciais de Galicia.
Ordenanza Municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producida pola
emisión de ruídos e vibracións (BOP nº 198, de 16.10.2000).
Ordenanza Municipal reguladora da convivencia cidadá e o ocio do termo municipal de Vigo
aprobada por acordo plenario de 30.03.2009 (BOP nº 75, de 22.04.2009).
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
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A utilización masiva dos espazos públicos como lugares de diversión xuvenil para o encontro e o ocio,
mediante o coñecido “botellón”, constitúe un fenómeno social de moda que, en moitos casos, é fonte
de diferente problemática que incide no normal desenvolvemento da convivencia cidadá.
Partindo da consideración, segundo consta na Ordenanza Municipal reguladora da convivencia
cidadá e o ocio (O.M.C.O), de que estas concentracións de persoas na vía pública son unha expresión
do dereito fundamental de reunión establecido no artigo 21 da C.E, débese lembrar a importante
S.T.C 42/2000, de 14 de febreiro, onde o Tribunal Constitucional, unha vez máis, manifesta que o
dereito de reunión non é un dereito absoluto e ilimitado, senón que de igual xeito que outros dereitos
fundamentais, ten límites. Nesta liña, a exposición de motivos da O.M.C.O establece que o dereito de
reunión ten o seu límite no respecto doutros dereitos constitucionais como son o dereito á intimidade
persoal e familiar (art. 18 C.E), o dereito á liberdade de circulación (art. 19 C.E), o dereito á
salubridade e saúde pública, especialmente dos menores (art. 43 C.E), o dereito a disfrutar dun medio
ambiente adecuado para o desenvolvemento da persoa (art. 45 C.E) e mailo dereito a una vivenda
digna e adecuada, libre de ruídos (art. 47 C.E).
Considerando que a Lei 2/1996, de 8 de maio, sobre drogas de Galicia, non prohibe o consumo de
alcohol na vía pública, a O.M.C.O establece un sistema para prohibir a permanencia e concentración
das persoas en espazos abertos do termo municipal de Vigo que se atopen consumindo bebidas de
calquera tipo ou realizando outras actividades, cando alteren gravemente a pacífica convivencia
cidadá.
É un órgano colexiado, tal é a Xunta de Goberno Local, quen determine, con celeridade e
motivadamente, ao abeiro do disposto no art. 6 da O.M.C.O, cando as actividades ás que se refire o
art. 5.1) da Ordenanza alteran gravemente a convivencia cidadá. Deste xeito considerarase alterada
gravemente a convivencia cidadá, cando concorran varias das seguintes CIRCUNSTANCIAS:
A.- Alto número de persoas concentradas nos espazos abertos. O elevado número de persoas
estará en relación coa superficie do espazo e mailo número de vivendas existentes no entorno.
B.- As concentracións terán carácter continuado no tempo, non considerándose as
concentracións de persoas ocasionais ou puntuais.
C.- Existencia de reiteradas queixas cidadás, denunciando as molestias derivadas de ditas
concentracións.
D.- Existencia de actos vandálicos producidos na zona que ocasionasen danos en bens públicos
ou privados.
E.- Informes municipais constatando a contaminación derivada da masiva concentración de
persoas (contaminación acústica, problemas hixiénicos-sanitarios ou situacións de
insalubridade).
Considerando os fundamentos expostos, e partindo da consideración que non existe normativa
autonómica ou estatal que prohiba o consumo de alcohol na vía pública, o Concello de Vigo optou no
exercizo da súa potestade regulamentaria pola limitación do dereito fundamental de reunión naqueles
supostos onde se constate a vulneración doutros dereitos constitucionais.
IV.ALTERACIÓN GRAVE DA CONVIVENCIA CIDADÁ NA RÚA TEÓFILO LLORENTE,
PRAZA DO BERBÉS, PRAZA DA PEDRA E O SEU ENTORNO.
Durante a tramitación do presente expediente téñense acreditado as seguintes CIRCUNSTANCIAS:

A.Que na rúa Teófilo Llorente, Prazas da Pedra e do Berbés e nas súas inmediacións vense
producindo desde fai anos unha alta concentración reiterada de persoas, aproximadamente 120,
segundo consta no expediente, consumindo bebidas de calquera tipo e realizando outras actividades,
alterando gravemente a pacífica convivencia.
B.-

Resulta probado que estas concentracións teñen carácter continuado no tempo.

C.Existencia de reiteradas queixas cidadás denunciando as molestias derivadas de ditas
concentracións
D.-

Existencia de actos vandálicos producidos na zona ocasionando danos en bens públicos.

E.Resulta acreditada a diversa contaminación derivada da masiva concentración de persoas
(problemas hixiénicos-sanitarios, situacións de insalubridade e abandono de residuos sólidos urbanos
na vía pública).
Polo exposto, resulta acreditado no presente expediente que na rúa Teófilo Llorente, Prazas da Pedra
e do Berbés e nas súas inmediacións vense producindo desde fai anos unha masiva concentración
reiterada de persoas que alteran gravemente a pacífica convivencia cidadá, considerada como tal nos
termos previstos no artigo 6 da Ordenanza Municipal reguladora da convivencia cidadá e o ocio.
Co obxecto de garantir os dereitos constitucionais á intimidade persoal e familiar (art. 18 C.E), o
dereito á liberdade de circulación (art. 19 C.E), o dereito á salubridade e saúde pública,
especialmente dos menores (art. 43 C.E), o dereito a disfrutar dun medio ambiente adecuado para o
desenvolvemento da persoa (art. 45 C.E) e mailo dereito a una vivenda digna e adecuada, libre de
ruídos (art. 47 C.E), o Concello de Vigo establece a prohibición da permanencia e concentración das
persoas nos espazos abertos do termo municipal de Vigo, que a continuación se concretan, que se
atopen consumindo bebidas de calquera tipo ou realizando outras actividades alterando gravemente a
pacífica convivencia cidadá.
Decláranse como zonas protexidas as seguintes rúas e prazas:
-

Praza da Ribeira do Berbés.
Rúa Teófilo Llorente.
Praza da Pedra.

E para evitar a contaminación das súas inmediacións pola súa proximidade:
V.-

Rúa Pescadería.
Praza da Igrexa da Colexiata.
Praza de Almeida.
Rúa Real e as catro baixadas que comunican dita rúa con Teófilo Llorente.
ESTUDIO DAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS:

A)
ALEGANTE:ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E HOSTELEIROS VIGOVELLO CCA
DATA DE REXISTRO: 12.08.2009.
Nº DOC: 90.119.072
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Solicitan a exclusión da rúa Real do ámbito territorial da zona protexida. Entenden que dita rúa é
típica da zona de viños do Casco Vello Histórico polo que é normal o intenso tráfico peonil dun local
de viños a outro. Consideran que os locais pódense ver afectados pola medida que pretende adoptar o
Goberno Municipal.
Dita alegación carece de fundamento por canto a declaración de zona protexida que inclúe a rúa
Real en ningún caso pode limitar a liberdade de circulación das persoas, liberdade que se atopa
garantida na Constitución Española no seu art. 19. O que o Goberno Municipal está a prohibir é a
permanencia e concentración das persoas en espazos abertos do termo municipal de Vigo que se
atopen consumindo bebidas de calquera tipo ou realizando outras actividades, cando alteren
gravemente a pacífica convivencia cidadá.
A pacífica convivencia cidadá debe preservarse en todas as rúas, polo que non cabe entender que os
intereses da hostalería, que sempre debe defender a Administración Municipal, se poidan ver
afectados pola medida que se está a aprobar.
B)
CON DATA 14.08.2009, PRESENTÁRONSE UN TOTAL DE 68 ALEGACIÓNS
MODELIZADAS SOLICITANDO A EXCLUSIÓN DA RÚA REAL DO ÁMBITO TERRITORIAL DA
ZONA PROTEXIDA:
Ditas alegacións resultan extemporáneas, non obstante, desestímanse pola súa extemporaneidade e
polos motivos anteriormente expostos.
PROPOSTA DE ACORDO PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
Á vista dos feitos e fundamentos de dereito expostos, PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
PRIMEIRO: Con base no informe-proposta da Xefa de Servizo de Seguridade de 11 de setembro de
2009, transcrito na parte expositiva deste acordo, desestimar integramente a alegación presentada en
data 12.08.2009, con doc. Nº 90.119.072, pola ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E
HOSTALEIROS VIGOVELLO CCA.
SEGUNDO: Con base no informe-proposta da Xefa de Servizo de Seguridade de 11 de setembro de
2009, transcrito na parte expositiva deste acordo, desestimar integramente a totalidade das alegación
presentadas en data 14.08.2009.
TERCEIRO: Declarar, ao abeiro do establecido no artigo 6 en relación co artigo 5.1 da Ordenanza
Municipal reguladora da convivencia cidadá e o ocio do termo municipal de Vigo, como zonas
protexidas as seguintes rúas e prazas:
-

Praza da Ribeira do Berbés
Rúa Teófilo Llorente
Praza da Pedra
Rúa Pescadería
Praza da Igrexa da Colexiata
Praza de Almeida
Rúa Real e as catro baixadas que comunican dita rúa con Teófilo Llorente

CUARTO:
Prohibir con carácter xeral, as 24 horas do día e tódolos día da semana, a permaneza
e concentración de persoas nestes espazos abertos que se atopen consumindo bebidas de calquera
tipo ou realizando outras actividades alterando gravemente a pacífica convivencia cidadá.
QUINTO:

Sinalizar verticalmente a zona declarada como protexida.

SEXTO: P
ublicar o presente acordo no BOP segundo establecido no artigo 59.6.a) da Lei
30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, que entrará en vigor ao día seguinte da devandita publicación.
Indicar aos interesados/as que o acordo que se notifica pon fin á vía administrativa ao abeiro do
disposto no artigo 109.c) da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común 30/1992, de 26 de novembro. Contra este acto administrativo poderá
interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que o ditou no prazo de un mes
contado a partir do día seguinte ao da presente notificación, de acordo co disposto nos artigos 116 e
117 da Lei 30/1992. Asemade, poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo
perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo segundo o previsto nos artigos 1, 8, 25.1,
46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, 116 e
concordantes da Lei 30/1992, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao da presente
notificación; sen prexuízo da interposición polo/a interesado/a de calquera outro recurso que estime
procedente conforme a Dereito.
Non obstante, a Xunta de Goberno Local decidirá, co seu superior criterio, o que estime oportuno.

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

114.(1297)
ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e quince
minutos. Como secretaria dou fe.
am/kv/rs
.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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