ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 5 de outubro 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 cinco minutos do día cinco de outubro 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 acctal., Sr. Súarez Sánchez, e o titular da
Asesoría Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1271).- ACTA ANTERIOR. Apróbanse as actas da sesión ordinaria do 14 de setembro e
da sesión extraordinaria e urxente do 17 de setembro de 2009. Deberán incorporarse ó libro
de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila do Sr.Alcalde–
presidente.
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2(1272).CONCESIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. EXPTE. 11/396
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-propsota da traballadora
social responsable do Programa do 14-09-2009, conformado pola concelleira-delegada da
Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar a: Mª Carmen Vázquez García”.
3(1273).AMPLIACIÓN E AUTORIZACIÓN DO GASTO PARA O PROGRAMA
EMERXENCIAS ANO 2009. EXPTE. 47370/301.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-propsota da técnica de
actividades económicas de Servizos Sociais, do 22 de setembro de 2009, con conforme do
xefe de Área de Benestar Social e da concelleira-delegada e co fiscalizado de conformidade
do interventor xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
“PRIMEIRO: Autorizar o gasto de 50.000 euros con cargo a partida 3130 4800000 para
facer fronte as axudas económicas individuais para a prevención, asistencia e promoción
social de emerxencia.
SEGUNDO: Aprobar a realización de libramento a xustificar ata o importe máximo indicado
no apartado primeiro: 50.000 euros, a favor da funcionaria do departamento de Benestar
Social, Paz Fernández Fernández, NIF 03821230X, para facer os referidos gastos. A
cantidade solicitada transferirase á conta habilitada de Benestar Social: 2080 0000 74
0040242619.”
4(1274).DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS MENORES
ASINADOS
POLO
CONCELLEIRO
DELEGADO
DE
ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E XUÑO 2009.
EXPTE. 3283/335.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-propsota do xefe do servizo
de Animación Sociocultural do 31.07.2009, conformado polo concelleiro-delegado da Área,
a Xunta de Goberno Local queda enterada da seguinte proposta:
“Dar conta á Xunta de Goberno local dos expedientes de contratación tramitados polo réxime de
gasto menor no Servizo de Animación sociocultural, autorizados polo concelleiro delegado de
Animación sociocultural, nos meses de abril, maio e xuño de 2009.”

5(1275).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
VIGO RC-A Nº 103/08 P.A. DEMANDANTE: D. JOSÉ GARRIDO RODRÍGUEZ .

OBXECTO: PROCESO DE SELECCIÓN DE PRAZAS DE CABOS DA POLICÍA
MUNICIPAL. DESESTIMACIÓN RECURSO. EXPTE. 4380/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
6(1276).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
VIGO RC-A Nº PA 299/08. DEMANDANTE: D. IGOR SOUTO PRIETO. OBXECTO:
DESESTIMACIÓN PRESUNTA DO RECURSO CONTRA RESOLUCIÓN DO
ÓRGANO DE SELECCIÓN PARA PRAZAS DE CABOS POLICÍA LOCAL.
DESESTIMATORIA. EXPTE. 5203/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
7(1277).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO. RC-A Nº PA 175/2009. DEMANDANTE: D. PABLO FERNÁNDEZ ESTEVEZ.
OBXECTO: RESOLUCIÓN 8.04.2009. ESTA SENTENZA ESTIMA O RECURSO E
ANULA A SANCIÓN IMPOSTA. EXPTE. 5226/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
8(1278).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO RC-A Nº PA 202/2009. DEMANDANTE: D. PABLO FERNÁNDEZ EXTEVEZ.
OBXECTO: RESOLUCIÓN 8.04.2009. SANCIÓN DE TRÁFICO, ESTIMA O
RECURSO E ANULA A SANCIÓN IMPOSTA. EXPTE. 5252/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
9(1279).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO RC-A Nº PA 203/2009. DEMANDANTE: D. PABLO FERNÁNDEZ ESTEVEZ.
OBXECTO: RESOLUCIÓN 8.04.2009. SANCIÓN DE TRÁFICO, ESTIMA O
RECURSO E ANULA A SANCIÓN. EXPTE. 5253/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
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10(1280).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO RC-A Nº PA 187/2009. DEMANDANTE: D. PABLO FERNÁNDEZ ESTEVEZ.
OBXECTO: RESOLUCIÓN 8.04.2009. SANCIÓN DE TRÁFICO, ESTIMA O
RECURSO E ANULA A SANCIÓN. EXPTE. 5230/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
11(1281).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
VIGO. RC-A Nº 31/2009. DEMANDANTE: UNIÓN CONSUMIDORES
PONTEVEDRA. OBXECTO: DESESTIMACIÓN “PRESUNTA” DE SOLICITUDE
DE
DECLARACIÓN
DE
ILEGALIDADE
EN
RELACIÓN
CON
PROCEDEMENTOS
SANCIONADORES
DE
TRÁFICO.
DECLARA
INADMISIBILIDADE SOBREVIDA DO RECURSO. EXPTE. 5138/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
12(1282).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO RC-A Nº 186/2009. DEMANDANTE: D. PABLO FERNÁNDEZ ESTEVEZ.
OBXECTO: RESOLUCIÓN 8.04.2009. SANCIÓN DE TRÁFICO, ESTIMA O
RECURSO E ANULA A SANCIÓN. EXPTE. 5231/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
13(1283).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO RC-A Nº 93/2009. DEMANDANTE: Dª ESTHER LOIRA RODRÍGUEZ.
OBXECTO: RESOLUCIÓN 7.03.2009. CONFIRMATORIA EN REPOSICIÓN.
PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO. DESESTIMA O RECURSO.
EXPTE. 5115/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
14(1284).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO RC-A Nº PA 200/2009. DEMANDANTE: D. PABLO FERNÁNDEZ ESTEVEZ.
OBXECTO: RESOLUCIÓN 8.04.2009. SANCIÓN DE TRÁFICO, ESTIMA O
RECURSO E ANULA A SANCIÓN. EXPTE. 5250/111.
Acordo:

A Xunta de Goberno local queda enterada.
15(1285).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO RC-A Nº PA 176/2009. DEMANDANTE: D. FRANCISCO IGLESIAS
FERNÁNDEZ. OBXECTO: DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECLAMACIÓN
POR DANOS POR CAIDA DE MOTO O 17.04.2007. DESTIMA O RECURSO.
EXPTE. 5227/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
16(1286).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO RC-A Nº 107/2009 PA. DEMANDANTE: Dª. ROSA IGLESIAS CONDE.
OBXECTO: RESOLUCIÓN 10.02.09. SANCIÓN DE TRÁFICO, ESTIMA O
RECURSO E ANULA A SANCIÓN. EXPTE. 5151/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
17(1287).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO RC-A Nº PA 204/2009. DEMANDANTE: Dª Mª FERNANDA MALVAR ARIAS.
OBXECTO: RESOLUCIÓN 8.04.2009. SANCIÓN DE TRÁFICO, ESTIMA O
RECURSO E ANULA A SANCIÓN. EXPTE. 5255/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
18(1288).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
VIGO RC-A Nº PA 12/2009. DEMANDANTE: Dª PATRICIA MONFORT
BELENGUER. OBXECTO: ACORDO TE-A DO CONCELLO DO 20.10.08, SOBRE
DILIXENCIA DE EMBARGO EN RELACIÓN CON SANCIÓN DE TRÁFICO.
ESTIMA O RECURSO. EXPTE. 4999/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
19(1289).APELACIÓN 4352/2009. ESTA SENTENZA RESOLVE O RECURSO
DE APELACIÓN QUE O CONCELLO PRESENTOU CONTRA O AUTO 20.01.09,
SOBRE EXECUCIÓN DE SENTENZA. ESTIMATORIO. DEMANDANTE:
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TAMARO S.L. SANCIONADOR DE MEDIO AMBIENTE, DISCOTECA BYBLOS.
EXPTE. 826/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
20(1290).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO RC-A Nº PA 178/2009. DEMANDANTE: D. LIBERIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ.
OBXECTO: RESOLUCIÓN 10.03.2009. SANCIÓN DE TRÁFICO, ESTIMA O
RECURSO E ANULA A SANCIÓN. EXPTE. 5215/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.
21(1291).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
VIGO RC-A Nº PO 23/2008. DEMANDANTE: SOLOPLAN S.L. OBXECTO:
ESTIMA A PRETENSIÓN DA DEMANDANTE. EXPTE. 4210/111.
Acordo:
A Xunta de Goberno local queda enterada.

22(1292).REPRODUCIÓNS OBRAS DA COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DO
CONCELLO DE VIGO NO LIBRO “EL BERBÉS, UN MUNDO EN IMÁGENES”
EDITADO POLA AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO.”. EXPTE. 11782/331.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do xefe do
departamento de Cultura do 2-09-2009, conformado polo concelleiro-delegado da área de
Cultura e Animación Sociocultural, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Autorizar a Canal Uno de Comunicación S.L. e á Autoridade Portuaria de Vigo
á reprodución de 32 imaxes do proxecto “Vigovisións”, que forma parte da Colección
fotográfica do Concello de Vigo, nunha edición dun libro denominado “El Berbés, un mundo
en imágenes”, que edita a Autoridade Portuaria de Vigo, con carácter non venal e cunha
tiraxe de 1.300 exemplares..
SEGUNDO.- A autorización da reprodución das imaxes realizarase coas seguintes
condicións:
a) As imaxes reproduciranse dos orixinais de alta resolución dos que dispón o MARCO
(Museo de Arte Contemporánea de Vigo) e que facilitará á empresa autorizada. No
caso que o MARCO non dispuxera de imaxes dalgunha das obras, a entidade
beneficiaria da autorización tería que realizalas ao seu cargo de acordo coas
indicacións do museo, facilitándolle posteriormente a imaxe orixinal.

b) A autorización refírese exclusivamente a esa edición e tiraxe.
c) A autorización realízase sen prexuízo dos dereitos de autor que precisen obter e
xestionar a entidade editora e productora para a reproducción na publicación ou
calquera outra obriga que lle correspondan en canto á lexislación e normativas sobre
propiedade intelectual.
d) A identificación das obras que se reproduzan realizarase de forma adecuada,
indicando o autor, título, ano, técnica e dimensións. Ademáis en todas elas figurará a
referencia ao proxecto para o que foron producidas, “Proxecto Vigovisións” e a
referencia á “Colección Fotográfica do Concello de Vigo”.
e) A calidade das reproducións deberá ser conformada polo MARCO e polo
departamento de Cultura do Concello, antes da súa impresión.
f) Na publicación constará de forma expresa a colaboración da Concellería-delegada
da Área de Cultura e Animación Sociocultural do Concello de Vigo e do MARCO.
g) A entidade beneficiaria da autorización de reproducción entregará á Concellería de
Cultura, un mínimo de 10 exemplares da publicación.
ANEXO ÚNICO
RELACIÓN DE OBRAS DO PROXECTO VIGOVISIÓN DA COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DE
VIGO QUE SE INCLUIRÁN NA PUBLICACIÓN “EL BERBÉS, UN MUNDO EN IMÁGENES”
EDITADO POLA AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO.
TOTAL: 32 obras fotografías
Paul Den Hollander. 038/VV50/PH/16.16/86, Sen título. 1986. 21 x 31,5 cm. Fotografía branco e
negro. Bromuro de prata.Colección Vigovisións.
Paul Den Hollander. 025/VV37/PH/03.16/86. Sen Titulo. 1986. 21 x 31,5 cm. Fotografía branco e
negro. Bromuro de prata. Colección Vigovisións.
Jorge Molder. 048/VV60/JM/10.11/86. Porto de Vigo. 1986. 21 x 28 cm. Fotografía branco e negro.
Bromuro de prata. Colección Vigovisións.
Jorge Molder. 047/VV59/JM/09.11/86.Porto de Vigo, 1986. 21 x 28 cm. Fotografía branco e negro.
Bromuro de prata. Colección Vigovisións.
Cristina García Rodero. 094/VV208/CR/02.10/88. Sin titulo. 1987. 35,7 x 23,2 cm. Bromuro de
prata. Colección Vigovisións.
Cristina García Rodero. 097/VV211/CR/05.10/88. Sin titulo. 1987.35,7 x 23,2 cm. Bromuro de prata.
Colección Vigovisións.
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Xurxo Lobato. 105VV219/XL/03.11/88. Sin titulo. 1988. 19,5 x 29,5 cm.
Cibachrome. Colección Vigovisións.

Fotografía a cor.

Sebastiao Salgado. 121/VV235/SS/08.10/88. Sin titulo 1988. 23 x 34,5 cm. Bromuro de prata.
Colección Vigovisións.
Sebastiao Salgado. 119/VV233/SS/06.10/88. Sin titulo. 1988. 23,1 x 31,5 cm. Bromuro de prata.
Colección Vigovisións.
Manfred Willman. 127/VV241/MW/04.05/88. Sin titulo. 1988. 51 x 101,5 cm. Fotografía a cor.
Copia tipo C. Colección Vigovisións.
Paul Reas. 178/VV355/PR/08.15/90 . Sin titulo. 1990. 42,6 x 55,3 cm. Fotografía a cor. Copia tipo
C. Colección Vigovisións.
Xulio Correa. 190/VV478/XC/05.10/92. Sin titulo. 1992. 28 x 38 cm. Fotografía a cor. Copia tipo C.
Colección Vigovisións.
Xulio Correa. 195/VV483/XC/10.10/92. Sin titulo. 1992. 28 x 50 cm. Fotografía a cor. Copia tipo C.
Colección Vigovisións.
John Davies. 202/VV490/JD/07.11/92. Sin titulo. 1992. 25 x 36 cm. Bromuro de prata. Colección
Vigovisións.
Graciela Iturbide. 225/VV513/GI/02.10/92. O Porto de Vigo. 1992. 32,5 x 22,5 cm. Bromuro de
prata. Colección Vigovisións.
Graciela Iturbide. 230/VV518/GI/07.10/92O Porto. 1992. 34,5
Colección Vigovisións.

x 23 cm.

Bromuro de prata.

Allan Sekula. 239/VV527/AS/06.10/92. Menxase unha botella. 1992. 59,7 x 39,7 cm. Fotografía a
cor. Cibachrome. Colección Vigovisións.
Allan Sekula. 236/VV524/AS/03.10/92. Menxase unha botella. 1992. 59,7 x 39,7 cm. Fotografía a
cor. Cibachrome. Colección Vigovisións.
Carole Condé & Karl Beveridge 290/VV610/CK/10.11/94. Sin titulo. 1994. 40 x 50 cm. Fotografía
a cor. Cibachrome. Colección Vigovisións.
Carole Condé & Karl Beveridge . 283/VV603/CK/03.11/94. Sin titulo. 1994. 40 x 50 cm. Fotografía
a cor. Cibachrome. Colección Vigovisións.
John Kippin. 252/VV572/JK/09.12/94. Sin titulo. 1994. 46 x 68,5 cm. Fotografía a cor. Copia tipo C.
Colección Vigovisións.
John Kippin. 248/VV568/JK/05.12/94. Sin titulo. 1994. 80 x 102 cm. Fotografía a cor. Copia tipo C.
Colección Vigovisións.

Susan Meiselas. 273/VV593/SM/01.08/94. Sin titulo. 1994. 18,5 x 46,7 cm. Bromuro de prata.
Colección Vigovisións.
Susan Meiselas. 280/VV600/SM/08.08/94. Sin titulo. 1994. 18,5 x 46,7 cm. Bromuro de prata.
Colección Vigovisións.
Ron o donnel . 257/VV577/RO/02.03/94. A Vinganza do peixe espada. 1994. 79 x 100
Fotografía a cor. Copia tipo C. Colección Vigovisións.

cm.

Sue Parker. 292/VV612/SP/01.10/94. Sin titulo. 1994. 24,6 x 24,6 cm. Bromuro de prata. Colección
Vigovisións.
Pedro Meyer. 423/VV889/PM/06.18/96. Extraterrestres. 1996. 21 x 31,5 cm.
Colección Vigovisións.

Chorro de tinta.

Pedro Meyer. 420/VV886/PM/03.18/96. Historia de quenllas. 1996. 17,4 x 26,3 cm. Chorro de tinta.
Colección Vigovisións.
Pedro Meyer. 434/VV900/PM/17.18/96. Pescador vestido de vermello. 1996. 20 x 30,5 cm. Chorro
de tinta. Colección Vigovisións.
Kenneth Josephson. 475/VV945/JK/08.12/98. Sin titulo. 1998. 23 x 23 cm. Bromuro de prata.
Colección Vigovisións.
Antoine Dágata. 532/VV1077/AD/09.46/00. Sin titulo. 2000. 18,3 x 28cm. Técnica mixta. Colección
Vigovisións.
Antoine Dágata. 543/VV1088/AD/20.46/00. Sin titulo.
Colección Vigovisións.

2000. 18,3 x

28 cm.

Técnica mixta.

23(1293).CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DA UTE IMES-ESYCSA
POLO MANTEMENTO INTEGRAL DOS TÚNELES CORRESPONDENTE AO
MES DE XUÑO POR UN IMPORTE TOTAL DE 45.670, 39 €. EXPTE. 13076/444.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe do xefe da área de Servizos
Xerais do 28-07-2009, conformado pola concelleira-delegada de área, visto o informe da
Intervención Xeral do 31-08-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Recoñecer unha Convalidación de crédito a favor da UTE Imes-Esycsa, por un importe
total de 45.670,39 Euros, correspondente á facturación do mes de xullo de 2009, con cargo á
partida orzamentaria “Mantemento Túneis e Pasos Inferiores” 4324.227.06.02.
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24(1294).CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DA UTE IMES-ESYCSA
POLO MANTEMENTO INTEGRAL DOS TUNEIS CORRESPONDENTE AO MES
DE XULLO POR UN IMPORTE TOTAL DE 45.670, 39 €. EXPTE. 13093/444.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe do xefe da área de Servizos
Xerais do 07-09-2009, conformado pola concelleira-delegada de área, visto o informe da
Intervención Xeral do 21-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Recoñecer unha Convalidación de crédito a favor da UTE Imes-Esycsa, por un importe total
de 45.670,39 euros, correspondente á facturación do mes de xullo de 2009, con cargo á
partida orzamentaria “Mantemento Túneis e Pasos Inferiores” 4324.227.06.02.
25(1295).CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DA UTE IMES-ESYCSA
POLO MANTEMENTO INTEGRAL DOS TÚNELES CORRESPONDENTE AO
MES DE AGOSTO POR UN IMPORTE TOTAL DE 45.670, 39 €. EXPTE. 13110/444.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe do xefe da área de Servizos
Xerais do 07-09-2009, conformado pola concelleira-delegada de área, visto o informe da
Intervención Xeral do 21-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Recoñecer unha Convalidación de crédito a favor da UTE Imes-Esycsa, por un importe total
de 45.670,39 euros, correspondente á facturación do mes de agosto de 2009, con cargo á
partida orzamentaria “Mantemento Túneis e Pasos Inferiores” 4324.227.06.02.
26(1296).CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS POR IMPORTE DE 79.861,79 €.
SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DE IGUALDADE 2009. EXPTE. 4047/224.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta da xefa do servizo
de Igualdade do 10-09-2009, conformado pola Concelleira de Igualdade e visto o informe de
fiscalización da Intervención Xeral do 29-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Conceder, con cargo á partida 4632.4890000 do vixente orzamento, as
subvencións ás entidades para os programas, proxectos e actividades desenvolvidas no ano
2009 dentro do “Programa específico de subvencións da concellería de Igualdade para a
realización de programas e/ou actividades de promoción da muller”, por un importe total de
setenta e nove mil novecentos noventa e nove euros con noventa e tres céntimos
(79.999,93€); constando no anexo I que se achega, a relación de entidades, proxectos e
axudas concedidas.
SEGUNDO.- Denegar a concesión das solicitudes de subvención que de seguido se
relacionan, por considerar, o órgano instrutor, que non son conformes coas bases
reguladoras do Programa:
a) Por ter presentada a solicitude fóra do prazo establecido na Base Décima:
Entidade: “Asociación Inclusión”, CIF G36921898.
Entidade: “A VV O Freixo”, CIF G36654184.

b) Por non ter xustificado en tempo e forma as axudas outorgadas neste servizo do
Concello de Vigo no ano anterior, (punto 2 g da Base Quinta):
Entidade: “Asociación de Mulleres Rosalía de Castro de Cabral”, CIF: G36688992
c) Por non presentar no prazo requirido a documentación estipulada ,(Base Décimo
segunda):
Entidade: “Asociación Veciñal Camiño Vello de Coia”, CIF G36648186
d) Por non estar inscrita a entidade solicitante no Rexistro Municipal de Asociacións
(apartado 1 a) da base quinta)
Entidade: “Asociación Faraxa pola Abolición da Prostitución”, CIF:G27728658
e) Porque a finalidade do proxecto presentado considérase de suficiente interese para
incluílo nun convenio de colaboración coa Concellería de Igualdade:
Entidade: “Fundación Cluster de Conservación de Productos del Mar”, CIF
G36998896.
Entidade: “ Mulheres Nacionalistas Galegas”, CIF G36767119.
Entidade: “ FAVEC Federación de Asociacións Veciñais de Vigo Eduardo Chao”, CIF
G36681708.
f) Por considerar que o proxecto presentado ten unha relación e canle máis específica
de subvención con outras áreas do Concello e/ou non reúne as condicións mínimas de
interese xeral, indicando unha mala definición do mesmo ou que a materia non se
axusta aos obxectivos da convocatoria (punto 2 Base Quintaª)
Entidade: “Empresarias de Provincia de Pontevedra”, CIF G36710234
Proxecto “Asistencia a congresos”.
Entidade: “Asociación Multicultural de Mujeres”, CIF G27707405
Proxecto “Talleres interculturais día da muler”.
Entidade: “Confederación Intersindical Galega CIG”, CIF G36706927
Proxecto “Documental -O traballo das mulleres-”
Entidade: “Unión Xeral de Traballadores de Vigo UGT”, CIF G15383011
Proxecto “A particiación das mulleres na consecución dos obxectivos”
Proxecto “Por que e importante a coeducación de cara a igualdade”
Entidade: “CC OO Unión Comarcal de Vigo”, CIF G15103112
Proxecto “Aspectos laborais e sociais da igualdade”
Proxecto “Negociación colectiva”
Entidade: “CCAR de Valladares”, CIF G36617082
Proxecto “Actividades de dinamización”
Proxecto “Formémonos e ocupemonos”
Entidade: “Asociación Axuda ó Toxicómano Érguete”, CIF G36642726
Proxecto “Relaxia. Superación situacións estresantes”
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Entidade: “Casa de Andalucía de Vigo, CIF G36621290
Proxecto “Escuela de Padres”
Proxecto “Economía familiar en tiempos de crisis”
CIF

ENTIDADE SOLICITANTE:

G36619468

Asoc. Coordinadora da Xornadas participativas de autoMarcha Mundial das formación en feminismo para
Mulleres
mulleres novas

PROXECTOS

8
1

8 de marzo/25 de novembro

7,5

Campaña do aborto na Seguridade Social

1
6

2,5

315,00 €

Comité internacional e C Europeo da MMM

14,5

5.000,00 €

1.991,86

1.000,00 €

825,49

600,00 €

276,61

Asoc. Mulleres Lúa de
Ximnasia
Bembrive

G36710234

Empresarias da Provin- Xornadas Fomento asociacioniscia de Pontevedra
mo empresarial feminino

Festa homenaxe ás nais

G36866234

G36657336
G36928646

Puntos
Contía con- CONCECpor enti- 1 Contía solici- cedida por SION por
odad
ªtada
proxectos
entidade

4,5

G36662971

G36708139

Puntos
proxec-tos

Asoc. Promoción da
Muller Concepción Are- A convivencia intercultural
nal
Exposicion colectiva pintoras e
Colectivo Violeta
escultoras

8

9

1
2

9

3

4
0
4
0
4
0

11

2
9

3

Catálogo de exposicións anteriores

5

Foro debate: “Violencia de xénero e saúde mental”

13,5
11

9

7
10

G36706927

Confederación Intersin- XIV encontro sindical da muller:
dical Galega CIG
“A nosa forza, a igualdade”

38

2
7

38

G15383011

Unión Xeral de Traballa- XIV encontro sindical da muller:
dores Vigo UGT
“A nosa forza, a igualdade”

38

2
7

38

G15103112

CCOO Unión Comarcal XIV encontro sindical da muller:
de Vigo
“A nosa forza, a igualdade”

38

2
7

38

G36644904

AVV da Salgueira RoTaller de memoria
salía de Castro

6,5

8
1

6,5

G36648640

AVV Cultural Deportiva
Mantemento físico
de San Miguel de Oia

9

1
2

9

G36646545

AVV de Teis

9

1 12,5
2

G36691855

AVCR San Mamed de
Decoración de obxectos
Zamáns

1

2

18

1
3

AVV de Beade

1

1
2

10

G36632081

1

1

Asoc. Multicultural de
Formación como formadoras
Mujeres

Homenaxe ás mulleres do movemento agrario Teis
A figura da muller na cultura galega

1

1 13,5
7

G27707405

III Programa formación novas
tecnoloxías para mulleres

3

990,00 €
2.300,00 €

6
7
4
0
1
2

6

Exposicion colectiva fotógrafas

Asoc. Mulleres Progre- Premio relato mulleres progresissistas
tas
Asoc. Rede de Mulleres
Veciñais contra Malos Risoterapia
tratos

29

1
5
5
5
8
1
1

3,5
12

1
6

12

2,5

4
0

5

1
6

619,66

3.957,84

1.031,32
315,00

1.102,10

2.000,00 €

1.237,15

1.237,15

1.700,00 €

1.237,15

1.237,15

400,00 €

400,00

1.488,27

400,00 €

400,00

1.000,00 €

688,27

3.000,00 €

1.854,64

1.854,64

2.589,50 €

1.511,59

2.474,30

1.123,50 €

962,71

3.080,00 €

1.374,37

1.374,37

6.766,67 €

5.216,53

5.216,53

6.766,66 €

5.216,53

5.216,53

6.776,00 €

5.216,53

5.216,53

900,00 €

894,10

894,10

2.000,00 €

1.237,15

1.237,15

2.000,00 €

1.237,15

1.719,59

1.500,00 €

482,44

2.050,00 €

1.648,81

1.300,00 €

345,22

1.648,81
690,44

Tapicería

2,5

G36623593

AVV Monte da Mina de Marquetería aplicada ó carei, naCastrelos
car e cuncha

4,5

G36709004

AV Doutor Fleming

Pon en marcha as túas neuronas

10,5

G36648988

AVCD San Xurxo de
Curso de inglés para mulleres II
Saians Vigo

12,5

G36640860

AVCD Val do Fragoso

Enomuller

13

G36863348

UVCD de Candeán

Curso de ingés

9,5

G36617082

CCAR de Valladares

Ocúpate, consérvate e divirtete

14

V36655017

AVV Fonte do Galo
Adestramento da memoria
Centro Norte

10

G36648608

AVV
Emilio Crespo Promoción das mulleres: facendo
San Paio de Navia
fronte á fenda dixital"

9

1
2

9

G36631703

SVCD Nautilius de San
Decoración de obxectos
Andrés de Comesaña

4,5

4,5

G36648293

A VV do Calvario

Curso de informática-internet

11

G36633428

SCRD Helios

Ximnasia de mantemento

6

Tai-chi: ximnasia, relaxación e
benestar

2

Curso de pintura

2

8
1
1
4
6
7
2
7
4
0
5
4
8
1
1
0
2
5
2
5

7

G36622835
G36820637
V36658680

Asoc. De Persoas Xor- O empoderamento das mulleres
das de Vigo
xordas
Asoc. Galega Amigos
Ampliate
del Rocío
Exposición dos traballos das muCRC de Cabral
lleres

7,5
7
1

Curso de manualidades

2

Excursión cultural a Lisboa

2

Coidando a nosa saúde “ximnasia”

6

Musicoterapia

6

G36659894

AVV de San Roque

G36654036

Asoc. VV San Pedro de
Participación social das mulleres
Matamá “A Unión”

4,5

G36633618

A V C D Lavadores

11

G36842284

Curso básico de informática

A. VV Praza da Miñoca Curso de iniciación á informática
Informática de perfeccionamento
Excel

6,5
6

1 4,5
3
1 10,5
3
1 12,5
6
1 13
6
1 9,5
2
1 14
0
1 10
3

11
10

7,5

1
1
1
6
1
1

2.000,00 €

1.717,42

1.717,42

6.000,00 €

1.786,03

1.786,03

2.200,00 €

1.305,76

1.305,76

8.400,00 €

1.923,25

1.923,25

2.500,00 €

1.374,37

1.374,37

1.310,00 €

1.237,15

1.237,15

1.800,00 €

619,66

1.500,00 €

1.500,00

1.500,00

900,00 €

825,49

1.378,71

500,00 €

276,61

400,00 €

276,61

619,66

100,00

600,00

250,00 €

250,00

250,00 €

250,00

1.500,00 €

825,49

1.500,00 €

825,49

4,5

1.800,00 €

619,66

11

2.060,00 €

1.511,59

1.511,59

1.600,50 €

894,10

1.719,59

1.600,50 €

825,49

16.501,36 €

2.197,69

2.197,69

9.807,20 €

1.854,64

1.854,64

7.719,85 €

1.511,59

1.511,59

10.255,60 €

1.099,93

1.099,93

2.416,00 €

1.031,32

1.031,32

1.475,00 €

825,49

1.790,37

1.190,00 €

551,05

600,00 €

413,83

5 12,5
4
5
4

11

1
4

11

G79408852

Médicos del Mundo

Atención sociosanitaria a mulleres en situación de risco

8

1
0

8

G36905040

Asoc. Jovenes Empresarios de Galicia, AJE Unete a ellas 2009
Vigo

7,5

1
0

7,5

G36917037

Asociación Xogais

"Pioneiras" revista

6

13

Curso Empego Local

4

Concepción Arenal. A idencitade
da muller

3

9
4
4
0
8
1

13,5

1.442,98

100,00 €

5

1
9
6

12

1
0

1.442,98

962,71

Muller"educación para a saúde"

de

1

3.024,00 €

619,66

962,71

Asoc.
Down

Síndrome

1

619,66

1.325,00 €

G36697324

G36861078

1

2.175,00 €

1.031,32

Intervención en saúde para mulleres reclusas
Marxinad-as: A exclusión social
desde ó xénero

16

1

345,22

2.351,00 €

Asoc. Axuda ó Toxicómano Érguete
Fundación Érguete-Integración

G36642726

6

1.000,00 €

16

1

2

13,5

1
1
1
1

1.031,32

1.650,98

619,66
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G36621290

G36838514
G27719293
G15220577
G36992360

Casa de Andalucia en
Iniciación e interpretación teatral
Vigo

Asociacion Fontenova

2,5

Taller de voz y respiración

2,5

Obradoiro para a inserción laboral

4,5

Asoc. Café K (en constiCociñando palabras
tución)
Asoc. Galega de HeXuntHemolas
mofília
Escola da Mulleres Soli- Mulleres marxinais: grupos de
darias
risco
Eu tamén fun emigrante. Vivencias
Obstáculos das mulleres discapacitadas

2
0
8
1

5

4

4,5

6

450,00 €

345,22

690,44

400,00 €

345,22

3.055,62 €

619,66

619,66

4,5

4,5

6.320,00 €

619,66

619,66

4,5

4,5

4.000,00 €

619,66

619,66

3

11

1.300,00 €

413,83

1.515,93

4

2.300,00 €

551,05

4

2.800,00 €

551,05

G36769495

Asoc. de Mulleres RuHomenaxe a nai
rais de Comesaña

2,5

2,5

620,00 €

345,22

345,22

G27718907

Asoc. Nos Mesmas

Orgullo LGTB Vigo 09

2,5

16

500,00 €

345,22

2.204,20

Foro experiencias da vida

2,5

650,00 €

345,22

Obradoiros sexo+ seguro

5

2.100,00 €

688,27

Elaboración e difusión quías e
kits para mulleres

6

4.200,00 €

825,49

760,00 €

551,05

G36688125

Teatro-conferencia: “O traxe de
Feministas Independenvoda, e as personaxes de Pardo
tes Galegas FIGA
Bazán”
Dimensión visuais e performativas da escrita poética

4

14

10

2.600,00 €

1.374,37

1.925,42

G36987147

AZO Asoc. Galega de
apoio o desenvolvemen- Taller de técnicas de negociación
to do inmigrante e emi- e resolución de conflictos
grante retornado

6

6

1.496,00 €

825,49

825,49

G36984557

Asoc. Mulleres de Bou- A saúde e conciencia corporal da
zas “Praia do Adro”
muller a través do Ioga

4,5

4,5

2.700,00 €

619,66

619,66

G83117374

Fundación Secretariado Participación social de mulleres
Gitano
xitanas de Vigo

7

7

1.959,20 €

962,71

962,71

TOTALES

583

583

79.999,93

79.999,93

27(1297).CESIÓN TEMPORAL DA VIVENDA MUNICIPAL IDENTIFICADA
NO REXISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS CO Nº
F-00473-C-006. EXPTE. 4066/224.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de Igualdade do 29-092009, conformado pola concelleira-delegada de Igualdade, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Autorizar a cesión temporal da vivenda municipal identificada no Rexistro de entidades
prestadoras de servizos sociais co número F-00473-C-006 atendendo ás circunstancias que
obran no expediente 4066/224, por un período de 6 meses, transcurridos os cales a unidade
familiar deberá abandonar a vivenda, agás se xustifique a necesidade de prórroga polos
servizos municipais de atención á muller.

28(1298).RECOÑECEMENTO DE CRÉDITO A LINORSA-FACTURAS XUÑO
E XULLO. EXPTE. 18702/240.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da técnico de
Admon. Especial de Contratación, do 10-08-2009, conformado polo concelleiro delegado de
Patrimonio e Contratación e visto o informe da Intervención Xeral do 31-08-2009, a Xunta
de Goberno Local acorda:
Aprobar a indemnización substitutiva a favor da empresa “Limpiezas del Noroeste, S.A.”,
por un importe total de 280.724,87 euros, ive engadidio, que se imputarán a partida
presupostaria 12102270000 do vixente exercicio.
29(1299).APROBACIÓN NOVA TRAZA DO APARCADOIRO DA RÚA
ROSALÍA DE CASTRO CONFORME Ó PLANO PRESENTADO POR COCHERAS
OLIVICAS DE PUENTES S.A. EXPTE. 18654/240.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da técnica de
Admon. Xeral da Unidade de Patrimonio do 25-09-2009, conformado polo concelleirodelegado da área de Xestión Municipal e visto o informe da Intervención Xeral do 30-092009, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Iniciar expediente para a modificación da traza do aparcadoiro da rúa Rosalía
de Castro conforme ó Plano presentado por COCHERAS OLÍVICAS DE PUENTES, S.A.,
que se adxunta ó presente informe, así como do artigo 2.3 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, o cal quedaría coa
seguinte redacción:
“As capacidades mínimas dos aparcadoiros serán as seguintes:
Lote 1: Rúa Areal 320 prazas, Rúa Policarpo Sanz 560 prazas e Rúa Pintor Colmeiro
390 prazas.
Lote 2: Avenida de Castelao 366 prazas, Rúa Jenaro de la Fuente 445 prazas e Rúa
Rosalía de Castro 330 prazas mais 70 prazas de uso exclusivo para residentes en
aparcadoiro contiguo exento e vinculado. ”
SEGUNDO.- Someter a información pública polo prazo de 30 días as anteriores
modificacións.
TERCEIRO.- Unha vez aprobadas definitivamente as modificacións, a concesionaria deberá
presentar un novo proxecto construtivo conforme coa nova traza, para a súa aprobación polo
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órgano de contratación. A hora de redactar o proxecto, han de terse en conta as seguintes
precisións, fixadas polos diferentes servizos municipais con competencias na materia:
-Deberá asumir os desvíos dos servizos soterrados que resulten afectados, nas mesmas
condicións en que foron aprobados no proxecto anterior.
-Deberase respectar o contemplado no proxecto inicialmente aprobado en canto a acabados
superficiais da humanización da rúa (pavimentación, alumeado público, xardinería,
mobiliario urbano, etc.) e desvío de servizos afectados.

30(1300).PREGOS DE CONDICIÓNS PARA ADQUISICIÓN DUN TRACTOR
PARA A LIMPEZA DE NOIROS. EXPTE. 2404/252.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, do 11.08.09, e de acordo
co informe-proposta do xefe da Oficina Administrativa de Contratación, do 21.09.09,
conformado polo concelleiro delegado de Cultura, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo gasto de 61.000 euros para a contratación do subministro dun tractor
desbrozador para a limpeza e acondiconamento dos viais do ámbito rural que se imputarán á
partida 4420.624.00.00 do presuposto do ano 2009.
2º Aproba-lo expediente de contratación por procedemento negociado sen publicidade da
subministración dun tractor dotado de desbrozadora que contén o prego de prescripcións técnicas particulares de 10-08-2009 e o prego de cláusulas administrativas particulares para a
contratación de subministros por procedemento negociado sen publicidade de data 15-062009.
3º Abri-lo procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a solicitude de
ofertas a tres empresarios capacitados para a execución do contrato.

31(1301).PREGOS DE CONDICIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DA
PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO EN DEPENDENCIAS E
ACTIVIDADES CULTURAIS. EXPTE. 11542/331.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, do 12.06.09, o informe de
fiscalización do 1.07.09, e de acordo co informe-proposta do xefe da Oficina Administrativa
de Contratación, do 21.09.09, conformado polo concelleiro delegado de Cultura, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo gasto de 575.859,62 euros para a contratación do servizo de de atención ó
publico en dependecias e actividades da unidade de Cultura que se imputarán a partida
451.0.227.06.14 do presuposto dos anos 2009 ó 2012.
2º Aproba-lo expediente de contratación por procedemento aberto con múltiples criterios de
adxudicación do servizo de atención ó publico en dependecias e actividades da unidade de

Cultura que contén o prego de prescripcións técnicas particulares de 31-07-2009 e o prego
de cláusulas administrativas particulares para a contratación de servizos por procedemento
aberto con múltiples criterios de data 22-05-2009.
3º Abri-lo procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción de
anuncios no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e o Diario Oficial de Galicia.

32(1302).RENOVACIÓN DE MARCAS “VIGOVISIÓNS”. EXPTE. 2965/241.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do xefe da oficina
administrativa de Contratación do 28-09-2009, conformado pola concelleira-delegada de
Contratación, a Xunta de Goberno Local acorda:
Comunicar á empresa Ungría Patentes y Marcas, SA. a resolución de renova-las marcas nº
2.296.248, 2.296.249 e 2.296.250 “Vigovisións” en clases 16, 35 e 41”.
33(1303).DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes da Intervención Xeral e de
acordo cos informes do xefe da oficina administrativa de Contratación, a Xunta de Goberno
Local acorda devolver as fianzas que de seguido se especifican xa que se recibiron as obras e
servizos e executáronse conforme coas condicións do prego que rexeu a contratación e por
transcorrer o prazo de garantía.
a) Devolver a Oreco S.A. Expte. 2837/241, a fianza por importe de 673,13, constituída
para responder das obras de acondicionamento de lavadoiros públicos.
b) Oreco S.A. Expte. 2838/241, a fianza por importe de 449,42 euros constituída para
responder da formación de pista polideportiva na alameda da C. Provincial.
c) Oreco S.A. Expte. 2877/241, a fianza por importe de 1.893,19 euros, constituída para
responder das obras na rede de augas en Areal, Luis Taboada e Cánovas del Castillo.
d) Galaicontrol S.L. Expte. 2893/241, a fianza de 1.198 euros, constituída para responder
da redacción do proxecto de humanización Calvario, Bouzas e Avda. de Castelao.
e) Galaicontrol S.L. Expte. 2894/241, a fianza de 1.196 euros, constituída para responder
da coordinación plans seguridade obras abastecemento e saneamento.

34(1304).MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE EXECUCIÓN DE REFORMA
INTERIOR DAS DEPENDENCIAS DA POLICÍA LOCAL PARA A CONSTRUCIÓN
DUNHA GALERÍA DE TIRO. EXPTE. 33785/212.
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Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-propsota do superintendente
xefe da Policía Local do 28-09-2009, conformado polo concelleiro-delegado de Mobilidade,
Seguridade e Transportes, a Xunta de Goberno Local acorda:
Autorizar á Dirección Técnica dá obra a redacción dunha modificación do proxecto de
execución de reforma interior dás dependencias dá Policía Local para a construción duna
galería de tiro (Expte: 33785-212) sobre os seguintes particulares:
a) Substitución do falso teito previsto no proxecto orixinal (paneis de labra de madeira
e cemento tipo Herakustik) por outro de caucho antirrebote sobre taboleiro de madeira.
b) Substitución do cristal blindado previsto en proxecto por outro que acade a
homologación para resistir impactos cun calibre 44 Magnum.
c) Incremento de obra, consistente no picado dos ocos nos forxados para o paso dos
condutos dá instalación dá climatización ata a cuberta.
35(1305).DILIXENCIAS INFORMATIVAS AO AXENTE DA POLICÍA LOCAL,
D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ VARELA. EXPTE. 34000/212
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade co informe-proposta do 17-092009, asinado polo instrutor e o secretario do expediente de dilixencias informativas de
carácter disciplinario incoado por acordo XGL do 07-07-2009, a Xunta de Goberno Local
acorda:
PRIMEIRO.- Incoar expediente disciplinario ao Inspector da Policía Local D. José Manuel
Vázquez Varela, con carné profesional C-308, pola presunta comisión de infracción
disciplinaria grave consistente na infracción de deberes ou obrigas inherentes ao cargo ou
función, cando se produzan de forma manifesta.
SEGUNDO.- Suspender preventivamente do exercicio das funcións de protección das
vítimas de violencia de xénero ao citado inspector, realizadas a través do EVAP.
TERCEIRO.- A efectos da tramitación do expediente, que se nomeen os funcionarios que
haxan de realizar as tarefas de instrución e secretaría.
CUARTO.- Sen prexuízo da súa inmediata eficacia no servizo da Policía Local, os efectos da
suspensión na vixente Relación de Postos de Traballo e nos correspondentes dereitos
económicos do interesado darán lugar ás correspondentes propostas de actuación pola
Unidade de Recursos Humanos.
36(1306).PROPOSTA DE NOMEAMENTO CON CARÁCTER INTERINO CON
CARGO Á PRAZA VACANTE DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL
PARA O SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. EXPTE. 19163/220.

Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do 30-09-2009, da
xefa da área de Réxime Interior, a Xunta de Goberno Local acorda:
Nomear funcionario interino, con cargo á praza vacante de Técnico de Administración Xeral
no Servizo de Medio Ambiente ó aspirante proposto polo Tribunal Cualificador e que
superou todos os exercicios da oposición:
D. Ramón Alberto Hermida-Cachalvite Vázquez, NIF 53.171.277-S, que obtivo unha
puntuación total de 18,125 puntos. “
O aspirante deberá realizar o primeiro curso de galego que se convoque pola Administración
Autonómica ou órgano competente, de conformidade co previsto na base III das da
convocatoria, ó non acadar no terceiro exercicio, proba de coñecemento de idioma galego,
unha puntuación de 1 punto como mínimo.”
O presente acordo notifíquese ó interesado, Servizo de Recursos Humanos (Planificación e
Organización-Seguridade Social), Intervención Xeral, Organización e Métodos, Comité de
Persoal e Xefe do Servizo de Medio Ambiente.
37(1307).- PRODUTIVIDADE A D. MIGUEL MIRANDA PAN. EXPTE. 18156/220.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da técnica de
avaliación e formación de RR HH do 04-06-2009, conformado pola xefa do servizo de RR
HH, visto o informe da Intervención Xeral do 25-09-2009, a Xunta de Goberno Local
acorda:
Recoñecer e aboar ao funcionario D Miguel Miranda Pan, con nº de persoal 6899, a
cantidade de 1822.52€, en concepto de produtividade correspondentes ao ano 2007, 2008 e
período xaneiro-maio 2009, segundo Resolución de Alcaldía de data 2 de novembro de 2005
e Acordo plenario de data 23 de decembro de 2005, con cargo a partida 121.0. 1500000,
polo desempeño das funcións de Presidente do Tribunal Económico administrativo.
38(1308).DANDO CONTA DE SOLICITUDE REDUCIÓN XORNADA A Dª
SILVIA TABOADA GONZÁLEZ. EXPTE. 19289/220.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de RR HH do 8-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Autorizar a redución de xornada por interese particular de 9,00 a 14,00 horas solicitada por
Dª Silvia Taboada González, con número persoal 79158 e posto de traballo de auxiliar de
administración xeral,
adscrita ao Servizo de Asesoría Xurídica Municipal, coa
correspondente redución da súa retribución actual (deberá percibir o 75% das súas
retribucións), de conformidade co previsto no artigo 11.f) do vixente Acordo regulador das
condicións económicas e sociais do persoal ao servizo do concello de Vigo, con efectos a
partir do día 16 de setembro de 2009, segundo consta na solicitude da interesada.
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39(1309).EXECUCIÓN SENTENZA DO TSXTG DE 14.07.2008, DITADA NO
RECURSO DE SUPLICACIÓN 2786/2008. EVA SUSANA CANDEIRA RODRÍGUEZ.
EXPTE. 18929/220.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta, de acordo co
informe xurídico da xefa do servizo de RR HH do 24-09-2009, conformado polo concelleirodelegado de Xestión Municipal e visto o informe técnico do 24-09-2009 da técnica de
Xestión, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Proceder ao efectivo cumprimento do mandato xudicial nos autos demanda
85/2008, execución 160/2008, contido na sentenza n° 168/08 do Xulgado do Social n° 1 de
Vigo de 4 de xullo do 2008, iniciado D a Paula Cremades Paz, Da Eva Susana Candeira
Rodríguez e Da Montserrat Soto Sío contra o Concello de Vigo, e consecuentemente
proceder ao abono dos seguintes importes en concepto de indemnizacións xudiciais por
sentenza firme a Da Eva Susana Candeira Rodríguez nos termos do disposto no Auto do
Xulgado do Social n° 1 de 13 de novembro de 2009, así como na providencias de 4 de marzo
de 2009 e 18 de setembro de 2009.
En consecuencia deberá aboarse a contía de 42.659,77 correspondentes 38.3259,77 € a
indemnización e salarios de tramitación e 4.300 € a intereses e gastos, na conta do Xulgado
do Social Nº 1, mediante transferencia bancaria na conta 0030 1871 30 0000000000, co
concepto 3626 0000 64 016008.
Así mesmo, polo Negociado de Seguridade Social, deberá procederse ao ingreso a través do
TC correspondente da contía en concepto de cotización á seguridade social por un importe
de 3.690,40 €, e pola Intervención Xeral a liquidación de IRPF, por importe de 1.476,16 €.
SEGUNDO.- Dar conta do presente acordo ó Xulgado do Social n° 1 de Vigo aos oportunos
efectos en relación coa resolución xudicial que se executa a través da representación legal do
Concello no referido procedemento xudicial, notificando asemade ao Servizo de Asesoría
Xurídica, Intervención Xeral, Xefatura da Área de Réxime Interior e Servizo de Recursos
Humanos (Planificación e Organización-Seguridade Social) aos efectos que procedan.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 meses dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto
administrativo firme, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, sen
prexuízo de calquera outro que se estime procedente en Dereito.

40(1310).EXECUCIÓN CONCEPTOS SALARIAIS RECOÑECIDOS EN
SENTENZA DO TSXG A Dª ELISA CASAL PRIETO, Dª BELÉN PÉREZ FREIRE,
Dª EVA Mª GARCIA BARBOSA E D. XOSÉ ALBERTE CEA RODRÍGUEZ. EXPTE.
19331/220. EXPTE. 19331/220.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de RR HH do 25-09-2009, conformado polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal e
visto o informe da Intervención Xeral do 01-10-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Proceder a dar cumprimento a execución 39/09, nos autos seguidos a instancia
de Dª Eva Mª García Barbosa, Dª Elisa Casal Prieto, Dª Mª Belén Pérez Freire e D. Xosé
Alberte Cea Rodríguez, en relación coa sentenza dictada no procedemento 422/08 polo
Xulgado do Social Nº 4 e sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de data 17 de
decembro de 2008, na parte correspondente ao abono dos salarios de tramitación.
SEGUNDO.- En consecuencia deberá procederse ao abono da contía de 67.728,60 €
correspondente a salarios de tramitación e de 200 € de honorarios do letrado impugnante, na
conta do Xulgado do Social Nº 4 mediante transferencia bancaria na conta nº 0030 1871 30
0000000000 co concepto: 3629 0000 64 003909.
TERCEIRO.- Polo Negociado de Seguridade Social, deberá procederse ao ingreso a través
do TC correspondente da contía en concepto de cotización á seguridade social por un
importe total de 32.313,26 € e pola Intervención Xeral a liquidación de IRPF, por importe de
12.925,30 €.
CUARTO.- Reintegrar a Tesourería Xeral da Seguridade Social na conta nº 2038 4016 93
6000056419 un importe total de 28.510,79 €, co concepto “Responsabilidade EmpresarialInem”, dando cumprimento a súa comunicación (doc. 90078561).
QUINTO.- Dar conta do presente acordo ó Xulgado do Social nº 4 de Vigo ós oportunos
efectos en relación coa resolución xudicial que se executa a través da representación legal do
Concello no referido procedemento xudicial, notificando asemade ao Servizo de Asesoría
Xurídica, Intervención Xeral, Xefatura da Área de Réxime Interior, Xefatura do Servizo
Promoción Económica e Emprego e Servizo de Recursos Humanos (Planificación e
Organización-Seguridade Social ) aos efectos que procedan.”
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 meses dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto
administrativo firme, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, sen
prexuízo de calquera outro que se estime procedente en Dereito.
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41(1311).EXECUCIÓN CONCEPTOS SALARIAIS RECOÑECIDOS EN
SENTENZA DO TSXG A Dª PILAR PITA BALTEIRO. EXPTE. 19332/220.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da xefa da área de
Réxime Interior do 28-09-2009, conformado polo concelleiro-delegado de Xestión
Municipal e visto o informe da Intervención Xeral do 01-10-2009, a Xunta de Goberno
Local acorda:
PRIMEIRO.- Proceder a dar cumprimento a execución 183/08, nos autos seguidos a
instancia de Dª Pilar Pita Balteiro, en relación coa sentenza ditada no procedemento 171/08
polo Xulgado do Social Nº 1 e sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de data 3
de novembro de 2008, na parte correspondente ao abono dos salarios de tramitación.
SEGUNDO.- En consecuencia deberá procederse ao abono da contía de 31.515,90 €
correspondente a salarios de tramitación, na conta do Xulgado do Social Nº 1 mediante
transferencia bancaria na conta nº 0030 1871 30 0000000000 co concepto: 3626 0000 64
018308
TERCEIRO.- Polo Negociado de Seguridade Social, deberá procederse ao ingreso a través
do TC correspondente da contía en concepto de cotización á seguridade social por un
importe total de 15.036,21 € e pola Intervención Xeral a liquidación de IRPF, por importe de
6.014,48 €.
CUARTO.- Dar conta do presente acordo ó Xulgado do Social nº 4 de Vigo ós oportunos
efectos en relación coa resolución xudicial que se executa a través da representación legal do
Concello no referido procedemento xudicial, notificando asemade ao Servizo de Asesoría
Xurídica, Intervención Xeral, Xefatura da Área de Réxime Interior, Xefatura do Servizo
Promoción Económica e Emprego e Servizo de Recursos Humanos (Planificación e
Organización-Seguridade Social ) aos efectos que procedan.”
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 meses dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto
administrativo firme, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, sen
prexuízo de calquera outro que se estime procedente en Dereito.
42(1312).DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A D. ALBERTO FREITAS DOS ANJOS,
POR OCUPACIÓNS NO PARQUE DE CASTRELOS. EXPTE. 76901/210.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de Transportes do 22-09-2009, conformado polo concelleiro-delegado de Mobilidade, a
Xunta de Goberno Local acorda:

Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución dos avais
constituidos en data 17 de febreiro de 2009 e 18 de marzo de 2009, por parte de ALBERTO
FREITAS DOS ANJOS co NIF X1830449V, por un importe de 2.000 € cada un, para
responder dos posibles danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo
da instalación de atraccións no Parque de Castrelos, por non producirse danos.
43(1313).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A Dª NOEMÍ RUMBO VIDAL,
REPRESENTANTE DA FEIRA DOS CONTINENTES POLA INSTALACIÓN DE
CARTAS NA PRAZA DE COMPOSTELA. EXPTE. 76936/210.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de Transportes do 22-09-2009, conformado polo concelleiro-delegado de área, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval constituido
en data 25 de maio de 2009 por parte de NOEMI RUMBO VIDAL, representante da Feira
dos Continentes con NIF 36112242B, por un importe de 4.000 €, para responder dos
posibles danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da instalación
de carpas na Praza de Compostela, por non producirse danos.

44(1314).DEVOLUCIÓN
DE
FIANZA
A
CULTURACTIVA
SOC.
COOPERATIVA GALEGA, POR INSTALACIÓN DE CARPA NOS XARDÍNS DE
MONTERO RIOS. EXPTE. 76902/210.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de Transportes do 22-09-2009, conformado polo concelleiro-delegado de área, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval constituído
en data 23 de xullo de 2009 por parte de CULTURACTIVA SOC. COOPERATIVA
GALEGA, con NIF F-15983067, por un importe de 4.000 €, para responder dos posibles
danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da instalación dunha
carpa nos Xardíns de Montero Ríos, por non producirse danos.
45(1315).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A VILA COMESAÑA Y CIA S.L. POR
RESERVA ESPECIAL DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA NA RÚA CALEXO DOS
CAÑOS. EXPTE. 72484/210.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de Transportes do 22-09-2009, conformado polo concelleiro-delegado de área, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval constituído
en data 20 de setembro de 2006 por VILA COMESAÑA Y CIA, S.L. con NIF B-
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36704625, por un importe de 12.000 €, para responder dos posibles danos que se poideran
ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía pública por obra na
rúa Calexón Dos Caños, por non producirse danos.
46(1316).MODIFICADO CUSTE CERO DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN
DO ÁMBITO DAS RÚAS ESTRADA E BAIONA. LOTE 1: RÚA ESTRADA. EXPTE.
126/440.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do xefe da área de
Servizos Xerais do 24-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar o proxecto modificado a “coste cero” do proxecto inicial de Humanización do
ámbito das Rúas Estrada e Baiona. Lote I: Rúa Estrada.
47(1317).MODIFICADO CUSTE CERO DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN
DA RÚA REDONDELA. EXPTE. 127/440.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do xefe da área de
Servizos Xerais do 24-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar o proxecto modificado a “coste cero” do proxecto inicial de Humanización da Rúa
Redondela.
48(1318).MODIFICADO CUSTE CERO DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN
DA RÚA SAGUNTO (ENTRE MARTÍNEZ GARRIDO E PALENCIA). EXPTE.
128/440.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do xefe da área de
Servizos Xerais do 25-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar o proxecto modificado a “coste cero” do proxecto inicial de Humanización da Rúa
Sagunto, entre Martínez Garrido e Palencia.
49(1319).MODIFICADO CUSTE CERO DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN
DA RÚA MARÍN. EXPTE. 125/440.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do xefe da área de
Servizos Xerais do 23-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar o proxecto modificado a “coste cero” do proxecto inicial de Humanización da Rúa
Marín.
50(1320).REQUIRIMENTO PREVIO CONTRA A DESESTIMACIÓN
PRESUNTA DAS SOLICITUDES A QUE SE REFIREN OS ACORDOS DA XUNTA

DE GOBERNO LOCAL DE 16.03.2009, COMA PREVIO Ó RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA A DITA DESESTIMACIÓN.
EXPTE. 242/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do axesor en
materia de Mercados, do 30.09.09, conformado polo concelleiro de Comercio, que di o
seguinte:
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- En data 18 de marzo de 2009 foron entregadas no rexistro da Xunta de Galicia e remitidas por fax, segundo se establece na convocatoria, os expedientes relativos ós acordos da Xunta de
Goberno Local de 16 de marzo de 2009, có seguinte literal:
“20(308).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN (LIÑA MERCA) Á CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E
INDUSTRIA Ó ABEIRO DA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2008 PARA A MODERNIZACIÓN DO
MERCADO DO PROGRESO. EXPTE. 65/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do asesor en materia de
Mercados, do 12.03.09, conformado polo concelleiro de Comercio, que di o seguinte:
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- No DOG de 16 de febreiro de 2009 publicóuse a “Orde do 31 de decembro de 2008
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competi tiva, das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos
comerciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer)”.
O Sr. Concelleiro da área de Comercio, en escrito de 24 de febreiro, ordenóu ó asinante proceder á
elaboración do expediente para a solicitude da devandita subvención en relación ás obras a realizar
no MERCADO DE PROGRESO.
O artigo 4.2 da devandita Orde, establece coma requisito para a solicitude, que sexa acompañada
da “certificación do acordo de aprobación, polo correspondente órgano municipal, do proxecto de investimento, da solicitude de subvención coa súa contía exacta e do plan de financiamento do pro xecto”.
SEGUNDO.- O Concello de Vigo contratóu para tal fin a un equipo redactor das memorias valoradas, o cal para o Mercado de PROGRESO elaboróu a memoria valorada que se adxunta ó expediente.
O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gas tos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”. Sendo o custo total previsible de
3.825.198,83 €, estímase procedente solcitar a subvención no seu importe máximo de 2.677.639,18
€, correspondente o 70% do mesmo, e tendo en conta que, a sensu contrario do artigo 1.4.b os cus tos de redacción dos proxectos ó levar aparellada a súa execución, son subvencionables.
A aportación municipal será de 1.147.559,65 €, correspondendo 573.779,82 € á aportación do exercicio 2009 e 573.779,82 € á aportación do exercicio 2010.
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Vistos os feitos e fundamentos de dereito indicados, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
a adopción do seguinte ACORDO
PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto de investimento no Mercado Municipal de PROGRESO por importe
total de 3.825.198,83 €
SEGUNDO.- Aprobar a solicitude de subvención ó abeiro da Orde do 31 de decembro de 2008 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos co merciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer), por un importe total de
2.677.639,18 €, correspondente ó 70% do custo previsto
TERCEIRO.- O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gastos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”, correspondendo
573.779,82 € ó exercio 2009 e 573.779,82 € ó exercicio 2010.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
21(309).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN (LIÑA MERCA) Á CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E
INDUSTRIA Ó ABEIRO DA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2008 PARA A MODERNIZACIÓN DO
MERCADO DO CALVARIO. EXPTE. 66/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do asesor en materia de
Mercados, do 12.03.09, conformado polo concelleiro de Comercio, que di o seguinte:
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- No DOG de 16 de febreiro de 2009 publicóuse a “Orde do 31 de decembro de 2008
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competi tiva, das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos
comerciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer)”.
O Sr. Concelleiro da área de Comercio, en escrito de 24 de febreiro, ordenóu ó asinante proceder á
elaboración do expediente para a solicitude da devandita subvención en relación ás obras a realizar
no MERCADO DE CALVARIO.
O artigo 4.2 da devandita Orde, establece coma requisito para a solicitude, que sexa acompañada
da “certificación do acordo de aprobación, polo correspondente órgano municipal, do proxecto de investimento, da solicitude de subvención coa súa contía exacta e do plan de financiamento do pro xecto”.
SEGUNDO.- O Concello de Vigo contratóu para tal fin a un equipo redactor das memorias valoradas, o cal para o Mercado de CALVARIO elaboróu a memoria valorada que se adxunta ó expediente.
O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gas tos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”. Sendo o custo total previsible de

1.105.433,16 €, estímase procedente solcitar a subvención no seu importe máximo de 773.803,21 €,
correspondente o 70% do mesmo, e tendo en conta que, a sensu contrario do artigo 1.4.b os custos
de redacción dos proxectos ó levar aparellada a súa execución, son subvencionables.
A aportación municipal será de 331.629,95 €, correspondendo 165.814,97 € á aportación do exercicio 2009 e 165.814,97 € á aportación do exercicio 2010.
Vistos os feitos e fundamentos de dereito indicados, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
a adopción do seguinte ACORDO
PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto de investimento no Mercado Municipal de CALVARIO por importe
total de 1.105.433,16 €
SEGUNDO.- Aprobar a solicitude de subvención ó abeiro da Orde do 31 de decembro de 2008 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos co merciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer), por un importe total de
773.803,21 €, correspondente ó 70% do custo previsto
TERCEIRO.- O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gastos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”, correspondendo
165.814,97 € ó exercio 2009 e 165.814,97 € ó exercicio 2010.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
22(310).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN (LIÑA MERCA) Á CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E
INDUSTRIA Ó ABEIRO DA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2008 PARA A MODERNIZACIÓN DO
MERCADO DE TEIS. EXPTE. 67/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do asesor en materia de
Mercados, do 12.03.09, conformado polo concelleiro de Comercio, que di o seguinte:
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- No DOG de 16 de febreiro de 2009 publicóuse a “Orde do 31 de decembro de 2008
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competi tiva, das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos
comerciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer)”.
O Sr. Concelleiro da área de Comercio, en escrito de 24 de febreiro, ordenóu ó asinante proceder á
elaboración do expediente para a solicitude da devandita subvención en relación ás obras a realizar
no MERCADO DE TEIS.
O artigo 4.2 da devandita Orde, establece coma requisito para a solicitude, que sexa acompañada
da “certificación do acordo de aprobación, polo correspondente órgano municipal, do proxecto de investimento, da solicitude de subvención coa súa contía exacta e do plan de financiamento do pro xecto”.
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SEGUNDO.- O Concello de Vigo contratóu para tal fin a un equipo redactor das memorias valoradas, o cal para o Mercado de TEIS elaboróu a memoria valorada que se adxunta ó expediente.
O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gas tos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”. Sendo o custo total previsible de
889.242,09 €, estímase procedente solcitar a subvención no seu importe máximo de 622.469,46 €,
correspondente o 70% do mesmo, e tendo en conta que, a sensu contrario do artigo 1.4.b os custos
de redacción dos proxectos ó levar aparellada a súa execución, son subvencionables.
A aportación municipal será de 266.772,63 €, correspondendo 133.386,31 € á aportación do exercicio 2009 e 133.386,31 € á aportación do exercicio 2010.
Vistos os feitos e fundamentos de dereito indicados, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
a adopción do seguinte ACORDO
PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto de investimento no Mercado Municipal de TEIS por importe total de
889.242,09 €
SEGUNDO.- Aprobar a solicitude de subvención ó abeiro da Orde do 31 de decembro de 2008 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos co merciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer), por un importe total de
622.469,46 €, correspondente ó 70% do custo previsto
TERCEIRO.- O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gastos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”, correspondendo
133.386,31 € ó exercio 2009 e 133.386,31 € ó exercicio 2010.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
23(311).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN (LIÑA MERCA) Á CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E
INDUSTRIA Ó ABEIRO DA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2008 PARA A MODERNIZACIÓN DO
MERCADO DE TRAVESAS. EXPTE. 68/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do asesor en materia de
Mercados, do 12.03.09, conformado polo concelleiro de Comercio, que di o seguinte:
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- No DOG de 16 de febreiro de 2009 publicóuse a “Orde do 31 de decembro de 2008
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competi tiva, das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos
comerciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer)”.
O Sr. Concelleiro da área de Comercio, en escrito de 24 de febreiro, ordenóu ó asinante proceder á
elaboración do expediente para a solicitude da devandita subvención en relación ás obras a realizar
no MERCADO DE TRAVESAS.

O artigo 4.2 da devandita Orde, establece coma requisito para a solicitude, que sexa acompañada
da “certificación do acordo de aprobación, polo correspondente órgano municipal, do proxecto de investimento, da solicitude de subvención coa súa contía exacta e do plan de financiamento do pro xecto”.
SEGUNDO.- O Concello de Vigo contratóu para tal fin a un equipo redactor das memorias valoradas, o cal para o Mercado de TRAVESAS elaboróu a memoria valorada que se adxunta ó expedien te.
O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gas tos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”. Sendo o custo total previsible de
285.726,95 €, estímase procedente solcitar a subvención no seu importe máximo de 200.008,87 €,
correspondente o 70% do mesmo, e tendo en conta que, a sensu contrario do artigo 1.4.b os custos
de redacción dos proxectos ó levar aparellada a súa execución, son subvencionables.
A aportación municipal será de 85.718,09 €, correspondendo 42.859,04 € á aportación do exercicio
2009 e 42.859,04 € á aportación do exercicio 2010.
Vistos os feitos e fundamentos de dereito indicados, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
a adopción do seguinte ACORDO
PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto de investimento no Mercado Municipal de TRAVESAS por importe
total de 285.726,95 €
SEGUNDO.- Aprobar a solicitude de subvención ó abeiro da Orde do 31 de decembro de 2008 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos co merciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer), por un importe total de
200.008,87 €, correspondente ó 70% do custo previsto
TERCEIRO.- O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gastos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”, correspondendo
42.859,04 € ó exercio 2009 e 42.859,04 € ó exercicio 2010.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
24(312).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN (LIÑA MERCA) Á CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E
INDUSTRIA Ó ABEIRO DA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2008 PARA A MODERNIZACIÓN DO
MERCADO DE CABRAL. EXPTE. 69/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do asesor en materia de
Mercados, do 12.03.09, conformado polo concelleiro de Comercio, que di o seguinte:
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- No DOG de 16 de febreiro de 2009 publicóuse a “Orde do 31 de decembro de 2008
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competi -
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tiva, das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos
comerciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer)”.
O Sr. Concelleiro da área de Comercio, en escrito de 24 de febreiro, ordenóu ó asinante proceder á
elaboración do expediente para a solicitude da devandita subvención en relación ás obras a realizar
no MERCADO DE CABRAL.
O artigo 4.2 da devandita Orde, establece coma requisito para a solicitude, que sexa acompañada
da “certificación do acordo de aprobación, polo correspondente órgano municipal, do proxecto de investimento, da solicitude de subvención coa súa contía exacta e do plan de financiamento do pro xecto”.
SEGUNDO.- O Concello de Vigo contratóu para tal fin a un equipo redactor das memorias valoradas, o cal para o Mercado de CABRAL elaboróu a memoria valorada que se adxunta ó expediente.
O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gas tos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”. Sendo o custo total previsible de
601.224,84 €, estímase procedente solcitar a subvención no seu importe máximo de 420.857,39 €,
correspondente o 70% do mesmo, e tendo en conta que, a sensu contrario do artigo 1.4.b os custos
de redacción dos proxectos ó levar aparellada a súa execución, son subvencionables.
A aportación municipal será de 180.367,45 €, correspondendo 90.183,73 € á aportación do exercicio
2009 e 90.183,73 € á aportación do exercicio 2010.
Vistos os feitos e fundamentos de dereito indicados, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
a adopción do seguinte ACORDO
PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto de investimento no Mercado Municipal de CABRAL por importe total de 601.224,84 €
SEGUNDO.- Aprobar a solicitude de subvención ó abeiro da Orde do 31 de decembro de 2008 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos co merciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer), por un importe total de
420.857,39 €, correspondente ó 70% do custo previsto
TERCEIRO.- O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gastos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”, correspondendo
90.183,73 € ó exercio 2009 e 90.183,73 € ó exercicio 2010.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

25(313).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN (LIÑA MERCA) Á CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E
INDUSTRIA Ó ABEIRO DA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2008 PARA A MODERNIZACIÓN DO
MERCADO DO BERBÉS. EXPTE. 70/551.

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do asesor en materia de
Mercados, do 12.03.09, conformado polo concelleiro de Comercio, que di o seguinte:
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- No DOG de 16 de febreiro de 2009 publicóuse a “Orde do 31 de decembro de 2008
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competi tiva, das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos
comerciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer)”.
O Sr. Concelleiro da área de Comercio, en escrito de 24 de febreiro, ordenóu ó asinante proceder á
elaboración do expediente para a solicitude da devandita subvención en relación ás obras a realizar
no MERCADO DE BERBES.
O artigo 4.2 da devandita Orde, establece coma requisito para a solicitude, que sexa acompañada
da “certificación do acordo de aprobación, polo correspondente órgano municipal, do proxecto de investimento, da solicitude de subvención coa súa contía exacta e do plan de financiamento do pro xecto”.
SEGUNDO.- O Concello de Vigo contratóu para tal fin a un equipo redactor das memorias valoradas, o cal para o Mercado de BERBES elaboróu a memoria valorada que se adxunta ó expediente.
O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gas tos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”. Sendo o custo total previsible de
730.151,35 €, estímase procedente solcitar a subvención no seu importe máximo de 511.105,95 €,
correspondente o 70% do mesmo, e tendo en conta que, a sensu contrario do artigo 1.4.b os custos
de redacción dos proxectos ó levar aparellada a súa execución, son subvencionables.
A aportación municipal será de 219045,41 €, correspondendo 109.522,7 € á aportación do exercicio
2009 e 109.522,7 € á aportación do exercicio 2010.
Vistos os feitos e fundamentos de dereito indicados, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
a adopción do seguinte
ACORDO
PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto de investimento no Mercado Municipal de BERBES por importe total de 730.151,35 €
SEGUNDO.- Aprobar a solicitude de subvención ó abeiro da Orde do 31 de decembro de 2008 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos co merciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer), por un importe total de
511.105,95 €, correspondente ó 70% do custo previsto
TERCEIRO.- O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gastos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”, correspondendo
109.522,7 € ó exercio 2009 e 109.522,7 € ó exercicio 2010.

S. ord. 5.10.09

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
26(314).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN (LIÑA MERCA) Á CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E
INDUSTRIA Ó ABEIRO DA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2008 PARA A MODERNIZACIÓN DO
MERCADO DE BOUZAS. EXPTE. 71/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do asesor en materia de
Mercados, do 12.03.09, conformado polo concelleiro de Comercio, que di o seguinte:
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- No DOG de 16 de febreiro de 2009 publicóuse a “Orde do 31 de decembro de 2008
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competi tiva, das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos
comerciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer)”.
O Sr. Concelleiro da área de Comercio, en escrito de 24 de febreiro, ordenóu ó asinante proceder á
elaboración do expediente para a solicitude da devandita subvención en relación ás obras a realizar
no MERCADO DE BOUZAS.
O artigo 4.2 da devandita Orde, establece coma requisito para a solicitude, que sexa acompañada
da “certificación do acordo de aprobación, polo correspondente órgano municipal, do proxecto de investimento, da solicitude de subvención coa súa contía exacta e do plan de financiamento do pro xecto”.
SEGUNDO.- O Concello de Vigo contratóu para tal fin a un equipo redactor das memorias valoradas, o cal para o Mercado de BOUZAS elaboróu a memoria valorada que se adxunta ó expediente.
O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gas tos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”. Sendo o custo total previsible de
446.053,62 €, estímase procedente solcitar a subvención no seu importe máximo de 312.237,53 €,
correspondente o 70% do mesmo, e tendo en conta que, a sensu contrario do artigo 1.4.b os custos
de redacción dos proxectos ó levar aparellada a súa execución, son subvencionables.
A aportación municipal será de 133.816,09 €, correspondendo 66.908,04 € á aportación do exercicio
2009 e 66.908,04 € á aportación do exercicio 2010.
Vistos os feitos e fundamentos de dereito indicados, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
a adopción do seguinte ACORDO
PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto de investimento no Mercado Municipal de BOUZAS por importe total de 446.053,62 €
SEGUNDO.- Aprobar a solicitude de subvención ó abeiro da Orde do 31 de decembro de 2008 pola
que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións bás corporacións locáis para a adecuación e modernización de equipamentos co merciaís (liña Merca) e vertebración do comercio urbano (liña Urbancomer), por un importe total de
312.237,53 €, correspondente ó 70% do custo previsto

TERCEIRO.- O investimento previsto, que se executará en dúas anualidades ó 50% por cada anualidade, será financiado, en canto á aportación municipal, con cargo á partida orzamentaria do Orzamento de Gastos 6220.632.0001 “Investimentos nos diversos Mercados”, correspondendo
66.908,04 € ó exercio 2009 e 66.908,04 € ó exercicio 2010.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.”

SEGUNDO.- A requerimento de elección dunha subvención por un importe máximo de 300.000 €, en
contradicción ó entender desta Administración do establecido na Orde de referencia, o Sr. Concelleiro de Turismo prestóu conformidade á proposta seguinte (EXPED: 1689-550 ASUNTO: ALEGACIÓNS Á COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA REFERENTE ÁS AXUDAS SOLICITADAS Ó ABEIRO DA LIÑA MERCA PARA A REMODELACIÓN DOS MERCADOS MUNICIPÁIS):
“Recibido en data 25 de maio de 2009 o fax ó que se refire a cabeceira e posteriormente no Rexistro
de entrada do Concello de Vigo o 27 de maio, emítese o presente en función dos seguintes
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- En relación ó acordo da Comisión de outorgar un máximo de 300.000 € por proxecto
subvencionable, entendo que o mesmo é nulo de pleno dereito, toda vez que supón unha novación
da disposición administrativa reguladora das subvencións.
Debemos ter en conta que o artigo 22 da Lei estatal 18/2003, Xeral de Subvencións (Lest), de carácter básico e aplicable directamente ás Comunidades Autónomas, segundo o establecido no artigo
3 e a Disposición Adicional Primeira da mesma, prescribe que:
“1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurren cia competitiva. A efectos de esta Ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de
las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudi car, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido
mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
En este supuesto, y sin perjuicio de las especialidades que pudieran derivarse de la capacidad de
autoorganización de las Administraciones públicas, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano colegiado a través del órgano instructor. La composición del órgano
colegiado será la que establezcan las correspondientes bases reguladoras.
Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente pro cederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a
las subvenciones.”
De igual xeito, o artigo 19 da Lei Galega 9/2007, de subvencións(Lgal), establece que:
“1. O procedemento ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva.
Para efectos desta Lei, terá a consideración de concorrencia competitiva o procedemento mediante
o cal a concesión das subvencións se realiza a través da comparación das solicitudes presentadas,
co fin de establecer unha prelación entre estas de acordo cos criterios de valoración previamente fixados nas bases reguladoras e na convocatoria e adxudicar, co límite fixado na convocatoria dentro
do crédito dispoñible, aquelas que obtivesen maior valoración en aplicación dos citados criterios.
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2. As bases reguladoras poderán excepcionar do requisito de fixar unha orde de prelación entre as
solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos cando, polo obxecto e a finalidade da
subvención, non sexa necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun
único procedemento ata o esgotamento do crédito orzamentario coas garantías previstas no artigo
31.4 desta Lei.
3. Excepcionalmente, sempre que así se prevexa nas bases reguladoras, o órgano competente pro cederá ao rateo, entre os beneficiarios da subvención, do importe global máximo destinado ás subvencións.(…)”
Así pois, é meridianamente claro que nunha apreciación apriorística non pode a Xunta de Galicia,
sen ter procedido previamente á valoración dos proxectos segundo os criterios establecidos nas ba ses, efectuar tal limitación “ex novo” do importe máximo subvencionable por proxecto.
Elo non só contradice o precepto básico estatal, sinón que pode dar lugar a excepcionar, incluso
fora da convocatoria, a orde de prelación, contradecindo o artigo 19.2 da Lgal.
SEGUNDO.- Tamén contradice as bases a solicitude de que polo Concello de Vigo se indique un
único proxecto coma subvencionable.
As bases establecen claramente a posibilidade de presentar máis de un proxecto, cunha limitación
xa coñecida polo Concello de Vigo cando solicitóu as axudas. Efectivamente, somos conscientes de
que ata que a tódolos Concellos lles sexa outorgada unha primeira subvención, non podemos optar
á segunda. Pero elo non implica que o Concello de Vigo non presente todas ó fin de que, este ano
ou en anos vindeiros, poidan ser abordados tódolos proxectos.
O que sí resulta procedente é que polo Sr. Tenente de Alcalde se faga unha declaración sobor da
prioridade municipal sobor dos proxectos que acaden igual puntuación nun grupo subvencionable. A
estes efectos, o coherente parece ser optar por aquél de maior orzamento dentro do mesmo grupo.
TERCEIRO.- O procedimento único a seguir pola Xunta de Galicia é obligatoriamente o seguinte:
- En primeiro lugar, debe proceder a valorar, segundo os criterios establecidos polas bases, tódolas
solicitudes recibidas.
- A continuación, dentro das da maior puntuación, procederá a excluir a segunda e sucesivas do
mesmo Concello.
- Si o crédito, dispoñible e retido, segundo consta na Orde da convocatoria, é suficiente para atender
a tódalas da dita puntuación, outorgará éstas no importe solicitado e abordará o grupo seguinte, no
que se repetirá o proceso e así sucesivamente.
- Cando dentro de un grupo de igual puntuación, o importe ou o resto sexa insuficiente, procederáse
ó rateo do importe concedido en función do Orzamento solicitado, pois só neste caso os incluidos no
dito grupo teñen a condición de “beneficiarios” á que se refire coma causa habilitante o parágrafo
terceiro do artigo 22 da Lest .
- Unha vez outorgadas subvencións a tódolos Concellos solicitantes, de existir remanentes, volveráse a iniciar o procedemento coas segundas e sucesivas solicitudes por éstes presentadas.
CARTO.- Debe terse en conta, por outra banda, que os artigos transcritos prevén o rateo entre os
beneficiarios, e non a súa división, polo que, evidentemente, en caso de insuficiencia de crédito nun
grupo de beneficiarios, o importe subvencionado debe ser proporcional ó solicitado, non sendo legal,
por non ser ese o espírito da normativa, a división en partes iguáis agás no impensable caso de que
os importes solicitados fosen idénticos.
QUINTO.- Unha vez efectuadas, pois, as valoracións, e determinado o importe subvencionable, de
conformidade có artigo 21.4 da Lgal e o 10 das Bases Reguladoras, e tralo preceptivo trámite de
alegacións á proposta de resolución que se formule, será de aplicación, ós efectos da reformulación
da solicitude, o establecido no artigo 25 da Lgal, có seguinte literal:

“1. Cando a subvención teña por obxecto o financiamento de actividades que vaia desenvolver o so licitante e o importe da subvención da proposta de resolución provisional sexa inferior ao que figura
na solicitude presentada, poderase instar do beneficiario, se así se prevé nas bases reguladoras, a
reformulación da súa solicitude para axustar os compromisos e as condicións á subvención outorgable.
2. Unha vez que a solicitude mereza, de ser o caso, a conformidade da comisión de valoración, re mitiráselle o actuado ao órgano competente para que dite a resolución.
3. En calquera caso, a reformulación de solicitudes deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos respecto das solicitudes ou
peticións.”
É dicir, só os beneficiarios, segundo a puntuación, deben reformular as súas solicitudes no caso de
insuficiencia do crédito, insuficiencia que só poderá ser coñecida cando as solicitudes teñan sido valoradas e o importe máximo subvenccionable resulte do rateo efectuado.
Vistos os feitos e fundamentos de dereito indicados, propónse ó Sr Tenente de Alcalde e Concelleiro
de Mercado, a adopción do seguinte
ACORDO
a) Declarar a preferencia do Concello de Vigo, entre solicitudes de igual puntuación, das de
maior importe solicitado respecto das de menos
b) Comunicar que non é iste o intre procesual para a reformulación da solicitude, reformulación
que só terá lugar, de se-lo caso, tra-lo precedente trámite de audiencia á proposta de resolu ción, que necesariamente deberá incluir a valoración das solicitudes beneficiadas e o importe solicitado
c) Solicitar que se teñan por formuladas as presentes alegacións á comunicación da Xunta de
Galicia”

TERCEIRO.- O artigo 11.3 da Orde da subvención, publicada no DOG de 16 de febreiro de 2009,
establece que “ O prazo máximo para resolver e notificar a resolución ao interesado será de seis
meses contados a partir do seguinte ao da publicación da orde de convocatoria no Diario Oficial de
Galicia. Se transcorrese o prazo máximo para resolver sen que recaese resolución expresa, os intere sados poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo.”
Transcorrido o prazo máximo e un tempo prudencial para a posible notificación do acordo adoptado, compre, pois, entender desestimadas as solicitudes e, disconformes coa desestimación, proceder
á súa impugnación. Nembargantes, e coma paso previo, procede efectuar o requerimento regulado
no artigo 44 da Lei 29/1998 , reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece
que:
“1. En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrati va. No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra
otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga
cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.
2. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera conocido o
podido conocer el acto, actuación o inactividad.
3. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido
no lo contestara.
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4. Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislación de régimen local.”
Vistos os feitos e fundamentos de dereito que anteceden, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL a adopción do seguinte ACORDO
Efectuar á Xunta de Galicia (Consrellería de Economía e Industria) o requerimento previo a que fai
referencia o artigo 44 da Lei da Xurisdicción Contencioso-Administrativa contra a desestimación
presunta das solicitudes ás que se refiren os acordos da Xunta de Goberno Local de 16 de marzo de
2009, coma previo ó recurso contencioso-administrativo contra a dita desestimación.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
51(1321).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A FAVOR DE PULL&BEAR ESPAÑA S.A.
EXPTE. 59541/250.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do enxeñeiro xefe
de Vías e Obras do 24-09-2009, coa conformidade da concelleira delegada de Servizos
Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda:
Proceder á devolución da fianza de 12.000 € (doce mil euros), a favor de Pull & España
S.A. .
52(1322).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A FEMXA FORMACIÓN S.L. EXPTE.
57309/250.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do enxeñeiro xefe
de Vías e Obras do 24-09-2009, coa conformidade da concelleira delegada de Servizos
Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda:
Proceder á devolución da fianza por un importe de 1.020 (tres mil vinte) euros, a favor de
Femxa Formación, S.L.
53(1323).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A PROMOCIONES URBANAS LAXAS
S.L. EXPTE. 59660/250.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do enxeñeiro xefe
de Vías e Obras do 23-09-2009, coa conformidade da concelleira delegada de Servizos
Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda:
Proceder á devolución da fianza de 3.000 € (tres mil euros), a favor de Promociones Urbanas
Laxas S.L.
54(1324).59657/250.

DEVOLUCIÓN DE FIANZA A ALAMEDA VIGO S.L. EXPTE.

Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do enxeñeiro xefe
de Vías e Obras do 22-09-2009, coa conformidade da concelleira delegada de Servizos
Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda:
Proceder á devolución da fianza de 3.000 € (tres mil euros), a favor de Alameda Vigo Sl
55(1325).- DEVOLUCIÓN DE FIANZA A ORECO S.A. EXPTE. 59344/250.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do enxeñeiro xefe
de Vías e Obras do 22-09-2009, coa conformidade da concelleira delegada de Servizos
Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda:
Proceder á devolución da fianza de 2.160.000 pesetas (dous millóns cento sesenta mil
pesetas), a favor de Oreco, S.A.
56(1326).- DEVOLUCIÓN DE FIANZA A PROMALAR S.L. EXPTE. 59656/250.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do enxeñeiro xefe
de Vías e Obras do 22-09-2009, coa conformidade da concelleira delegada de Servizos
Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda:
Proceder á devolución da fianza de 3.000 € (tres mil euros), a favor de Promalar, S.L.

ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DIA
A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declarar de urxencia os
asuntos seguintes, de conformidade co artigo. 51 do Texto Refundido das disposicións legais
vixentes en materia de réxime local, aprobado por Decreto lexislativo 781/1986 do 18 de
abril.
57(1327).SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á XUNTA DE GALICIA PARA
PRÓRROGA CONTRATACIÓN DE CATRO AXENTES DE EMPREGO E
DESENVOLVEMENTO LOCAL. EXPTE, 6297/77.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 29 de setembro
emitido polo xefe do Servizo de Promoción Económica e Emprego, coa conformidade do
concelleiro delegado, a Xunta de Goberno Local acorda:
1.- Aprobar a memoria para o desenvolvemento de accións de axentes de emprego e
desenvolvemento local, que se achega no expediente.
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2.- Solicitar á Consellaría de Traballo da Xunta de Galicia a subvención total de 96.267,68
euros para a prórroga da contratación por un ano de catro axentes de emprego e
desenvolvemento local, de acordo co establecido na Orde de 31/08/09.
3.- Consignar, nos presupostos municipais do ano 2009, unha partida cunha contía mínima
de 24.066,88 euros para o cofinanciamento municipal destes contratos, no caso de seren
aprobadas as solicitudes de subvención pola cantidade solicitada.
58(1328).BASES DA CONVOCATORIA DE CATRO BOLSAS DE FORMACIÓN
PARA AS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO DO 16/10/09 Ó 15.06.09.
EXPTE 2943/104
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 1.10.09, o informe de
fiscalización do 2.10.09, e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de Turismo e
Comercio, conformado polo concelleiro delegado de Industria, Comercio, Turismo e Cascos
Históricos, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria para a concesión da subvención de 4 bolsas de formación para as oficinas de turismo e servizos do Concello de Vigo para o período
comprendido entre o 16 de outubro de 2009 ata o 15 de xuño de 2010, que de seguido se
transcriben.
2º.- Autorizar o gasto de 28.800 euros (900 euros x catro bolsas x oito meses) dos que se imputará a partida 7510.4810000 “Transferencias a familias e institucións sen fin de lucro”, do
presuposto municipal de 2009, 9.000 euros e 19.800 euros ao presuposto futuro de 2010.
3º.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia a convocatoria, no taboleiro de anuncios e na
páxina web municipal.
“BASES XERAIS E CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN
OFICINAS DE INFORMACIÓN E SERVIZOS TURISTÍCOS (ANEXO I)
PRIMEIRA.- Obxecto da subvención.
O obxecto das bolsas ou subvencións a que se refiren as presentes bases reguladoras e convocatoria
é a realización de prácticas en oficinas de información e servizos turísticos municipais durante o período comprendido entre o 16 de outubro de 2009 e o 15 de xuño de 2010.
No caso de que, por calquera causa, o Concello tivera que alterar a data de comezo das prácticas
o remate destas adiantarase ou atrasarase tantos días como días se teña adiantado ou atrasado o
inicio.

O contido dos traballos a desenvolver como prácticas será o que segue:
1
2

3
4
5
6

Promoción e apoio á comercialización de produtos turísticos da Concellería.
Información ó turista sobre os recursos turísticos da cidade: monumentos, actividades de recreo
e ocio, museos, praias, hoteis, transportes, rutas turísticas, gastronomía, espectáculos, feiras,
festas, etc., así como calquera outras información que pola súa natureza ofreza atractivo para o
visitante.
Facilitar información e atención ó turista para o período estival: oficinas de información, bus
turístico, puntos vermellos, atención a cruceiristas, oficina móbil, etc.
Elaboración de estatísticas das oficinas de información e servizos turísticos, para recoller o
perfil de visitante, medio de transporte, motivación da viaxe, tipo de aloxamento elixido, etc.
Actualización do inventario de recursos turísticos.
Apoio á realización de estudos e informes de produtos e mercados turísticos emisores.

A condición de bolseiro/a non xerará ningún tipo de relación de carácter laboral ou contractual co
Concello de Vigo ou calquera outra administración pública, polo que a concesión da bolsa non dará
lugar á inclusión dos bolseiros/as no Réxime Xeral da Seguridade Social. Os titulares da bolsa serán
única e exclusivamente beneficiarios dunha subvención para a obtención da debida formación profesional, sen que exista relación de servizos profesionais co Concello de Vigo e sen que a devandita
axuda económica poda entenderse como unha contra-prestación dos traballos que, como prácticas,
eventualmente se realicen. É dicir, trátase dunha disposición gratuíta de fondos públicos, en forma
de axuda económica, para fomentar unha actividade de utilidade pública como é a mellora da formación dun sector de marcada importancia na economía local.
SEGUNDA.-

Contía total e crédito orzamentario.

A cantidade máxima destinada a estas subvencións será a de 28.800 euros (vinteoito mil oitocentos
euros), que se faran efectivas con cargo á partida orzamentaria 7510. 4810000 “Transferencias a
Familias e Institucións”, dos que 9000€ corresponden ao presuposto de 2009 e 19800€ ao de 2010.
Poderán outorgarse subvencións superando esta contía sen nova convocatoria, cando se dean as
circustancias previstas no artigo 31. 2 da Lei de subvencións de Galicia, debéndose, neste caso,
tramitar previamente o correspondente expediente de gasto, que será obxecto de fiscalización.
TERCEIRA.- Compatibilidade da subvención.
A concesión das bolsas de estudios é incompatible con outras axudas de calquera outra administra ción pública de similar contido e alcance.
CUARTA.- Requisitos dos bolseiros/as
Ademais dos requisitos establecidos no artigo 10 da Lei de Subvencións de Galicia, para poder optar ás bolsas, os interesados/as deberán reunir, como mínimo, os seguintes requisitos:
1. Poderán optar ás bolsas de prácticas nas oficinas e servizos de información e promoción turística os/as Técnicos Superiores en Información e Comercialización Turística, así como os
Diplomados/as en Empresas e Actividades Turísticas. A titulación deberá ser, cando menos,
obtida no ano 2000 ou con posterioridade á este data. Só poderán concorrer a esta convocatoria os/as solicitantes que reúnan estas condicións e sempre que nacesen con posterioridade ó 31 de decembro de 1979.
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2. Non poderán optar ás bolsas de prácticas as persoas nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei de subvencións de Galicia, para o que se esixirá aos
solicitantes unha declaración de non estar incursos nas prohibicións que recolle o dito
artigo
QUINTA.- Obrigas dos beneficiarios.
Os/as beneficiarios/as das bolsas comprométense á realización das prácticas con plena dispoñibilidade, de acordo coas indicacións e horarios que lles sinales a Xefatura do Servizo de Turismo e Comercio, cun límite de trinta e sete horas e media semanais. Todos os horarios estarán suxeitos a
cambios, se as circunstancias o esixen e sen pasar nunca do límite mencionado.
Turismo de Vigo adxudicará os destinos, reservándose a facultade de adscribir ós bolseiros/as durante o período que abrangue a bolsa a unha oficina ou servizo diferente do primeiro ó que inicialmente se lle adscribira, se as circunstancias así o aconsellan. O labor do/a bolseiro/a será incompatible con calquera outra actividade non recollida no seu plan de traballo.
Os/as adxudicatarios/as das bolsas comprométense, así mesmo, a entregar unha memoria dos traballos realizados ó finalizar o período da bolsa, así como a incorporar diariamente á base de datos
municipal os datos estadísticos recollidos cada día durante o desenvolvemento do seu traballo.
Os traballos que os/as bolseiros/as puideran realizar durante a vixencia da bolsa de prácticas, así
como a memoria final serán propiedade do Concello de Vigo, que se reserva o dereito da súa publi cación e utilización.
Os titulares das bolsas que resulten adxudicatarios/as, asinarán un convenio de colaboración para o
desenvolvemento da bolsa en cuestión, no que se precisarán cantas obrigas complementarias resulten necesarias para o adecuado cumprimento do fin da bolsa, particularmente as que permitan emitir a certificación de asistencias dos bolseiros.
Ós/ás bolseiros/as que o soliciten entregaráselles un certificado conforme realizaron as prácticas de
referencia.
SEXTA.- Criterios de adxudicación da subvención e ponderación deles.
Primeiro.- A prelación entre as solicitudes para a adxudicación das bolsas farase en función dos resultados dos criterios de valoración, que se desenvolverán en tres fases:
a) Primeira fase: exercicio sobre coñecemento de Vigo.
b) Segunda fase: entrevista persoal.
c) Terceira fase: avaliación de méritos e titulacións.
Segundo.- Para a valoración dos méritos e titulacións alegadas, terase en conta o seguinte baremo:
1.- Nota media
Valorarase a nota media obtida ó longo dos estudios de turismo, do seguinte modo:
Sobresaínte:
1 punto.
Notable:
0,5 puntos.

2.- Cursos de formación en materia de turismo.
Máster de Turismo:
1 punto
Cursos de postgrado:
0,5 puntos.
Non se valorarán os cursos inferiores a 20 horas. Non se valorarán os cursos que non acrediten ex presamente o contido e o número de horas realizadas, aínda que sexan títulos oficiais expedidos por
organismos públicos.
3.- Idiomas
3.a)
Por cada curso superado na Escola Oficial de Idiomas, ata un máximo de 2,5 puntos por
idioma: 0,50 puntos.
3.b)
Os méritos que se conteñen no seguinte cadro, valoraranse tal e como se indica, ata un má ximo de 2,5 puntos por idioma.
IDIOMA

TITULACIÓN

GALEGO

IDIOMA

Curso de Perfeccionamiento de galego ou título homologado
Curso de Especialización da Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Estar a cursar unha Filoloxía distinta da Filoloxía
Galega ou Galego-Portuguesa, ou unha titulación
universitaria, que posúa materias de Lingua e/ou Literatura galega (como por exemplo Maxisterio) tendo
aprobadas dúas destas materias
Ter cursado nunha Filoloxía distinta da Galega ou
Galego-Portuguesa, que posúa materias de Lingua
e/ou Literatura galega, ou ter cursado a Diplomatura
en Maxisterio, tendo cursado dúas materias de Lingua
e/ou Literatura galegas
Ter superado o primeiro ciclo da licenciatura de Filoloxía Galega ou Galego-Portuguesa

TITUACIÓN

0.25
0.5
1

Non acumulable

Curso de iniciación de galego ou título homologado

PUNTUACIÓN

1

0,5

1

PUNTUACIÓN
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First Certificate in English (FCE) University
of Cambridge
Certificate in Advanced English (CAE) University of Cambridge
Certificate of Proficiency in English (CPE)
University of Cambridge
Test of English as a Foreign Language
(TOEFL) Certificate (550/213 pt)
Certificate of Competency in English
(ECCE) Michigan University
Certificate of Proficiency in English (ECPE)
Michigan University

0.5
1
1
Non acumulable
1
0.5
1

Licenciatura en traducción e interpretación,
habendo cursado inglés como Segunda lin- 0.5
gua estranxeira.

INGLÉS

Licenciatura en traducción e interpretación,
habendo cursado inglés como Primeira lin- 1
gua estranxeira.

Diplomatura en Maxisterio, especialidade
0.5
Lingua estranxeira – inglés

Primeiro ciclo da Licenciatura en Filoloxía
Inglesa
0.5
Non acumulable
Licenciatura en Filoloxía Inglesa
1

Diplôme d`Études en Langue Française
(DELF) 2eme degré

0.5

1

Non acumulable

Diplôme d`Études en Langue Française
(DELF) 1er degré

Diplôme Approfondi de Langue Française
1
(DALF)
Diplôme de Langue Française (DL) Alliance Française (AF)
0.5
Diplôme Supérieur d`Études Françaises
Modernes (DS) Alliance Française (AF)
Diplôme de Hautes Etudes Françaises
(DHEF) Alliance Française (AF)

FRANCÉS

1

1

Licenciatura en traducción e interpretación,
habendo cursado francés como Segunda lingua estranxeira
0.5
Licenciatura en traducción e interpretación,
habendo cursado francés como Primeira
lingua estranxeira
1
Diplomatura en Maxisterio, especialidade
Lingua estranxeira – francés

0.5

Licenciatura en Filoloxía Francesa
1

Non acumulable

Primeiro ciclo da Licenciatura en Filoloxía
Francesa

0.5
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Zertifikat Deutsch als Fredmsprache (ZDaF)
Goethe-Institut Inter Nationes (GIIN)

1

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) GoetheInstitut Inter Nationes (GIIN)
1
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) GoetheInstitut Inter Nationes (GIIN)
1

Non acumulable

Zertifikat Grundstuffe III Goethe-Institut
Inter Nationes (GIIN)
0.5

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Goethe-Institut Inter Nationes (GIIN)
1

ALEMÁN

Licenciatura en traducción e interpretación,
habendo cursado alemán como Segunda lin- 0.5
gua estranxeira

Licenciatura en traducción e interpretación,
habendo cursado alemán como Primeira lin- 1
gua estranxeira

Licenciatura en Filoloxía Alemana

1

Non acumulable

Primeiro ciclo da Licenciatura en Filoloxía
0.5
Alemana

IDIOMA

TITULACIÓN

PUNTUACIÓN

2º curso do Instituto Italiano de Cultura
0.5
3er curso do Instituto Italiano de Cultura

ITALIANO

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana,
Livello 3 (CELI 3) Università per Stranieri, Peruggia (USP)
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana,
Livello 4 (CELI 4) Università per Stranieri, Peruggia (USP)
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera,
Livello 2 (CILS 2) Università per Stranieri di
Siena
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera,
Livello 3 (CILS 3) Università per Stranieri di
Siena
Certificado de Italiano come Lingua Due (IT2)
Universitá di Roma 3

1
0.5
1
0.5
1
1

Licenciatura en traducción e interpretación,
habendo cursado italiano como Primeira lingua
estranxeira

1

Primeiro ciclo da Licenciatura en Filoloxía Italiana

0.5

Licenciatura en Filoloxía Italiana

Non acumulable

1

Non acumulable
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1
0.5
1

Non acumulable

Diploma de Lingua Portuguesa (DILP) Universidade de Lisboa (UL)
Diploma Intermédio de Português Lingua Estrangeira (DIPLE)
Diploma Avançado de Português Lingua Estrangeira (DAPLE)
Diploma Universitário de Português Lingua Estrangeira (DUPLE)

1

Segundo nivel de Cursos de verán (Curso de férias) para estranxeiros, estructurados en 2 niveis,
de Portugués, Lingua Portuguesa, Lingua e Litera0.5
tura Portuguesa ou Lingua e Cultura Portuguesa,
en calquera universidade portuguesa ou da Sociedade da Lingua Portuguesa (SLP)
Segundo nivel de Cursos de verán (Curso de férias) para estranxeiros, estructurados en 3 ou máis
niveis, de Portugués, Lingua Portuguesa, Lingua e
1
Literatura Portuguesa ou Lingua e Cultura Portuguesa, en calquera universidade portuguesa ou da
Sociedade da Lingua Portuguesa (SLP)
PORTUGUÉS

Curso de 1 ano lectivo de Portugués, Lingua Portuguesa, Lingua e Literatura Portuguesa ou Lin1
gua e Cultura Portuguesa, para estranxeiros, en
calquera universidade portuguesa

Certificación académica de calquera Facultade de
Filoloxía (excepto Filoloxía Portuguesa ou Galego-Portuguesa) ou Traducción onde consten 10
créditos* nas materias: Introducción á Lingua
0.5
Portuguesa, Lingua Portuguesa, Lingua e Cultura
Portuguesa ou Gramática Portuguesa. (* O crédito
corresponde a 10 horas de ensino teórico, práctico
ou o seu equivalente).

Non acumulable

Primeiro ciclo da Licenciatura en Filoloxía Portu0.5
guesa
Licenciatura en Filoloxía Portuguesa ou Galego1
Portuguesa

Certificación académica de calquera Facultade de
Filoloxía(excepto Fil. Portuguesa, Galego-Portuguesa)ouTraducción, onde consten 15 créditos*
1
nas materias anteriores. (*O crédito corresponde a
10 horas de ensino teórico, práctico ou o seu equivalente).
c) Non se valorarán estes cursos se non acreditan o número de horas. Para a acreditación des tes méritos deberá aportarse certificación académica ou fotocopia compulsada das notas ou

calificacións obtidas. Non se valorarán aqueles cursos de idiomas que non se acrediten deste modo e non se terán en conta como acreditación os documentos de autoliquidación de taxas para a obtención do título correspondente.
4.- Proba práctica e entrevista persoal
4.a) A proba práctica de coñecemento de Vigo puntuarase co máximo de 1 punto. Para superar esta
fase cada aspirante deberá de acadar unha puntuación mínima de 0,5 puntos.
4.b) Na entrevista persoal valorarase a motivación, a iniciativa, así como o trato persoal, cun máximo de 2 puntos. Para superar esta fase cada aspirante deberá de acadar unha puntuación mínima
de 1 punto.
5.- Experiencia
5. a) 0.40 puntos por cada mes de prácticas ou contrato de traballo que acredite experiencia laboral
en oficinas de información turística, ata un máximo de 3 puntos.
O contrato de traballo ou certificado de prácticas deberá especificar, necesariamente, o número de
horas traballadas ó mes. Non se valorarán os contratos ou certificacións inferiores a un mes. A
puntuación por este concepto valorarase en función do número de horas traballadas ó cabo do mes,
de forma proporcional, considerando o mínimo de xornada mensual a de 80 horas/mes.
Concederáselle 0.40 puntos por cada mes traballado a xornada completa, as xornadas inferiores a
esta se valorarán proporcionalmente con aquela.
5. b) 0,30 puntos por cada mes de prácticas ou contrato de traballo que acredite experiencia laboral
en axencias de viaxes, hoteis, congresos, feiras, museos, institucións ou organismos vencellados ó turismo, ou calquera outra actividade relacionada co turismo ou a xestión de recursos turísticos, ata
un máximo de 3 puntos.
O contrato ou certificado de prácticas ou traballo deberá especificar, necesariamente, o número de
horas traballados ó mes. Non se valorarán os contratos ou certificacións inferiores a un mes. A pun tuación, por este concepto, valorarase en función do número de horas traballados ó cabo do mes, de
forma proporcional, considerando o mínimo de xornada mensual a de 80 horas/mes. Concederanse
0,30 puntos, por cada mes traballado a xornada completa (80 horas), as xornadas mensuais inferiores a esta valoraranse proporcionalmente con aquela.
IMPORTANTE: os apartados a) e b) non son acumulables. O máximo de puntos é 3 incluíndo os
dous apartados.
6.- Informática
Por cada curso de informática en centros recoñecidos, ata un máximo de 1 punto. 0,15 puntos.
Non se valorarán os cursos inferiores a 40 horas. Non se terán en conta os cursos de mecanografía e
tampouco se valorarán aqueles que non especifiquen o contido e número de horas.
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Terceiro.- No caso de que dous ou máis aspirantes acaden a mesma puntuación no concurso, a selección realizarase mediante unha entrevista persoal cos/coas candidatos/as. A entrevista poderá incluír proba de coñecemento de idiomas, escrita ou oral.
Asemade, no caso de que dous ou máis aspirantes acaden a mesma puntuación, terá prioridade
aquel/a que non teña realizado prácticas con anterioridade na Concellería.
No caso de que, unha vez adxudicada a bolsa de estudios, xurdisen renuncias, adxudicaráselle auto maticamente a axuda ó seguinte aspirante en puntuación, procedéndose do mesmo xeito en renuncias sucesivas.
SÉTIMA.- Número e dotación das bolsas.
O número de bolsas que se concederán será de 4 e a contía de cada unha será de 7200€. O importe
da axuda será obxecto das retencións fiscais previstas legalmente.
OITAVA.- Procedemento de concesión das bolsas.
O procedemento para a concesión destas subvencións será o de concorrencia competitiva, mediante
a comparación das solicitudes presentadas e o establecemento dunha prelación entre éstas, de acordo cos devanditos criterios de valoración. O procedemento se iniciará de oficio tras a aprobación
das presentes bases e convocatoria pola Xunta de Goberno Local.
NOVENA.- Prazo de presentación das solicitudes.
O prazo para presentar as solicitudes de concesión destas bolsas será de 10 días hábiles, contados
desde o día seguinte a publicación da presente convocatoria e bases reguladoras no Boletín Oficial
da Província.
DÉCIMA .- Solicitude e documentación.
As solicitudes serán presentadas no Rexistro Xeral do Concello, no prazo arriba sinalado. Poderán
remitirse, asemade, ó Rexistro Xeral, no prazo antes mencionado, en calquera das formas previstas
na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
A solicitude da bolsa implica o coñecemento e aceptación de todos os termos contidos nestas bases.
Os/as interesados/as presentarán as súas solicitudes acompañadas da seguinte documentación, por
esta orde:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Impreso de solicitude
Fotocopia cotexada, por ámbalas dúas caras, do DNI
Currículum vitae e fotografía.
Declaración xurada das axudas de bolsas solicitadas ou concedidas polas administracións públicas para o mesmo período.
Fotocopia compulsada do título ou do recibo do depósito do título.
Certificación académica completa ou fotocopia cotexada na que se reflicta a nota global
de cada curso.

g)
h)
i)
j)
k)

Certificación acreditativa de ter superada a proba de grao (reválida).
Certificación ou fotocopia compulsada dos cursos superados na escola oficial de idiomas ou títulos equivalentes.
Contrato de traballo ou certificado de prácticas, acreditativo da experiencia laboral en
oficinas de información turística.
Fotocopia compulsada de cursos de informática, especificando o número de horas e
contido dos cursos en cuestión. Non se valorarán os inferiores a 40 horas.
Declaración responsable do solicitante de non estar incurso en prohibición para obter a
condición de beneficiario da bolsa das previstas no artigo 10 da Lei de subvencións de
Galicia.

DÉCIMO PRIMEIRA.- Subsanación da solicitude.
Consonte co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, se a documentación apor tada fora incompleta ou non reunira os requisitos esixidos na presente convocatoria, o solicitante
será requirido para que complete a documentación, ou amañe a falla, no prazo de 10 días naturais,
contados a partir da recepción da notificación, coa advertencia de que se non o fixera se lle terá por
desistida a súa solicitude e arquivarase o expediente.
DÉCIMO SEGUNDA.- Publicidade.
a) Publicidade da convocatoria e das bases reguladoras da concesión das axudas.
A presente convocatoria coas bases reguladoras da concesión das axudas será publicada no correspondente diario oficial e na paxina web www.vigo.org, unha vez aprobada pola Xunta de Goberno
Local.
b) Publicidade das subvencións concedidas.
As axudas que se concedan ao abeiro das presentes bases e convocatoria serán publicadas no Bole tín Oficial da Provincia de Pontevedra con expresión da convocatoria, crédito orzamentario ao que
se imputan, beneficiario, cantidade concedida e finalidade da subvención. As solicitantes ás que se
lles conceda a subvención terán dereito a que non se fagan públicos os seus datos personais cando a
publicación poda ser contraria ao respecto e salvagarda do dereito ao honor, intimidade persoal e
imaxe.
Ademais desta publicación o listado de tódalas bolsas que se concedan será publicado, coas
devanditas indicacións, na páxina web www.vigo.org e exposto no taboleiro de anuncios do
Concello.
DÉCIMO TERCEIRA.- Ordenación, instrucción e resolución do procedemento. Recursos.
A Concellería de Turismo e Comercio será a encargada da instrucción do procedemento de concesión das bolsas. A avaliación das mesmas se realizará por unha Comisión de Valoración composta
porlo concelleiro de Turismo e Comercio, A xefa de Servizo de Turismo e Comercio e un/ha funcio nario/a da mesma área que actuará como secretario/a.
A Comisión de Avaliación publicará no taboleiro de anuncios do Concello de Vigo e na páxina web
municipal, unha lista cos aspirantes admitidos e excluídos, con expresión neste último caso das razóns da exclusión. Os solicitantes excluídos poderán presentar, no prazo de 10 días a contar desde o
seguinte a dita publicación, as alegacións que estimen pertinentes en relación a dita exclusión.
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A Comisión de Avaliación ademais das probas citadas, poderá realizar proba de idiomas ós aspirantes admitidos.
A Comisión de Avaliación puntuará os méritos alegados polos candidatos conforme ó baremo previsto nas bases.
A Comisión Avaliadora, a través da concellería de Turismo e Comercio, como órgano instructor,
formulará proposta de concesión das subvencións á Xunta de Goberno Local consonte coa
avaliación realizada. A proposta de resolución conterá unha prelación coa puntuación obtida por
cada aspirante admitida/o, con indicación, tanto das/oa aspirantes que acadaron a maior
puntuación e polo tanto se propoñen como beneficiarias/os das bolsas, como a prelación dos/as
restantes admitidoas/os, que conformarán unha lista de espera, tanto aos efectos das renuncias e
baixas que se poidan producir, como a un posible incremento dos créditos dispoñibles, segundo o
previsto na cláusula segunda das presentes bases.
A Xunta de Goberno Local será o órgano competente para conceder ou denegar as axudas. O prazo
para a instrucción e resolución do expediente será de tres meses, como máximo, desde o último día
de prazo de presentación das solicitudes no Rexistro Xeral do Concello e a súa resolución notificarase ós solicitantes no prazo de dez días a partir da súa data, de acordo co previsto no artigo 58 da
Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
A resolución da Xunta de Goberno Local, sobre concesión das axudas, esgota a vía administrativa e
contra a mesma poderá interpoñerse recurso de reposición ante a Xunta de Goberno Local no prazo
dun mes a contar do día seguinte ó da súa notificación, ou ben directamente recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de dous meses
desde o seguinte ó da notificación, de acordo co artigo 116 da lei 30/1992, de 26 de novembro e 8.1
e 46 da Lei Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.
Transcorrido o devandito prazo de tres meses sen que a Xunta de Goberno Local dicte resolución ex presa, entenderase que é desestimada a petición da axuda. Esta desestimación presunta poderá ser
recorrida en reposición no prazo de tres meses máis. Trascorrido este último prazo unicamente poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, sen prexuízo, da procedencia do recurso extraordinario de revisión.
As persoas beneficiarias das axudas están obrigadas no prazo de cinco días a contar do seguinte ao
da notificación a comunicar por escrito á Concellería de Turismo e Comercio a aceptación ou renuncia das axudas. Transcorrido este prazo sen manifestación expresa entenderáse tacitamente renunciada a bolsa, que será concedida ao seguinte aspirante por orde de puntuación.
No caso de aceptación, achegarase a ésta certificación bancaria da conta onde se aboará a axuda
de referencia ó titular da mesma.
Se, unha vez aceptada a bolsa, o adxudicatario renunciara a ela, deberá facelo de forma xustificada.
En todo caso, se a renuncia se producise durante os quince primeiros días de disfrute da mesma, o
beneficiario non terá dereito a percibir ningunha cantidade polo período de prácticas realizado.

DÉCIMO CUARTA.- Xustificación da subvención.
A realización das practicas polos/as beneficiarios/as coa dilixencia debida e o cumprimento axeitado de tódalas obrigas previstas nestas bases e na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia no que su pletoriamente resulte de aplicación, reflictido en informe do responsable municipal do seguemento
das bolsas, que será designado polo concelleiro de Turismo e Comercio, será título xustificativo do
cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención.
A memoria dos estudos e traballos realizados, asinado polo/a bolseiro/a, na que se especificarán o
programa desenvolvido e os obxectivos acadados, deberá ser presentada no prazo dos quince días
seguintes ó remate do prazo das prácticas.
DÉCIMO QUINTA.- Aboamento.
O pago efectuarase por mensualidades vencidas correspondendo a cada mensualidade a parte proporcional do importe total da bolsa. As cantidades correspondentes estarán suxeitas ás retencións
que procedan, de conformidade co establecido na Lei 35/2006 de 28 de novembro, do Imposto sobre
a Renda das Personas Físicas, e o seu regulamento de desenvolvemento.
Para o pagamento, o/a responsable do seguimento das bolsas que se designe, remitirá por meses naturais (antes do día 5 do mes natural seguinte) a Intervención Xeral Municipal:
a) Certificación de asistencia ás actividades de formación dos/as beneficiarios/as do programa, en
base ao seguemento que se levará a cabo a través das correspondentes sinaturas.
b) Informe das contías que se lle deben pagar aos/ás beneficiarios/as do proxecto en función dos
días de asistencia.
O procedemento para o seu abono será, por analoxía, o previsto nas vixentes bases de execución
presupostaria para os gastos de persoal, incorporándose iste na nómina única que se tramita men sualmente no Concello.
DÉCIMO SEXTA.- Cese nas prácticas e reintegro da bolsa.
Procederá o cese nas prácticas e o reintegro das totais cantidades percibidas e os xuros de demora
correspondentes desde o momento de pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos previstos no artigo 33 LSG e, particularmente, nos seguintes casos,
que teñen a consideración de incumprimentos graves:
1.- O incumprimento de calquera das obrigas previstas nas bases desta convocatoria.
2.- Non comezar no prazo que se sinale o desenvolvemento das prácticas.
3.- Non realizar as actividades previstas cun nivel de adicación satisfactorio.
4.- Non presentar a memoria acreditativa do traballo realizado.
5.- Fallas de puntualidade ou de asistencia reiteradas e non xustificadas.
A Xunta de Goberno Local acordará o cese nas prácticas e o reintegro das totais cantidades percibi das cos devanditos xuros de mora, a proposta do Servizo de Turismo e Comercio, previa audiencia
do beneficiario e o informe negativo do incumprimento das obrigas por este.
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Os incumprimentos polos beneficiarios das súas obrigas que non constitúan causa de cese nas prácticas e reintegro das totais cantidades percibidas darán lugar o reintegro parcial ou a non percep ción parcial da subvención en función da entidade temporal das prácticas ás que afectan os incumprimentos.
DÉCIMO SÉTIMA.-

Infraccións e sancións.

As becas estarán suxeitas ó réxime de infraccións e sancións que, en materia de subvencións, esta blece a Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia.
DÉCIMO OITAVA.- Tratamento de datos de carácter persoal.
Os datos das persoas solicitantes serán incorporados aos ficheiros municipais. A finalidade da súa
recollida é a instrucción do procedemento para a concesión das subvencións obxecto das presentes
bases reguladoras e convocatoria, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de
obrigado cumprimento, o seguemento 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 obligatoria.
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 Personal, sendo responsable
do seu tratamento a Concellería de Turismo e Comercio do Concello de Vigo.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
DÉCIMO NOVENA.- Normativa de aplicación.
A presente convocatoria, ademais de polo previsto nas bases reguladoras que incorpora, rexerase
pola Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral
de Subvencións e o Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento,
nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; os preceptos
non básicos da Lei Lei 38/2003 e do Real Decreto 887/2006; 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.”

59(1329).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A SUBMINISTRACIÓN
DE BANCOS PARA ZONAS VERDES. EXPTE. 4525/446.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 28.09.09, e de
acordo co informe-proposta do xefe da Oficina Administrativa de Contratación, do 1.10.09,
conformado pola concelleira delegada de Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno local
acorda:

1º.- Aproba-lo gasto de 69.600 euros para a contratación do subministro de bancos que se
imputarán á partida 4326.601.00.01 do presuposto do ano 2009.
2º.- Aproba-lo expediente de contratación por procedemento negociado sen publicidade da
subministración de bancos para a súa instalación en zonas verdes e parques infantiles que
contén o prego de prescripcións técnicas particulares de 30-03-2009 e o prego de cláusulas
administrativas particulares para a contratación de subministros por procedemento negociado sen publicidade de data 21-09-2009.
3º.- Abri-lo procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a solicitude
de ofertas a tres empresarios capacitados para a execución do contrato.

60(1330).RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS TEMPADA 2008-2009. EXPTE.
8404/333
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta de data 1 de
setembro de 2009 emitido polo coordinador máis o director deportivos do IMD, coa
conformidade do concelleiro delegado, visto o informe de fiscalización de data 29 de
setembro conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
1.- Outorgar as seguintes subvencións ós clubs relacionados no Anexo I, como 1ª
resolución da convocatoria de subvencións a entidades deportivas pola súa actividade
durante a tempada 2008-2009, por un total de 495.650,00€, con cargo á partida orzamentaria
4521.489.00.00. do orzamento do 2009.
2.-

Rexeitar as solicitudes das seguintes entidades pola seguintes causas:

•

Por non ser unha entidade deportiva:
ENTIDADE
CIF
SAN JOSÉ DE CLUNY G-36755676

Nº REXISTRO
90096154

3.- Ampliar o prazo de resolución da convocatoria por parte da Xunta de Goberno Local
establecido na base 14ª da Convocatoria ata o 30 de outubro por razóns de servizo.
4- Ampliar o prazo de xustificación das subvencións acadadas, establecido na Base 15ª da
Convocatoria, do 9 de outubro de 2009 ata o 9 de novembro de 2009.
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ANEXO
ENTIDADE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

CIF

VETER ANOS DE SAMIL

G36655983
G36945319
G36927689
G36645257
G36645018
G36841906

VI GUESA ATL ETI SMO AGRUPAC.

G .36645109

CL UB BADMI N TO N RACH APL UMAS

SAUDADE POLIDEPORT IV O

G27709500
G36825347
G36692317
G36815413
G36942142
G27703453
G36711380
G36622934
G36810075
G36686376
G36907384
G36948115
G36881316
G36978740
G36991495
G36987626
G36662344

C.C. BICI ERDE
MEI XOEI RO CC
RIA DE VI GO CC
CC CORU XO
TEI S CC
TRAVIESAS C.C.
VIG UES CC
A.D . SODI M

G36814515
G36720951
G36745107
G27710730
G36754323
G36703213
G36650885
G36633022

SUBACUÁTI CO BAHÍ A DE VI GO

CELTA ATLETISMO
CEL TA FEMEN I N O ATL ETI SMO

COMESAÑA SPORT ING CLUB
S.MI GUEL DE O YA ATL ETI SMO

AR EA METR OPOLITANA

BOSCO CD
RODABALLO BALONCEST O

SEIS DO NAD AL BC
C.D. ESTADIO AZTECA

AMFIV C. D .
AGR . GAL ICIA SOCIAL

LAVAD ORES BM
SD CARBALLAL
SD OCTAVIO
SEIS DO NAD AL BM
VAL L ADARES CL UB BO L O S CEL TAS

EL OLIVO B OW LING CLUB
IFCO LEE MANUEL BOX EO

SAG ABOX

G36918084
G36819779
G36814093
CD SAN RAFAEL
TAMIAR APAMP
G36657450
ESPELEOCLUB ARADELAS
G36642247
G36649283
ALERTA TRAVI ESAS
G36690519
ARE OSA C. D.
ATLANTID A MATAMA G36620854
CLU BE CASABLANCA G36763084
G36753911
COYA CD
G36663656
G RAN PEÑA CF
IND EPEND IENTE FC G36710416
LA G UI A CD
G36645612
NIETO CD
G36687309
G36661205
PRIMAVERA AD
R ACING CASTR ELOS FC
G36710762
R APIDO DE BOUZAS FC
G36711513
R APIDO DE PER EIR O CF G36874832
G36654564
SAMPAYO C. D.
G36743433
SAN MIGU EL CF
G36615607
SARDOMA CF
SCD SAN ESTEBAN
G36733020
TEI S C. D .
G36752640
ASOC. P. PLAY A DE SAMIL
AS PAN AEX C. PO L I DEPO RTI VO

Subvención 2009

700,00 €
6.000,00 €
9.000,00 €
3.500,00 €
2.000,00 €
600,00 €
1.700,00 €
1.500,00 €
4.000,00 €
27.000,00 €
200,00 €
15.000,00 €
200,00 €
13.000,00 €
1.800,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
36.000,00 €
12.000,00 €
600,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
400,00 €
3.000,00 €
500,00 €
600,00 €
2.000,00 €
600,00 €
2.000,00 €
600,00 €
9.500,00 €
600,00 €
600,00 €
1.000,00 €
1.400,00 €
800,00 €
1.200,00 €
6.600,00 €
9.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
3.500,00 €
9.500,00 €
3.000,00 €
3.300,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
4.500,00 €
20.500,00 €
3.300,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
7.200,00 €
1.500,00 €
3.300,00 €

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ENTIDADE
U . D . COMESAÑA
U D SANTAMARIÑA
U VCD CANDEAN
VALLADARES C.D.
CD URUGUAI

CIF
G36745586
G36628774
G36863348
G36629657

B27716067

COLEGIO HOGAR S.ROQUE

G36647311
G36924249
G36888550
G36795680
MOST EIRO BEMB RIVE FS
G36886422
O PICACHO A.D.
G36650117
LAVADORES FÚT B OL SALA
G36843712
G36810315
S.XOAN F.S. BASE
VETERANOS DE TEIS G36916401
AEROCLUB DE VIGO G36610384
CL UB HAL TEROFI LI A DE VI GO
G36757623
G36982296
CD ESTABLOS VIGO
HIPICA DE VIGO 1910 G35944569
ATLANTICO HOCKEY CLUB
G36684850
G27709120
KENDO VIGO CLUB

A PAZ 03
CD A PAZ
CIOS VIGO FS

CIUDAD DE VIGO LOITA

NATACION TR AVIESAS

G36955565
G36696227
G36707586
G36708303
G36630192
G36973105
G36834240
G36850378
G36823524

R IAS BAIXAS NATACION

G36827079

CD PADEL FEM CIES

V27713759

CLUB KUZUSHI
EL CASTRO LOITA
S.IGNACIO CLUB LUCHA
CLUB PEÑA TR EVINCA

CD MOTOBOX
CLUB MINAUTA
RP3 A.D.

Subvención 2009

3.800,00 €
7.000,00 €
4.000,00 €
2.500,00 €
600,00 €
9.500,00 €
600,00 €
600,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
1.900,00 €
600,00 €
2.500,00 €
1.000,00 €
7.700,00 €
300,00 €
1.100,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €
1.900,00 €
1.200,00 €
300,00 €
500,00 €
1.000,00 €
2.200,00 €
7.500,00 €

PATOS SUR F CLUBSUR F G36796209

500,00 €
2.500,00 €
2.300,00 €
5.200,00 €
1.000,00 €
300,00 €
200,00 €
500,00 €
500,00 €
700,00 €
700,00 €
250,00 €
250,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
7.000,00 €
3.200,00 €
1.200,00 €

G36651073

600,00 €

CASTRELOS PATINAXE

G36811974
CLUB VALADARES PAT INAXE G36765733

CARPA

G36645091

VIGUES DE PELOTA CD

G36852820
G36939924
AGARIMO SAN XOAN POULO G36641355
G36802247
BREOGÁN
CELTA PETANCA
G36875417
ENSINO PETANCA
G36798866
FLORIDA CLUB PETANCA G36792711
SAMPAYO CLUB PETAN CA Y L LAVE G36851202
TEIS PETANCA E CHAVE
G36288413
XESTAS ACDCHAVE G36628543
G36978559
CLUB KAYAK VIGO
CLUB TERRA DOS MARES

CORUXO REMO
VIGO RUGBY CLUB
VIGO SQUASH

105 AVCD DE CABRAL

G36726750
G36680924
G36929511

S. ord. 5.10.09

106
107

ENTIDADE

CIF

AGRUPACI O N DEPO RTI VA VI GO

G36651123
G36904530

CL UB DEPO RTI VO CSCR DE BEADE

108 CIRCULO MER CANTIL

G36614097

109
110
111
112
113
114
115

G36708212
G36684124

CORUXO FC
CR ISTO DE LA VICTORIA

EL OLIVO FPR
GIMNASIO CL UB SIMON

MARCOTE CLUB SD
MARISTAS EL PILAR
MONTAÑEIROS CELTAS

G36704666
G36886901
G36658052
G36690782
G36637890

Subvención 2009

1.200,00 €
200,00 €
4.500,00 €
26.000,00 €
3.600,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
1.900,00 €

116 R.C. NAUTICO DE VIGO

G36612752

117
118
119
120

PO L I C I A L O C A L C D
C.D. COLEXIO MAR IANO
SA N JO SE D E L A G U IA

G- 3 6 9 1 2 4 5 9
G36649408
36207

1.800,00 €

ZANSHIN A.D

G36870160

7.200,00 €

121 AD COLISEUM

G36812436

600,00 €

122 CLUB COMPAÑIA DE MARIA
123 MAR ITIMO DE CANIDO
124 PRAIA D E VIG O CL U B VO L E I
125 TEIS CLUB XUVENIL

G36657989
G36630127
G- 3 6 9 9 0 1 0 9
G36713493

126 CLUB VOLEIBOL VIGO

G
36658219

127 FIT SPOR T VIGO CLUB
128 DOCT OR FLEMING XADREZ

G36988947
G36893782

129 FLIC FLAC

G36931582

130 AAVV LAVADORES

G36633618

15.100,00 €

1 .5 0 0 ,0 0 €
1 .5 0 0 ,0 0 €

500,00
1.000,00
1.200,00
7.500,00

€
€
€
€

19.000,00 €
500,00 €
250,00 €
6.200,00 €
500,00 €

TOTAL TOTAL 1ª RESOLUCIÓN 495.650,00 €

61(1331).AMPLIACIÓN DO IMPORTE TOTAL DAS SUBVENCIÓNS A
ENTIDADES DEPORTIVAS DE VIGO PARA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS E
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE O ANO 2009. EXPTE. 8439/333
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do director
deportivo do IMD do 24-09-2009, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes e
fiscalizado pola Intervención Xeral o 30-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO.- Autorizar a ampliación do importe inicialmente consignado para a
“CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A
ENTIDADES DEPORTIVAS DE VIGO PARA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS E
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA O ANO 2009”, na cantidade de 87.200,00, co fin de
atender ás necesidades das entidades deportivas da cidade, en canto á organización de
eventos e actividades deportivas para este ano 2009, quedando o total da convocatoria fixado
na cantidade de 287.200,00 €.
SEGUNDO.- O devandito incremento financiarase con cargo á partida 4521.489.00.01
SUBVENCIÓNS EVENTOS DEPORTIVOS, do orzamento de gastos en vigor.

62(1332).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA
VILAGARCÍA DE AROUSA. EXPTE. 57621/250
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación,
realizada o 30.09.09, conformada polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Union Temporal de Empresas formada por Obras Reformas y Saneamiento, S.L: (ORESA) e Sercoysa Proyectos y Obras, S.A. o procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras do proxecto de humanización da rúa
Vilagarcía de Arousa (Expte. 57621-250) coas seguintes características:
–
–
–
–
–

Prezo total de 755.461,54 euros
Incremento do prazo de garantía de 48 meses.
Incrementa a aportación ó control de calidade nun 3%.
Aporta 7 persoas a maiores sobre o mínimo esixido das que 7 procederán da situación legal de desemprego.
Oferta a execución das seguintes melloras:
– Lousas vermello altamira en pasos peóns 169,15 m2.
– Lousas granito gris Alba 60x40x6: 1816,65 m2.
– Papeleira acerido inoxidable Mod Maya: 10 und.
– Banco trapecio modelo Alerce: 4 und.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares, prego de condicións técnicas e proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-02-2009 e a
oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inxerción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional tera que presentar a seguinte documentación:

S. ord. 5.10.09

−

−

A acreditativa de estar ó día no cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa
Seguridade Social e coa Xunta de Galicia. (respecto das do concello de Vigo se obtera
de oficio pola administración).
Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación
excluído o imposto sobre o valor engadido.

Relación do persoal mínimo que se vai adscribir o contrato que deberá ser nominal e
indicando a categoria profesional e indicarase se a procedencia do mesmo é da plantilla
propia ou procedente do desemprego. Incluirase tamán o persoal ofertado a maiores sobre o
mínimo esixido.

63(1333).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE AMPLIACIÓN
DA REDE DE SANEAMENTO DE CANDEÁN. EXPTE 52/440
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación,
realizada o 30.09.09, conformada polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Construcciones Crespo, S.L. procedemento negociado
con publicidade para a contratación das obras do proxecto de ampliación da rede de saneamento de Candeán (Expte. 52-440) coas seguintes características:
–
–
–
–
–

Prezo total de 411.392,52 euros
Incremento do prazo de garantía de 48 meses.
Incrementa a aportación ó control de calidade nun 2%.
Aporta 4 persoas a maiores sobre o mínimo esixido das que 4 procederán da situación legal de desemprego.
Oferta a execución das seguintes melloras:
– Revestimento con morteiro de alta resistencia en pozos: 177 unidades..
– Tapas de rexistro Rexel 177 unidades.
– Aumento da superficie a pavimentar con MBC cun ancho de un metro ó ancho
dun carril.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares, prego de condicións técnicas e proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-02-2009 e a
oferta presentada.
2º.- No prazo dos 15 dias hábiles seguintes a inxerción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional tera que presentar a seguinte documentación:

−

−
−

A acreditativa de estar ó día no cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa
Seguridade Social e coa Xunta de Galicia. (respecto das do concello de Vigo se obtera
de oficio pola administración).
Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación
excluído o imposto sobre o valor engadido.
Relación do persoal mínimo que se vai adscribir o contrato que deberá ser nominal e
indicando a categoria profesional e indicarase se a procedencia do mesmo é da plantilla
propia ou procedente do desemprego. Incluirase tamán o persoal ofertado a maiores
sobre o mínimo esixido.

64(1334).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS
URBANIZACIÓN DA PRAZA EDUARDO CHAO. EXPTE. 771/443.

DE

RE-

A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do 05-10-2009, do
xefe da área de Servizos Xerais e do xefe da OSPIO do 05-10-2009, a Xunta de Goberno
Local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra EXECUCIÓN DA
REURBANIZACIÓN DA PRAZA DE EDUARDO CHAO. FASE 2B .
SEGUNDO.- Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
TERCEIRO.- Nomear como dirección facultativa da obra ao Técnico Municipal: D. JUAN
AGUIRRE RODRÍGUEZ.
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria COVSA , a cal a súa vez
xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral competente, ao servizo
de prevención constituído na empresa ou concertado con entidade especializada allea á
mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do cumprimento do
seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades en materia de
prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos representantes dos
traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma razoada, as suxestións
e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).

65(1335).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.

S. ord. 5.10.09

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

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

