ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 29 de decembro de 2009
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

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

Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e trinta e sete minutos do día vinte e nove de
decembro de dous mil nove e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero
Alvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria
a concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta
Corporación co obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida
a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno
Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1968).PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. EXPTES.
12/2286,12/988, 02/1166, 02/2862, 12/292.
Examinadas as actuacións dos expedientes, e de acordo cos informes-proposta da
traballadora social responsable do Programa de SAF, conformados pola concelleira delegada
da Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda:
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1º.- Conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar ás seguintes persoas:
–
–
–
–

Dª. Mª . Peregrina Bouzas Alfonsín. Expte. 12/2286.
Dª. Mª. Luisa Conde Costas. Expte. 12/988.
Dª. Herlinda Martínez Castro. Expte. 1166/02.
D. Gabriel Rubio López. Expte. 2862/02.

2º.- Denegar a prestación do Servizo de Axuda no Fogar a Dª. Marina Rey Noguerol. Expte.
292/12.

2(1969).RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS CONVOCATORIA DE AXUDAS
MUNICIPAIS ESCOLARES DE LIBROS, MATERIAL ESCOLAR E COMEDOR.
EXPTE. 49087/301.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe de avaliación para a
Comisión de valoración sobre reclamación e modalidade excepcional de AMES de libros e
comedor, de data 15.12.09, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local, na sesión do 20 de Abril do 2009,aprobou as bases para axudas municipais escolares de libros e comedor, nos centros públicos e con concerto pleno de Educación Infantil
(2ª Etapa), Primaria e Secundaria obrigatoria, publicadas no BOP nº 97 de 25 de Maio de 2009.
Na Xunta de Goberno Local do 24 de Agosto do 2009 aprobouse a Resolución das Axudas Munici pais Escolares de Libros e Comedor, para o curso 2009/10 como : concedida, denegada ou lista de
espera.
1º- RECLAMACIONS
Segundo o estipulado na claúsula décimo cuarta das bases polas que se rixe a convocatoria das
Axudas de libros e comedor para o curso 2009/10, ata ó 25 de Setembro do 2009 presentáronse as
reclamacións das axudas.
Estipulábase, según aprobación na Xunta de Goberno Local, o prazo dun mes, contado a partir do
día seguinte da publicación da resolución no tablón de anuncios do Concello, nas Unidades Básicas
de Acción Social e na páxina de internet www.vigo.org,
Ata o día 25 de setembro presentáronse no Rexistro Xeral 31 solicitudes de reclamacións as Axudas
de libros e comedor das cales 8 fóron estimadas e 24 desestimada
1. ESTIMADAS DE LIBROS
Das reclamacións de Axudas de libros e material escolar no nivel de Educación Infantil (2ª Etapa),
presentaronse 3 (país, nais ou titores) que corresponden a 3 alumnos, sendo o importe total das axudas de libros de 225,00 €.

ALUMNOS

COLEXIO

Arévalo Pérez, Tania

Possumus

González Pérez, Paula

CEIP Chans

Alonso Diaz Mª Cándida,

Carmelitas

2. ESTIMADAS DE COMEDOR
Das reclamacions de Axudas de Comedor, presentáronse 5, (pais, nais ou titores), que corresponden
a 7 alumnos/as:
ALUMNOS

COLEXIO

Arévalo Pérez, Tatiana

Possumus

Gómez Comesaña, Lucía

San Fernando

Gómez Comesaña, Inés

San Fernando

Lago Lloves, David

Miralba

Lago Lloves, Pedro

Miralba

Centellas Rocha, Pilar

García Barbón

Centellas Rocha, Thomas

García Barbón

Centellas Rocha, Santiago

García Barbón

Lorenzo Amorim, Yeray

Doblada

3. DESESTIMADAS DE LIBROS E COMEDOR
Ata o día 25 de setembro presentáronse no Rexistro Xeral 23 reclamacións de libros e comedor que
fóron desestimadas:
SOLICITANTE

MOTIVO

MOSQUERA DOMINGUEZ, TELMO

SUPERAR INGRESOS

REAL COSTA, PATRICIA

SUPERAR INGRESOS

FERNÁNDEZ ALONSO, SONIA Mª

NON APORTAR DOCUMENTACION REQUERIDA

ALONSO RODRÍGUEZ, Mª CARMEN

SUPERAR INGRESOS

BARRUL VARGAS, RAMÓN

NON SOLICITAR COMEDOR

COBAS LUIS, MARTA

BAREMACION CORRECTA

FERNANDEZ SILVA, MARIAM

BAREMACIÓN CORRECTA

ALONSO RIAL, Mª VANESSA

BAREMACION CORRECTA

DOMINGUEZ VÁZQUEZ, AVELINA

NON APORTAR DOCUMENTACION REQUERIDA

GONZALEZ FERNÁNDEZ, CARMEN

NON APORTAR DOCUMENTACION REQUERIDA
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VIDARTE ORONA, HECTOR NERY

BAREMACION CORRECTA

SOGEL FERNÁNDEZ, SUSANA

SUPERAR INGRESOS

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, AMELIA

BAREMACIÓN CORRECTA

CAMPO CASTRO, SUSANA

NON APORTAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

VERA DE VILLALBA, EMILCE VIVIANA SUPERAR INGRESOS
OTERO PEREIRA, ANA

NON APORTAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

VILLAR DE VILLA, VICTORIA

SUPERAR INGRESOS

GARCIA COSTAS, EDUARDO

SUPERAR INGRESOS

PÉREZ RIAL, JOSEFA

SUPERAR INGRESOS

VÁZQUEZ GIRÁLDEZ, SONIA

NON APORTAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

SACO MARCH, ADOLFO

SUPERAR INGRESOS

GÓMEZ BASTOS, CRISTINA

BAREMACIÓN CORRECTA

NICOLÁS PENIN, OSCAR RUBÉN

BAREMACIÓN CORRECTA

2º- MODALIDADE EXCEPCIONAL
A claúsula décimo quinta -modalidade excepcional- estipula que co fin de dar protección as situacións carenciais ou excepcionais do alumnado que se poideran presentar ao longo do curso escolar,
unha vez resoltas as axudas da convocatoria ordinaria, poderán solicitarse axudas con carácter excepcional, debidamente xustificada ante a Comisión de Valoración a que alude a base décimo primeira, e a conseguinte aprobación da Xunta de Goberno Local, sempre e cando cumpran os requisitos para solicitar, achegen a documentación requerida, reseñen a causa da excepcionalidade da solicitude e exista disponibilidade orzamentaria.
Unha vez resolta pasará a formar parte da lista de de espera, única proviniente da convocatoria ordinaria.
Dacordo con esta claúsula dende o 1 de Setembro ata o 15 de decembro, presentáronse no Rexistro
Xeral 19 solicitudes de pais, nais ou titores.
a) MODALIDADE EXCEPCIONAL DE LIBROS
Non existe disponibilidade orzamentaria para esta modalidade, polo que se informou ós posibles solicitantes da imposibilidade da súa concesión
b) MODALIDADE EXCEPCIONAL DE COMEDOR
As 19 solicitudes da modalidade excepcional corresponden os seguintes solicitantes
SOLICITANTE
GARCÍA TARAZONA, CARMEN AURORA

Nº FILLOS
1

COLEXIO
SAN fERNANDO

GABARRI JIMÉNEZ, ESTHER

2

BREOGÁN

BENTOS MONTOYA, CONSOLACIÓN

2

VICENTE RISCO

MONTOYA BENTOS, ELOA

1

VICENTE RISCO

GONZÁLEZ ROMÁN, Mª LUISA

1

CARRASQUEIRA

FERNÁNDEZ GIMÉNEZ, MARTA

2

CAIXANOVA

RADU, LENUTA

1

SARDOMA-MOLEDO

MELÓN PARENTE, PATRICIA

2

S.SALVADOR DE TEIS

RODRÍGUEZ CAMESELLE, EVA MARIA

1

OTERO PEDRAYO

CAMACHO MONTOYA, MIGUEL

3

RIA DE VIGO

LORENZO MERA, Mª AURORA

2

BALAÍDOS

KOLYCHEVA, OLGA

1

CARRASQUEIRA

RIBA ANDREU, NATALIA

1

PINTOR LAXEIRO

CERÓN SALDARRIAGA, SANDRA PATRICIA

2

MONTERREY

PISCOYA LÓPEZ, MARIANITA

2

MARISTAS-EL PILAR

TÁBOAS GONZÁLEZ, HERMAN

2

ESCUELAS NIETO

NUNES DE SAA, ELENIL

2

SAN FERNANDO

FEIJOO FORTUNA, MANUEL

1

RIA DE VIGO

DELIU, ALEXANDRA

1

HERNÁN CORTÉS

Visto o precedente informe de avaliación e de acordo co informe-proposta da técnica de
Benestar Social, do 15.12.09, conformado pola concelleira-delegada da Área de Benestar
Social, A XUNTA DE GOBERNO LOCAL ACORDA:
1. RECLAMACIONS

a) ESTIMAR AS RECLAMACIONS DAS AXUDAS DE LIBROS e material escolar de
Educación Infantil (2ª Etapa) –Curso 2009/10- que figuran no informe de avaliación, e
que corresponden a 3 solicitantes. Estas axudas aboaránse con cargo ó RCM
200900019494.
b) ESTIMAR AS RECLAMACIONS DAS AXUDAS DE COMEDOR para o Curso
2009/10 que figuran no apartado 1.b) do informe de avaliación.
As reclamacións de comedor estimadas terán efecto dende o 12 de Setembro do 2009 ata
Xunio do 2010, existindo consignación presupuestaria con cargo ao RC 200900019495,
ADOP 200900065780 e RCFUT 200900019496, para Axudas de comedor.
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c) DESESTIMAR AS RECLAMACIONS DE LIBROS E COMEDOR, que se achegan no
informe de avaliación Por seguir imcumplindo algúns dos requisitos da claúsula sexta da
convocatoria
2.MODALIDADE EXCEPCIONAL
a) APROBAR A LISTA DE ESPERA DAS AXUDAS MUNICIPAIS DE COMEDOR, que
corresponde a 19 (pais, nais ou titores) e 30 alumnos/as que se achega no informe de avaliación.
Os alumnos/as que se atopan en Lista de Espera de comedor para o curso 2009/10-Modalidade Excepcional-, unha vez aprobado pola XGL pasarán a formar parte da Lista de Espera única das Axudas Municipais Escolares de comedor para o curso 2009/10 e serán
adxudicadas o longo do curso sempre e cando acaden a puntuación exisida e exista consignación presupuestaria.

3(1970).RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE
EUXA SERVIZOS SOCIOSANITARIOS, S.L., POLOS SERVIZOS PRESTADOS EN
CEDRO. EXPTE. 49187/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, do 21.12.09, o informe de
fiscalización do 22.12.09, e de acordo co informe-proposta da técnica de Actividades
Económicas, do 18.12.09, conformado polo xefe da Área de Acción Social e pola
concelleira-delegada de dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 100.405,94 €, a favor de “EUXA,
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL”, Nif. B15829518, polos servizos de xestión da
Unidade Asistencial de Drogodependencias –CEDRO- durante os meses de novembro e
decembro de 2009.
2º.- Imputar o gasto á partida orzamentaria 4123.2270601 “Servizo metadona”, con cargo ao
RC 20090007309 de 100.405,94 euros.
3º.- A imputación do gasto ao orzamento vixente non provoca perxuizo nin limitación para a
realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida.
4(1971).RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DO
IMD POLO USO DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. EXPTE. 48861/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 18.12.09, e de
acordo co informe-proposta da técnica de Actividades Económicas, do 14.12.09, conformado
pola concelleira-delegada da Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Convalidar as actuacións e o gasto realizado de conformidade coa base 28 das de
execución orzamentaria para o exercizo 2009, por un importe total de 43.863,77 euros a
favor do INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES DE VIGO (IMD), nif. G-36737963.

2.- Recoñecela obriga a favor do INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES DE VIGO
(IMD), nif. G-36737963, por un importe total de 43.863,77 euros.
3.- Dispoñelo gasto a favor do INSTITUTO MUNICIPAL DOS DEPORTES DE VIGO
(IMD), nif. G-36737963, por un importe de 43.863,77 euros con cargo á partida
3130.227.06.10 –Uso instalacións deportivas- ou a súa bolsa de vinculación.

5(1972).SOLICITUDE DE PRÓRROGA CONVENIO CON EMAUS
FUNDACIÓN SOCIAL 2009-2010. EXPTE. 49220/301.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Benestar Social responsable do Programa Vía, do 11.12.09, conformado polo xefe de Área
de Benestar Social e pola concelleira delegada de Benestar Social, a Xunta de Goberno local
acorda:
1.-Autorizar a prórroga para o período 2009-2010 do convenio de colaboración con “Emaus
Fundación Social” para o desenvolvemento dun programa de transición á vida autónoma por
un importe total de 121.201,06 euros.
2.- Autorizar el gasto e dispoñer o pago a favor de EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL, con
NIF G20486825, de acordo coa distribución indicada na cláusula sétima do convenio que se
prorroga e que se efectuarán do xeito seguinte:
43% da cantidade á sinatura do convenio.
20% no mes de marzo de 2010.
20% no mes de xullo de 2010.
17% no mes de decembro de 2010.”

Correspóndenlle 52.116,45€
Correspóndenlle 24.240,21€
Correspóndenlle 24.240,21€
Correspóndenlle 20.604,19€

6(1973).CONVALIDACIÓN GASTOS A LINORSA POLA LIMPEZA DA CASA
DO CONCELLO E DOUTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS. EXPTE. 18815/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 18.12.09, e de
acordo co informe-proposta da técnico de Admón. Especial, do 11.12.09, a Xunta de
Goberno local acorda:
Aprobar a indemnización substitutiva a favor da empresa “Limpiezas del Noroeste, S.A.”,
por un importe total de 291.551,43 euros, ive engadidio, polo servizo de limpeza en centros
municipais perante os meses de octubre a novembro de 2009, que se imputarán a partida
presupuestarias 12102270000 do vixente exercicio.
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7(1974).SOLICITUDE
PAGAMENTO
APORTACIÓNS
PÚBLICAS
CONSTRUCIÓN AUDITORIO-PAZO DE CONGRESOS. EXPTE. 605/410.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da Área de
contratación e Novos Proxectos, do 14.12.09, conformado polo concelleiro de Xestión
Municipal, que di o seguinte:
A entidade concesionaria “Pazo de Congresos de Vigo, S.A.”, mediante escrito presentado o 4 de novembro de
2009 solicitada ao Convello de Vigo o adelanto do pago das aportacions públicas previstas na cláusula 57 do
Prego de Cláusulas Administrativas que rige a concesión da obra pública da que es titular, coa única limitación de que o pago de ditas aportacions non supere o importe máximo previsto para as mesmas, en función da
oferta feita polo concesionario e o importe máximo da inversión executada.
Á solicitude acompañan informe xurídico no que coa interpretación do contido da cláusula 57 do PCAP e o
acordo da Xunta de Goberno Local de 11 de setembro de 2008 no que se toma en consideracion o Plan econó mico financieiro presentado e apróbase provisoriamente conclue que é “totalmente posible, válido legalmente
y totalmente coherente con el acuerdo municipal de 11 de setembro de 2008 que o Concello aceptara un ade lantamiento de las previsiones de pago de la concesión, aumentando o suprimiendo el porcentaje limitativo
previsto en el apartado 3 de la cláusula 57 del PCAP, exigiendo al concesionario la obligación de incluir los
efectos financieros de dicho adelantamiento en la elaboración del plan económico financiero que debe aprobarse definitivamente”.
En definitiva a síntexe do plantexado e que ata a fecha das totalidade das inversións feitas pola concesionaria
o Concello lles aporta o 30%, mentras que a su vez o Concello percibe da Xunta de Galicia anualmente a totalidade das aportacións a seu cargo e ao suprimir ou incrementar tal porcentaxe e recoller os beneficios econó micos, que xeneraría o non ter que acudir a financiación privada do 70% das inversións, no plan económico
financieiro definitivo da explotación, reduciría os gastos e en consecuencia sería mais xeneroso cara o Concello o mantenemento do equilibrio económico financieiro da concesión.
Para dar resposta a dita solicitude hay que ter en conta as siguintes consideracions:
1.- A cláusula 57 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que regula a concesión de obra pública
para a construcción e explotación do Auditorio-Palacio de Congresos de Vigo sinala expresamente:
“Cláusula 57: Aportación do Concello
1. O Concello de Vigo obrígase a aportar á financiación da obra en concepto de subvención, a totalidade das cantidades que lle correspondan das asumidas tanto pola CPTOPV da Xunta de Galicia
como polo propio Concello no convenio de colaboración, aprobado polo Pleno da Corporación o 26
de xullo de 2004.que lle correspondan satisfacer en atención á proposta de licitación do concesionario.
Do total das cantidades comprometidas, que ascende á suma de trinta millóns quinientos setenta mil
euros (30.570.000 €) - dezaoito millóns quinientos setenta mil euros (18.570.000 €) pola CPTOPV e
doce millóns de euros (12.000.000 €) polo Concello de Vigo – deducirase a cantidade prevista no
apartado 2 da cláusula 11 que, en concepto de honorarios de dirección da construcción da obra
obxecto de contratación, corresponde á Dirección Facultativa polo que a aportación que percibirá a
sociedade concesionaria acada a suma de vinteoito millóns douscentos trinta mil douscentos oitenta
euros, (28.230.280 €).
2. O Concello ordenará o abono das aportacións ó contrato de concesión de obra pública previo in forme da Dirección Facultativa. En principio, os abonos realizaranse por anualidades mediante ingreso en conta corrente aberta a nome da sociedade concesionaria prevéndose a súa total aportación
en catro anualidades durante os exercicios e importes seguintes:
Anualidade de 2005: 4.802.487 €
Anualidade de 2006: 6.778.895 €
Anualidade de 2007: 7.628.083 €, e

Anualidade de 2008: 9.020.815 €
3. En todo caso, as aportacións do Concello nun momento concreto non poderán representar mais do
30 por cento da inversión que houbere realizado o Concesionario, debendo a ditos efectos acredita-lo
importe da inversión realizada o seu cargo (especificando o importe que corresponde á financiación
propia e á financiación allea) para poder percibir ditas subvencións.
…../……
7. No seu caso, atendendo ás circunstancias debidamente motivadas, o Concello poderá apraza-lo
pago de todos ou parte da aportación indicada ata a Acta de Comprobación da obra, en cuxo caso,
procederase á revisión do plan económico financieiro da concesión, e a reestablece-lo equilibrio económico financieiro do contrato por algún dos mecanismos legais aplicables.”
2.- Á cuantía de dita subvención quedou finalmente establecida en 23.230.280 € en virtude da oferta da adxu dicataria do contrato.
3.- O Concello de Vigo ha recibido materialmente da Xunta de Galicia la parte da subvención que conforme ao
Prego de Cláusulas Administrativas Particulares da concesión debía haber aportado a Comunidad Autónoma,
se ben as cantidades e as anualidades previstas no PCAP foron modificadas en base á Addendas introducidas
no Convenio do finanzamento ocasionadas con motivo de axustar as consignacions orzamentarias anuais ó rit mo das inversións realizadas.
4.- E dicir, as circunstancias srxidas durante a vixencia da concesión, en especial o inicio da construcción das
infraestructuras incluidas no contrato, han alterado las previsiones temporales inicialmente establecidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, na medida que as referencias as anualidades previstas para
os anos 2004 a 2008, non teñen ninghuna virtualidade, pois as obras iniciáronse no último de ditos exercicios,
cun desfase temporal evidente respecto á estimación temporal que o prego consideraba.
Por tanto, ol mecanismo de pago da subvención está hoy determinado exclusivamente pola limitación que for malmente sinala o apartado 3 da cláusula 57, conforme á cal o pago da subvención non pode superar o 30%
da inversión executada en cada momento.
5.- Á súa aplicación supón que nestos momentos de notoria crisis financiera unha carga adicional para o concesionario, pois, en vez de poder disponer para financiar a execución das inversions realizadas dos fondos que
a Xunta de Galicia xa remitiu ao Concello de Vigo con esta concreta finalidad, debe financiarse mediante fi nanciación ajena, co o coste adicional que supon respecto as previsions recollidas no plan económico financiero. En particular como consecuencia do encarecimiento y endurecimiento dos mercados financieiros que a
actual crisis ha provocado.
6.- Conven, entón, facer un análise do alcance da limitación fixada no Prego en relación co pago máximo do
30% da inversión realizada.
Pues bien, comparto a tesis mantida no informe xurídico que acompaña a solicitude de que, a modificación de
dito porcentaxe ou a supresión do mesmo non supon alterar a naturaleza do pago da subvención, convirtiendo
o pago da subvención como un pago a cuenta o anticipado da misma, xa que si a subvención ten por obxecto
financiar a execución das inversions no Auditorio-Palacio de Congresos de Vigo, na medida que a subvención
entregada non supere os límites da cuantía máxima da subvención otorgada e que o importe da inversión exe cutada, o pago de dita subvención será un pago una vez realizado o obxecto subvencionable, e non terá a consideración de pago a cuenta ou anticipado, pois dicho pago a cuenta ou anticipado só prodúcese cando a pro pia normativa da subvención prevé que a entidade subvencionada reciba, previamente a executar o obxecto da
subvención (a realización da inversión o del gasto corriente) unha cantidade a cuenta o anticipada por parte
da Administración o entidad pública que otorga la subvención. Razón pola que en ditos casos a lexislación
vixente exise unhas garantías adicionais que aseguren que o subvencionado vai executar o obxecto subvencionable.
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En consecuencia, sempre que o importe da subvención que se entrege non supere o importe da inversión
obxecto de subvención, non se produce un pago anticipado o a cuenta, sino un pago vinculado co a ejecución
previa do obxecto da subvención.
7.- Asemesmo, comparto a tese alegada de que:” Partíndo dos presupostos e condicionantes indicados, a fixación do 30% como límite máximo é un problema financieiro. O Prego fixou dito porcentaxe para que o coste fi nancieiro da obtención dos fondos, tanto con cargo á subvención, como aos fondos propios ou axenos, sexa
aportado por cada parte na proporción correspondente, coa finalidade de que cada un aportase a parte comprometida en igualdad de condiciones financieras.”
O carácter financieiro respecto ao porcentaxe máximo recollido no prego confírmase coas previsions incluidas
no apartado 7 da cláusula 57, polo que o Concello reservase a posibilidade de demorar o pago da subven ción, e o concesionario ten a obriga de asumila obligatoriamente, co dereito de que levase a cabo o reequilibrio económico financieiro da concesión.
En consecuencia, non existe inconvínte legal algún para que o Concello poda acordar, en térmos equivalentes
as previsions recollidas no apartado 7 da cláusula 57, a elevación do porcentaxe máximo de pago da subvención, cos límites anteriormente indicados (importe máximo da subvención e importe máximo da inversión exe cutada), si bien, esta opción é unha decisión discrecional que puede o no adoptar pues, en contra do recollido
no apartado 7 (obriga do concesionario de aceptar un retraso nas previsions de pago), no hay unha obriga correlativa da Administración pública de aceptar un adelantamiento das previsions de pago.
8.- Obviamente si o Concello acepta o solicitado polo concesionario, tal circunstancia debe terse específica mente en conta no plan económico financieiro do concesionario, previsión perfectamente executable sin nece sidade de ningún acordo municipal específico, pois o acordo de 11 de septiembre de 2008 que toma en consideración o novo Plan económico financieiro aportado polo concesionario e o aproba provisoriamente, ten que
levarse a cabo na revisión do mesmo no prazo dos tres meses a contar desde o outorgamento da Acta de recepción das obras.
9.- Dende o meu particular punto de vista extrictamente xurídico e como coñecedor das actuacións previas
feitas polo Concello á adxudicación do contrato, e con fundamento no Estudio de Viabilidade aprobado o 23
de novembro de 2004 a facultade discrecional de acepta-la solicitud, anteriormente explicada, convírtese en
unha obriga case que legal e cando menos moral ou etica, pois si escomenzábase o proxecto cunha superficie
total construida de 98.000 m2, dos que un 30 % destinábase á chamada parte pública, coa modificación poste rior do proxecto de execución a superficie total construida reducese ata os 47.000 m2 dos que un 60 % destínanse á parte pública, con lo cual atendendo os parámetros fixados no Estudio de viabilidade veríanse inverti dos. Se atendemos aos fundamentos previstos no convenio de colabración coa Xunta de Galicia para o financiamento da execución das obras do Auditorio Pazo de Congresos, llégase a mesma conclusión xa que hemos
recibido aproximadamente deceseis millóns de euros mentras que a cantidade abonada á concesionaria e próxima aos nove millons, incluidos a cantidade pendiente de abono deste ano, xa recoñecida e ordenado su
pago. Se atendemos ao mantenemento do plan económico financieiro da concesión que o Concello ten a obri ga legal de manter ao ter medios propios para os que facer o pago resulta cuanto menos chocante en termos
económicos non facerlo e acudir a financiación axena que posteriormente repercutiría nas arcas municipais de
algún u outro xeito al incorporarse os gastos financieiros ocasionados no Plan económico financieiro definitivo en vez de tener que realizar os correspondentes axustes no mesmo nun momento no que o inicio da fase da
explotación da obra aínda non iniciouse, xa que comenza co outorgamento da correspondente Acta de comprobacion das obras e de autorización da explotación, e, por último, se atendemos ao tempo de duración das
obras e as garantías prestadas pola concesionaria, atopámonos que para a finalización das obras tan solo falta un ano e que a concesionaria ten prestado avales da entidade CAIXANOVA por case dezaoito millóns de
euros, polo que pode afirmarse que a finalización das obras esta totalmente garantizada.
A aceptación do interesado non implica modificación alguna del contrato de concesión, que incluso estaría
permitida pola lexislación reguladora do mesmo ó defender unha mellora na administración dos fondos públicos, se non unha interpretación do contrato, Cláusula 64 do PCAP, sendo a Xunta de Goberno Local na súa

calidade de órgano de contratación do Concello a competente para a adopción do acordo. No acordo que se
propón consiste:
a) en incrementar o porcentaxe da subvención das aportacións públicas das certificacións das inversións
realizadas pola concesionaria ata un 60 %,
b) en informar a concesionaria que non existirá inconvínte algún en abonar o 40 % restante da certifica ción da inversión executada sempre e cando coa solicitude do abono e a factura prestasen aval bancario
garantíndo a diferencia,
c) exisir a Pazo de Congresos de Vigo, S.A., que incorpore, coa debida precisión, os efectos financieiros
producidos polo adelantamento do pago na elaboración do definitivo Plan económico financieiro, e
d) dar traslado do mesmo á Intervención Xeral e a Tesourería Municipal para su coñecemento e aos efec tos que podan surxir na aplicación do mesmo.
En consecuencia, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguínte,
ACORDO
“ Primeiro.- Autorizar o adelantamento do pago das aportacions públicas previstas na cláusula 57 do Prego
de Cláusulas Administrativas Particulares que regula a concesión de obra pública para a construcción e ex plotación do Auditorio-Pazo de Congresos de Vigo, que terá como únicos límites o importe máximo previsto
para as aportacions públicas na documentación contractual, e importe máximo da inversión executada e xustificada pola concesionaria e a Dirección Facultativa do contrato en cada momento.
No suposto que a factura que presente con cada certificación da inversión da obra executada supere o 60 % da
mesma, deberá adxuntarse coa mesma o correspondente aval bancario pola cantidade que corresponda.
Segundo.- Informar á concesionaria a súa obriga de incluir os efectos financieiros que orixine o adelantamiento do pago da subvención na elaboración do definitivo Plan Económico - Financieiro que o Concello ten que
aprobar.
Terceiro.-Dar traslado do presente acordo aos efectos que procedan á Intervención e á Tesourería

Municipais.”

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

8(1975).MODIFICACIÓN CONTRATO MANTEMENTO ALUMEADO
PÚBLICO. EXPTE. 13176/444.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico e a súa ampliación, do 30
de novembro e 10.12.09, o informe da xefa do Servizo de Fiscalización, do 11.12.09,
conformado polo interventor xeral, dáse conta do informe da xefa do Servizo de Turismo e
comercio, do 5.12.09, conformado polo concelleiro delegado da Área de Industria, Turismo,
comercio e Cascos Históricos, que di o seguinte:
O deseño técnico, instalación, mantemento e recollida do alumeado de nadal que se realiza cada ano
en Vigo é un dos obxectos do contrato de mantemento do alumeado público en vigor. Considérase
que é adecuado e conveniente para os intereses municipais que as actuacións que conleva a instalación do alumeado de nadal sexan parte dese contrato por varias razóns:
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1º.- O alumeado ornamental instálase sobre o alumeado público, en estreita e dificilmente variable
relación co mesmo.
2º.- A dita instalación ten uns requirimentos técnicos específicos que dificilmente poden atenderse
fóra dese contrato, xa que a componente de instalación eléctrica e a actuación sobre o alumeado
público, priman sobre a componente ornamental e decorativa e mesmo sobre a de dinamización do
comercio.
3º.- Desagregar o programa de alumeado de nadal para realizar un contrato indepente, fóra do
vixente, engadiría un problema de coordenación e determinación de responsabilidades aos labores
de mantemento do alumeado público sobre o que o de nadal incide, e podería interfirir nos protocolos de seguridade que desenvolve a empresa adxudicataria do mantemento deste alumeado público e
na correcta prestación do servizo.
Doutra banda hai que constatar que:
A.- A crecente demanda do pequeño e mediano comercio para que se amplíe o alumeado ornamental, nomeadamente durante a campaña de nadal que é a máis forte do ano para o comercio, así
como o incremento de solicitudes veciñais para que as zonas de encontro e convivencia se alumeen
en cada barrio e parroquia de Vigo, motivan a necesidade de incrementar os recursos adicados ao
alumeado de nadal, de xeito moi superior ao previsto no seu día no prezo do contrato.
B.- O mesmo incremento de recursos para o alumeado de nadal obriga a unha caracterización dos
mesmos que permita a súa mellor manipulación transporte e matemento, así como a reducción do
consumo enerxético, factor cada vez máis a ter en conta polas obrigas que ten adquirido a adminis tración neste eido.
C.- Outro aspecto que conleva ista ampliación é a necesidade de reforzar a seguridade durante o
proceso de instalación, o mantemento e a recollida do alumeado de nadal, de xeito proporcional ao
incremento do volume do mesmo e da conseguinte presencia masiva na rúa e durante máis días de
todos os recursos materiais e humanos precisos para montar e recoller o novo alumeado.
D.- Preténdese, fundamentalmente, que o alumeado actúe como elemento promocional do pequeno
comercio local e estimule a venda nun momento no que a crise económica pesa notablemente sobre
as previsións dun sector moi importante na economía da nosa cidade. Por ista razón, entendemos
que a proposta de rúas a incluír na compaña anual de alumeado de nadal debe de realizarse desde
o servizo de Turismo e Comercio do concello, -por orde do concelleiro responsable- xa que coñece e
interactúa co sector, ou desde o órgano municipal que detente istas competencias e funcións; pero
debe de converterse en proxecto de intervención técnica e executarse no servizo de Electromecánicos
do Concello, -por orde da concelleira responsable-, xa que iste servizo municipal coñece e ten a
competencia técnica para implementar o programa de xeito eficiente e tal como aconsella a experiencia acumulada neste anos.
Por todo o dito considérase necesario MODIFICAR o contrato de mantemento e conservación da
instalación do alumeado público en vigor, (Doc. 50104785 Expte. 11.226/444), para incrementar os
recursos adicados ao programa de nadal nunha contía de 200.000 euros (douscentos mil euros
anuais, iva incluído), 168.939,48€ con cargo á partida de comercio 622.0.2130000 (alumeado nadal) do vixente presuposto e modificación presupostaria, e 31.060,52€ con cargo ao presuposto futuro de 2010. O incremento de 200,000€ manterase durante todo o prazo de vixencia do contrato, a

maiores e sen menoscabo do previsto inicialmente no prego vixente, consonte coas especificacións
técnicas que de seguido se din.
Relación de zonas comerciais e puntos de encontro que serán alumeadas no Nadal 2009
PRINCIPE E CENTRO
Rúa do Principe
López de Neira, ata cruce con Dr. Cadaval
Eduardo Iglesias
Progreso (entre V. Moreno e Dr. Cadaval)
Velázquez Moreno (desde Progreso ata P. Sanz)
Pza. Compostela
Ronda de D. Bosco (esq. Príncipe ata Eduardo Iglesias)
Pza. Urzáiz
Rúa Urzáiz (cruce Principe ata esquina superior Gran Vía)
Pza. Portugal
Pza. España
República Argentina (desde Pza. Portugal, incluída
a rotonda Rosalía de Castro)
García Barbón (entre Rep. Argentina e rúa Oporto)
Rúa Magallanes
Hernán Cortes (ata Luis Braille)
María Berdiales

CASCO VELLO
Pza. Constitución
Pza. Princesa
Porta do Sol
Pza. Pedra
Pza. Almeida
Concatedral
Teófilo Llorente
Pescadería
Palma
Oliva
Paseo Alfonso XII
Elduayen
Triunfo
Laxe
Joaquín Yáñez
Mercado Berbés
Mercado A Pedra
CASCO VELLO

TRAVESAS
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Pza. América
Avda. Camelias (desde Pza. América ata Pza. Independencia)
Pza. Independencia
Pza. Eugenio Fadrique
Pza. Balaídos
Mercado municipal de Travesas
Pza. Da Miñoca
BOUZAS
Rúa Eduardo Cabello, ata S. Miguel
Santo Cristo, ata Alfolies
Pescadores
Mercado Municipal e rotonda con Beiramar
Paulino Freire, ata a rotonda con Atlántida
TEIS
Avda. Sanjurjo Badía (desde 1º cruce coa calella S. Ignacio ata
Pasar Glorieta de Pedro Alvarado)
Praza do mercado de Abastos e mercado
CALVARIO
Rúa Urzáiz (desde cruce Alcalde Gregorio Espino ata cruce
Rua Portela (Humanización))
Pza. .de María do Carmo Kruckemberg
Mercado Municipal
MERCADOS
PROGRESO
CALVARIO
TRAVESAS
BOUZAS
TEIS
CABRAL
A PEDRA
BERBÉS

PARROQUIAS
Alcabre: (igual)
Beade: reducir: só igrexa e centro cultural

Bemvibre: (igual)
Cabral: (reducir: só igrexa e centro cultural
Candeán: (reducir e cambiar : cruce San Cristobo con Manuel
Costa Bastos)
Castrelos: (reducir: só Mestre Goldar, desde o cruce con camiño
Do fondo ata igrexa
Camesaña: (reducir: camiño Rodeira ata seguinte cruce do Tombo)
Coruxo: (cambiar: estrada de Camposancos á altura da Igrexa
San Salvador e ata o centro cultural)
Freixeiro: (reducir: só o cruce de baixada ao Pontillón, camiño
Freixeiro, rúa Pastora e baixada á Igrexa, incluíndo a igrexa)
Salgueira: (reducir: rúa da Salgueira, desde a igrexa ata pasar o
Cruce co Cº Lourido)
Lavadores: (igual)
Matamá: (reducir: só tramos frente a igrexa, asoc. veciñal e
sociedade cultural)
Sampaio de Navia: (igual)
Oia: (igual)
Saians: (reducir: só o contorno da igrexa e asociación)
San Paio (igual)
San Xoan Poulo: (igual)
Sárdoma: (igual)
Valladares: (reducir: só desde o cruce do camiño do Laranxo
ata o da Estrada do Portal)
Zamáns: (reducir: só a estrada da Igrexa, desde o cruce co Cº
Vilaverde ata rematar igual que o pasado ano)
Navia polígono: rúa Teixugueira e cruce

Acordo
A Xunta de Goberno local acorda modificar o contrato de mantemento e conservación da
instalación do alumeado público en vigor, (Doc. 50104785 Expte. 11.226/444), para
incrementar os recursos adicados ao programa de nadal, nos termos expostos no precedente
informe.

9(1976).PRÓRROGA CONTRATO SERVIZOS PROGRAMA EDUCATIVO
“VIGO POR DENTRO”. EXPTE. 8548/332.
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnico de
Admón. Especial, do 4.12.09, conformado pola concelleira de Educación, a xefa de
fiscalización e o interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a prorroga do contrato do servizo do programa educativo municipal Vigo por dentro, adxudicado pola Xunta de Goberno Local de 10 de decembro de 2007 a Producción e
Xestión Cultural S.L., o Lote A (monitoraxe e comunicación), e a "Autocares la Florida,
S.A." o lote B ( Transporte), dende o 1 de febreiro de 2010 ata 0 31 de xaneiro de 2011, de
acordo cos pregos de condicións aprobados pola XGL de 10 de setembro de 2007 e a oferta
presentada.
O prezo do contrato perante a prorroga e ata que se produza a 2º revisión de prezos do contrato, serán os establecidos pola XGL en sesión de 20 de abril de 2009, na que se fixou o seguinte:
Lote A: Monitoraxe e comunicación , adxudicado a "Producción e xestión Cultural", establecendo o prezo do contrato dende o 1 de febreiro de 2009 ata o 31 de xaneiro de 2010, na
cantidae de 128.651,00 euros.
Lote B: Transporte, adxudicado a "Autocares la Florida, S.A.", establecendo o prezo do
contrato dende o 1 d efebreiro de 2009 ata o 31 de xaneiro de 2010, na cantidae de
101.829,29 euros.

10(1977).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA E RECOÑECEMENTO DE
DÉBEDA A CESPA POLO MANTEMENTO DO CAMPO DE BALAÍDOS. EXPTE.
9169/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 18.12.09 e de
acordo co informe-proposta do director deportivo do IMD, do 14.12.09, conformado polo
concelleiro-delegado de Deportes, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Convalidar o gasto que figura nas facturas 09vg00031, 09vg00036, 09vg00039, 09vg00047,
09vg00049, que se achegan ao expediente, por un importe total de 15.309,60 € (quince mil
trescentos nove euros con sesenta céntimos), a favor de Cespa, S.A. con CIF: A82741067
que deben ser imputados ao RC nº 200900056567 da Partida orzamentaria 4521.210.00.00
“Contrato mantemento campo de xogo de Balaídos”.
2.- Recoñecer a obriga a favor de Cespa, S.A., CIF: A82741067, por un importe total de
15.309,60 €, en concepto de prestación do servizo de mantemento do terreo de xogo do
Estadio Municipal de Balaídos, durante o periodo comprendido entre os meses de agosto e
decembro, ambos os dous incluídos, con cargo ao RC nº 200900056567 da partida
4521.210.00.00 “Contrato mantemento Campo xogo Balaídos”.

3º.- Pagar a Cespa, S.A., CIF A82741067, as facturas nº 09vg00031, 09vg00036, 09vg00039,
09vg00047, 09vg00049,, que se achegan ao expediente, por un importe total de 15.309,60 €
(quince mil trescentos nove euros con sesenta céntimos), con cargo ao RC nº 200900056567
da partida 4521.210.00.00 “Contrato mantemento campo de xogo de Balaídos”.

11(1978).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA E RECOÑECEMENTO DE
DÉBEDA A FAVOR DE JOSÉ MANUEL CALDERÓN RODRÍGUEZ POLA
DIRECCIÓN TÉCNICA DO MANTEMENTO DOS CAMPOS DE FÚTBOL
MUNICIPAIS DE BALAÍDOS, A MADROA E BARREIRO. EXPTE. 9170/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 18.12.09 e de
acordo co informe-proposta do director deportivo do IMD, do 14.12.09, conformado polo
concelleiro-delegado de Deportes, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Convalidar o gasto que figura nas facturas 8/2009, 9/2009, 10/2009, 11/2009 e 12/2009 que
se achegan ao expediente, por un importe total de 9.442,15 € (nove mil catrocentos coarenta e
dous euros con quince céntimos), a favor de José Manuel Calderón Rodríguez con NIF:
02137388K que deben ser imputados ao RC nº 200900056568 da Partida 4521.227.06.00
“Contrato técnico facultativo Campo xogo Balaídos”.
2.- Recoñecer a obriga a favor da José Manuel Calderón Rodríguez, NIF: 02137388K, por
un importe total de 9.442,15 €, en concepto de prestación do servizo dirección técnica dos
traballos de mantemento nos campos de fútbol municipais de Balaídos, A Madroa e Barreiro,
durante o periodo comprendido entre os meses de agosto a decembro, ambos os dous
incluídos, con cargo ao RC nº 200900056568 da partida 4521.227.06.00 “Contrato técnico
facultativo Campo xogo Balaídos”.
3º.- Pagar a José Manuel Calderón Rodríguez, NIF 02137388K, as facturas nº 8/2009,
9/2009, 10/2009, 11/2009 e 12/2009 , por un importe total de 9.442,15 € (nove mil catrocentos
coarenta e dous euros con quince céntimos), con cargo ao RC nº 200900056568 da partida
4521.227.06.00 “Contrato técnico facultativo Campo xogo Balaídos.
12(1979).SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Ó INEGA PARA OBRAS DE
ADAPTACIÓN DO ALUMEADO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA. EXPTE. 11180/332.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo
de Educación, do 14.12.09, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
No DOG nº 213 do 30 de outubro de 2009, saíu publicada a resolución do Instituto Enerxético de
Galicia, pola que se establecen as bases reguladoras para aconcesión en réxime de concorrencia
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competitiva, das subvencións e axudas á procesos de aforro e eficiencia enerxética e enerxías reno vables en Galicia-Instituto Enerxético de Galicia ano 2009.
Entre as principais razóns que avalan a conveniencia de tal solicitude cabe destacar as seguintes:
- Reducir o consumo que teñen os sistemas de alumeado con luminarias e equipos de baixa eficiencia e sen regulación nin control de presenza.
- Minimizar as intervencións de mantemento dos sistemas, moi antigos, que requiren de reparacións
constantes para o seu funcionamento.
- Mellorar a eficiencia no alumeado dos edificios, reducindo custo enerxético e cumprindo coa regulación vixente, así como alcanzar unha maior vida útil de luminarias, lámpadas e equipos.
- Acadar unha maior confortabilidade lumínica nos centros educativos, punto fundamental para ter
unha ensinanza de calidade e mellor saúde visual
Observadas as necesidades actuais nos Centros Educativos de Infantil e Primaria dependentes do
Concello de Vigo nos que, na actualidade, os equipos de alumeado son ineficientes e non conta con
ningún sistema de regulación e control, considérase necesaria:
- A adaptación do sistema de alumeado interior da Escola Municipal de Música, incluíndo a instalación de equipos e lámpadas de alta eficiencia, e sistemas de control de acendido por presenza e de
regulación lumínica segundo o aporte de luz natural. Deste modo alcanzárase un alto aforro de
enerxía cunha alta calidade lumínica.
- A substitución dos equipos de alumeado exterior do CEIP O Pombal e o CEIP O Carballal, substituíndo as actuais luminarias tipo cazoleta ou aplique por luminarias de alta eficiencia e baixo consumo, e diminuíndo a potencia das lámpadas de 150 W de mercurio por lámpadas de 70 W de
vapor de sodio de alta presión.
Ao obxecto de presentación da solicitude, é necesario que a Xunta de Goberno Local aprobe a parti cipación do Concello de Vigo no programa.
Por todo o anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA:
Aprobar a participación do Concello de Vigo no programa de axudas para:
1.- Reforma do alumeado exterior no CEIP O Carballal.
2.- Reforma do alumeado exterior no CEIP O Pombal
3.- Adaptación do alumeado interior da Escola Municipal de Música..

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
13(1980).SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Ó INEGA PARA OBRAS DE
REFORMA DO ALUMEADO EXTERIOR NO CEIP POMBAL-LAVADORES.
EXPTE. 11181/332.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo
de Educación, do 14.12.09, que di o seguinte:

ANTECEDENTES
No DOG nº 213 do 30 de outubro de 2009, saíu publicada a resolución do Instituto Enerxético de
Galicia, pola que se establecen as bases reguladoras para aconcesión en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións e axudas á procesos de aforro e eficiencia enerxética e enerxías reno vables en Galicia-Instituto Enerxético de Galicia ano 2009.
Entre as principais razóns que avalan a conveniencia de tal solicitude cabe destacar as seguintes:
- Reducir o consumo que teñen os sistemas de alumeado con luminarias e equipos de baixa eficiencia e sen regulación nin control de presenza.
- Minimizar as intervencións de mantemento dos sistemas, moi antigos, que requiren de reparacións
constantes para o seu funcionamento.
- Mellorar a eficiencia no alumeado dos edificios, reducindo custo enerxético e cumprindo coa regulación vixente, así como alcanzar unha maior vida útil de luminarias, lámpadas e equipos.
- Acadar unha maior confortabilidade lumínica nos centros educativos, punto fundamental para ter
unha ensinanza de calidade e mellor saúde visual
Observadas as necesidades actuais nos Centros Educativos de Infantil e Primaria dependentes do
Concello de Vigo nos que, na actualidade, os equipos de alumeado son ineficientes e non conta con
ningún sistema de regulación e control, considérase necesaria:
- A adaptación do sistema de alumeado interior da Escola Municipal de Música, incluíndo a instalación de equipos e lámpadas de alta eficiencia, e sistemas de control de acendido por presenza e de
regulación lumínica segundo o aporte de luz natural. Deste modo alcanzárase un alto aforro de
enerxía cunha alta calidade lumínica.
- A substitución dos equipos de alumeado exterior do CEIP O Pombal e o CEIP O Carballal, substituíndo as actuais luminarias tipo cazoleta ou aplique por luminarias de alta eficiencia e baixo consumo, e diminuíndo a potencia das lámpadas de 150 W de mercurio por lámpadas de 70 W de
vapor de sodio de alta presión.
Ao obxecto de presentación da solicitude, é necesario que a Xunta de Goberno Local aprobe a parti cipación do Concello de Vigo no programa.
Por todo o anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA:
Aprobar a participación do Concello de Vigo no programa de axudas para:
1.- Reforma do alumeado exterior no CEIP O Carballal.
2.- Reforma do alumeado exterior no CEIP O Pombal
3.- Adaptación do alumeado interior da Escola Municipal de Música..

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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14(1981).SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Ó INEGA PARA OBRAS DE
REFORMA DO ALUMEADO EXTERIOR DO CEIP CARBALLAL-CABRAL.
EXPTE. 11182/332.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo
de Educación, do 14.12.09, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
No DOG nº 213 do 30 de outubro de 2009, saíu publicada a resolución do Instituto Enerxético de
Galicia, pola que se establecen as bases reguladoras para aconcesión en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións e axudas á procesos de aforro e eficiencia enerxética e enerxías reno vables en Galicia-Instituto Enerxético de Galicia ano 2009.
Entre as principais razóns que avalan a conveniencia de tal solicitude cabe destacar as seguintes:
- Reducir o consumo que teñen os sistemas de alumeado con luminarias e equipos de baixa eficiencia e sen regulación nin control de presenza.
- Minimizar as intervencións de mantemento dos sistemas, moi antigos, que requiren de reparacións
constantes para o seu funcionamento.
- Mellorar a eficiencia no alumeado dos edificios, reducindo custo enerxético e cumprindo coa regulación vixente, así como alcanzar unha maior vida útil de luminarias, lámpadas e equipos.
- Acadar unha maior confortabilidade lumínica nos centros educativos, punto fundamental para ter
unha ensinanza de calidade e mellor saúde visual
Observadas as necesidades actuais nos Centros Educativos de Infantil e Primaria dependentes do
Concello de Vigo nos que, na actualidade, os equipos de alumeado son ineficientes e non conta con
ningún sistema de regulación e control, considérase necesaria:
- A adaptación do sistema de alumeado interior da Escola Municipal de Música, incluíndo a instalación de equipos e lámpadas de alta eficiencia, e sistemas de control de acendido por presenza e de
regulación lumínica segundo o aporte de luz natural. Deste modo alcanzárase un alto aforro de
enerxía cunha alta calidade lumínica.
- A substitución dos equipos de alumeado exterior do CEIP O Pombal e o CEIP O Carballal, substituíndo as actuais luminarias tipo cazoleta ou aplique por luminarias de alta eficiencia e baixo consumo, e diminuíndo a potencia das lámpadas de 150 W de mercurio por lámpadas de 70 W de
vapor de sodio de alta presión.
Ao obxecto de presentación da solicitude, é necesario que a Xunta de Goberno Local aprobe a parti cipación do Concello de Vigo no programa.
Por todo o anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA:
Aprobar a participación do Concello de Vigo no programa de axudas para:
1.- Reforma do alumeado exterior no CEIP O Carballal.

2.- Reforma do alumeado exterior no CEIP O Pombal
3.- Adaptación do alumeado interior da Escola Municipal de Música..

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

15(1982).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A
EXECUCIÓN DO PROXECTO DE INTERVENCIÓN E APOIO FAMILIAR COAS
USUARIAS DA REDE MUNICIPAL DE VIVENDAS DE PROTECCIÓN PARA
MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO. EXPTE. 4053/224.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 11.12.09, o
informe de fiscalización do 18.12.09, e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de
Igualdade, do 20.11.09, conformado pola concelleira-delegada de Igualdade, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º. Aprobar a sinatura do Convenio de colaboración entre a “Asociación de Mulleres Progresistas de Vigo” e o Concello de Vigo para a execución do proxecto de intervención e
apoio familiar coas usuarias da rede municipal de vivendas de protección para mulleres vítimas de violencia de xénero”.
2º. Autorizar á Concelleira de Igualdade para que o subscriba en nome do Concello de Vigo.
3º. Autorizar o gasto de 20.000,00€ (vinte mil euros) con cargo á partida “plan municipal de
igualdade” 4632 227 06 06 do orzamento futuro da concellería de igualdade para o vindeiro
exercicio económico, subordinado á existencia de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos do ano 2010 para facer fronte aos gastos derivados da execución do presente convenio.
4º. Aprobar o texto, que de seguido se dí:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN MULLERES PROGRESISTAS DE VIGO PARA A EXECUCION DO PROXECTO DE INTERVENCIÓN E
APOIO FAMILIAR COAS USUARIAS DA REDE MUNICIPAL DE VIVENDAS DE PROTECCION
PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO”
En Vigo, na casa do Concello, o día

de

de dous mil nove,

REUNIDAS:
Dunha parte, Dª Iolanda Veloso Ríos, na súa calidade de concelleira-delegada de Igualdade do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía de 5 de xullo de
2007, sobre delegación de atribucións no Tenente de Alcalde e demais delegacións de Área.
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Doutra Dª Fernanda García Collazo DNI núm. 36101091, como presidenta da Asociación Mulleres
Progresistas de Vigo, con CIF G36657336 e enderezo social na r/Policarpo Sanz, 10-2ºB, na repre sentación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos.
Tendo, daquela, as comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
MANIFESTAN
PRIMEIRO.- Que a violencia contra as mulleres que aínda pervive na nosa sociedade, constitúe a
manifestación mais extrema da desigualdade entre os xéneros. Por iso, é necesario por parte dos poderes públicos e das Administracións unha intervención firme e contundente para erradicala.
Consciente desta necesidade, o Concello de Vigo veu a desenvolver unha liña de actuación, xa consolidada nos últimos anos, na que é prioritaria a abordaxe do fenómeno da violencia desde diversos
dispositivos e programas municipais.
SEGUNDO.- Que a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral
contra a violencia de xénero articula medidas dirixidas a reforzar os servizos sociais de información, atención, emerxencia, apoio e recuperación integral, así como o establecemento dun sistema
para a eficaz coordinación dos servizos existentes a nivel municipal e autonómico. Establece o dereito das mulleres vítimas de violencia a servizos de atención, de emerxencia, de apoio, de acollida e de
atención integral. A organización destes servizos por parte das Comunidades Autónomas e Corporacións Locais responderá aos principios de atención permanente, atención urxente, especialización
de prestacións e multidisciplinariedade profesional.
TERCEIRO.- Que a Concellería de Igualdade conta con recursos específicos para a atención de mulleres vítimas de violencia de xénero entre os que destaca o Centro Municipal de Información dos
Dereitos da muller(CMIDM) e tres vivendas de protección cedidas polo IGVS ao Concello. Estes
dous servizos compleméntanse e coordínanse co Centro de emerxencia municipal que xestiona o
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
As tres vivendas municipais de protección están ubicadas en distintas zonas da cidade e son un re curso social específico que a Concellería de igualdade destina á finalidade de acoller temporalmente a mulleres maltratadas e persoas delas dependentes que carezan de suficientes recursos económi cos e persoais para afrontar a ruptura de vínculos co agresor. A estadía é temporal durante a súa estancia as mulleres se lles ofrece a axuda e o apoio dunha educadora familiar que contribúe a que as
mulleres beneficiarias da rede consigan as ferramentas e os recursos necesarios para levar adiante
unha vida independente e autónoma e un afastamento do contexto de violencia.
CUARTO.- Que como se desprende dos estatutos e da memoria de actividades presentada pola
“Asociación Mulleres Progresistas de Vigo”, esta é e unha entidade que cumple os fins e os obxecti vos da Concellería de Igualdade en prol da igualdade de oportunidades e máis específicamente
contra a violencia que sofren as mulleres.
QUINTO.- No obxecto do convenio concorren singulares circunstancias de interese público, social e
humanitario e por tal motivo ambas partes coinciden na necesidade de establecer unha cooperacion
que tenda a aunar os esforzos e os recursos necesarios para o correcto desenvolvemento deste pro xecto.

SEXTO.- O convenio a subscribir entre o Concello de Vigo e a asociación Mulleres Progresistas de
Vigo queda fóra do ámbito da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, por figurar excluído no artigo 4 da citada Lei.
SÉTIMO.- A Asociación Mulleres Progresistas de Vigo áchase ao corrente das súas obrigas tributa rias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello, segundo resulta
das certificacións que obran no expediente.
En atención a estas consideracións, as organizacións abaixo asinantes, desexando estreitar lazos,
unir esforzoas e actuar para ofrecer unha atención integral as mulleres usuarias da rede municipal
de vivendas de protección, acordan outorgar o presente convenio de colaboración conforme os seguintes
PACTOS
PRIMEIRO.- O presente convenio ten por obxecto regular o proxecto de intervención e apoio fami liar coas usuarias da rede municipal de vivendas de proteccion para mulleres maltratadas, segundo
o estipulado no anexo I.
SEGUNDO.– A asociación Mulleres Progresistas de Vigo desenvolverá o proxecto de intervención e
apoio familiar de acordo co indicado no Anexo I, correspondéndolle, entre outras, as seguintes atribucións e cometidos:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Deseñar e implementar os itinerarios específicos de integración sociolaboral de cada unha
das usuarias das vivendas.
Visitar periódicamente ás usuarias e persoas delas dependentes durante o tempo que residan
nas vivendas de protección
Actualizar o libro de rexistro de cada vivenda e elaboración de informes para o adecuado
seguimento da evolución das usuarias.
Informar e explicar ás usuarias e persoas delas dependentes as normas de uso e cesión das
vivendas municipais de protección.
Traballar en coordinación co Centro Municipal de Información dos dereitos da Muller.
Inventariar o mobiliario e o equipamento das vivendas en cada alta e baixa que se produza.
Informar aos corpos e forzas de seguridade e ao Centro Municipal de información dos Dereitos da Muller de calquera situación de risco ou perigo detectado para as usuarias da rede
de vivendas.
O persoal contratado pola Asociación de Mulleres Progresistas destinado a desenvolver este
proxecto velará polo bo uso das vivendas, mobiliario e demais equipamento dos inmobles.
Informará puntualmente á concellería de igualdade das baixas que se poidan producir e
cursará os correspondentes partes de mantemento para o seguimento das necesidades derivadas do funcionamento básico das vivendas.
A Asociación Mulleres Progresistas de Vigo cumplirá as disposicións en vigor en relación
coa/s traballadora/s , en todos os seus aspectos, incluídos os de Seguridade Social, hixiene
laboral, así como o pagamento dos impostos, recargos e arbitrios que se derivan das contra tacións. O persoal contratado pola asociación Mulleres Progresistas terá dependencia única
e exclusiva con esta entidade.
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•

•

A asociación Mulleres Progresistas de Vigo velará polo cumprimento da Lei de protección
de datos na execución deste proxecto, garantindo a confidencialidade e o dereito á intimidade das usuarias e persoas delas dependentes.
A Asociación Mulleres Progresistas de Vigo facilitará á Concellería de igualdade un informe
trimestral sobre a execución do servizo e unha memoria anual.

TERCEIRO.- O presente convenio de colaboración entrará en vigor na data da súa sinatura, e terá
vixencia desde o día 1de novembro de 2009 ata o día 31 de outubro de 2010.
CUARTO.- A dotación económica para a execución do proxecto e servizo obxecto deste convenio
será de 20.000,00 €, financiado polo Concello de Vigo que fará efectivo o devandito importe con
cargo á partida “plan municipal de igualdade” 4632 227 06 06 do orzamento futuro da concellería
de igualdade para o vindeiro exercicio económico, subordinado á existencia de crédito adecuado e
suficiente nos orzamentos do ano 2010.
O Concello de Vigo afrontará os gastos que lle corresponden por un total de 20.000 € (vinte mil euros) presuposto total do convenio, e abonará o importe da achega en tres partes:
.- A primeira por importe de 6.500 € (seis mil quinientos euros) no mes de febreiro de 2010, previa a
entrega do informe de avaliación das actividades e xustificantes orixinais de gasto polo importe a
aboar.
.- A segunda por importe de 6.500 € (seis mil quinientos euros) no mes de xuño de 2010, previa a entrega do informe de avaliación das actividades e xustificantes orixinais de gasto polo importe a
aboar.
.- A terceira por importe de 7.000 € (sete mil euros) no mes de novembro de 2010, previa a entrega
do informe de avaliación das actividades e xustificantes orixinais de gasto polo importe a aboar.
Os abonos realizaranse contra a presentación dos documentos que acrediten a realización do gasto.
Estes documentos se presentarán no Rexistro Xeral dirixidos ao servizo de igualdade. A xefa do servizo de igualdade informará sobre o cumprimento do convenio.
QUINTO.- A asociación Mulleres Progresistas de Vigo poderá xustificar os pagos coa presentación
de facturas e xustificantes orixinais de gastos que poden incluir, entre outros, os seguintes
gastos:consumos de teléfono, luz, material funxible, salarios, formación e desprazamento do persoal
adscrito ao proxecto, adquisición e reposición de axuar e equipamento da rede de vivendas, etc.
SEXTO.- A vixianza e seguimento do convenio encoméndase a unha comisión mixta integrada pola
Concelleira de Igualdade, a presidenta da asociación Mulleres Progresistas, a xefa do servizo de
igualdade e a educadora familiar, ou persoas en quen deleguen. A dita comisión terá como funcións: o seguimento e no seu caso proposta do proxecto de intervención, a avaliación dos resultados
da execución do convenio e propostas de mellora, actividades, e a resolución das dúbidas e discrepancias que poidan xurdir na interpretación e aplicación do convenio.
SÉTIMO.- Calquera incumprimento das estipulacións establecidas neste convenio, a entrega de documentación fraudulenta ou a desviación do obxecto do gasto para fins distintos dos estipulados, terán carácter liberatorio para o Concello respecto dos compromisos contraidos, en especial, dos de
carácter económico e dará lugar á rescisión automática do presente convenio e á devolución das
cantidades percibidas.

OITAVO.- A entidade Asociación Mulleres Progresistas de Vigo está informada de que os seus datos
e ás da súa representante serán incorporados aos ficheiros municipais. Os ditos datos serán tratados
e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro de Rexime Xurídico das Ad mistracións 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 Igualdade do Concello de Vigo.
A entidade poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Con cellería de Igualdade do Concello de Vigo.
NOVENO.- O presente convenio ten natureza administrativa, non se considera un contrato administrativo ao abeiro do establecido no artigo 4.1.d) da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do
sector público (LCSP), rexerase pola súa normativa específica, aplicándose os principios da LCSP
para resolver as dúbidas e lagoas que puideran presentarse, polos pactos que se conteñen neste convenio, as bases de execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito
administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. No suposto de diverxencias na inter pretación e execución deste, será a orde xurisdiccional contencioso-administrativo a competente
para a súa resolución.
E de conformidade cos termos do convenio, as partes asínano por triplicado exemplar no lugar e
data indicado.

16(1983).RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS A FAVOR DE
MERCURY ASCENSORES, S.L. POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO
DO PROGRESO. EXPTE. 145/551.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 10.12.09, o
informe de fiscalización do 18.12.09, e de acordo co informe-proposta do vogal do Tribunal
Económico-Administrativo e interventor técnico no Mercado do Progreso, conformado polo
concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e Cascos Históricos, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º.- Aprobar o recoñecemento dos créditos expresados:
exped fact
146/551

estado
fact
v

nº fact
27316

data fact

fact base

fact ive

01/07/2009

349,68 €

55,95 €

fact total
405,63 €

todo iso sen prexuizo de esixir as correspondentes responsabilidades pola realización de
gastos sin a correspondente partida orzamentaria, a favor de MERCURY ASCENSORES SL,
na contía de 405,63 €, correspondentes ós servizos de mantemento ascensores prestados no
Mercado do Progreso.
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2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2009, recoñecer a
obriga do gasto a favor do acredor MERCURY ASCENSORES SL(C.I.F. B36786721), polo
importe de 405,63 €, correspondentes ás facturas seguintes:
exped fact
146/551

estado
fact
v

nº fact
27316

data fact

fact base

fact ive

fact total

01/07/2009

349,68 €

55,95 €

405,63 €

3º.- Ordenar o pago a favor de COMPAÑÍA MERCURY ASCENSORES SL(C.I.F.
B36786721) polo devandito importe de 405,63 € con cargo ao crédito dispoñible na partida
6220.227.06.11 “Gastos funcionamento Mercado Progreso” do orzamento vixente.

17(1984).XUSTIFICANTES DE LIBRAMENTOS.
Examinados os xustificantes de libramentos remitidos por Intervención Xeral, a Xunta de
Goberno local aproba a seguinte relación dos memos:
NOME
O.PAGO
ABALDE COMESAÑA RAQUEL
9019996
CARNEIRO MINIÑO PILAR
9040652
CASTILLO MARTÍN CARMELO
9046606
COMESAÑA ALÉN JUAN RAMÓN
9043160
DEL CASTILLO MARTÍN CARMELO
9042677
DÍAZ DE BUSTAMANTE Mª PILAR
9031533
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PAZ
9024461
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PAZ
9046635
HERMIDA FERNÁNDEZ JOSÉ ÁNGEL
9039321
MAGDALENA VILA Mª JESÚS
9045821
OTERO LAMAS JOSÉ ANGEL
9025064
OTERO LAMAS JOSÉ ANGEL
9025065
RODRÍGUEZ LAGOA ELISA
9022546
RODRÍGUEZ LAGOA ELISA
9022548
RODRÍGUEZ LAGOA ELISA
9044155
RODRÍGUEZ LAGOA ELISA
9047720
SAN LUIS COSTAS AVELINO
9001616
SAN LUIS COSTAS AVELINO
9042059
SAN LUIS COSTAS AVELINO
9042060
SAN LUIS COSTAS AVELINO
9042676
SAN LUIS COSTAS AVELINO
9044151
SAN LUIS COSTAS AVELINO
9044152
VIEITES ALÉN JOSÉ MANUEL
9028560

IMPORTE
1.000,00
1.500,00
600,00
9.000,00

XUSTIFIC.
780,78
1.498,50
98,20
8.991,90

3.000,00
608,07
55.000,00
34.950,00

1.439,51
304,00
44.550,00
34.875,00

120.917,58
200,00
6.300,00
700,00
400,00
206,74
5.000,00
500,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
1.200,00

120.832,71
162,24
6.280,49
608,13
419,60
206,74
1.546,50
241,20
911,63
2.991,62
428,22
970,00
856,91
95,19
1.200,00

253.082,39

230.289,07

REINT.
219,22
1,50
501,80
8,10

S/FAVOR
----------------

1.560,49
304,07 ---10.450,00 ---75,00 ------84,87
37,76 ---19,51 ---91,87 ------19,60
------3.453,50 ---258,80 ---88,37 ---8,38 ---571,78 ---30,00 ---3.143,09 ---1.904,81 ---------22.812,92

19,60

18(1985).RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE
“AUTOS GONZÁLEZ, S.L.”, POR GASTOS DO PROGRAMA “CAMIÑO A
CAMIÑO 2008”. EXPTE. 6382/306.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 10.12.09, o
informe de fiscalización do 17.12.09, e de acordo co informe-proposta do xefe do Servizo de
Medio Ambiente, do 21.07.09, conformado pola concelleira delegada de Medio Ambiente,
Sanidade e Consumo, a Xunta de Goberno local acorda:
Proceder ao recoñecemento extraxudical de crédito polos gastos do transporte en autocar
para as rutas do Camiño de Santiago 2008 a través da bolsa de vinculación do orzamento
núm. 4450.22, con cargo á aplicación orzamentaria “Campaña de sensibilización ambiental e
sostenibilidade” núm. 4450.226.02.01, por importe de 12.620,65 euros (doce mil seiscentos
vinte euros con sesenta e cinco céntimos) a prol da entidade Autos González, SL, con C.I.F.:
B32012486.
Emitir o documento contable AD conforme ao anterior para proceder, tras os trámites
oportunas, ao abono da contía adebedada.
19(1986).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE METAL FH
ROSAL, S.L. POLA AMPLIACIÓN DOS SERVIZOS DE PRAIAS. EXPTE. 6838/306.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 18.12.09, e de
acordo co informe-proposta do xefe do Servizo de Medio Ambiente, do 14.12.09,
conformado pola concelleira delegada de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo, a Xunta de
Goberno local acorda:
1- Aprobar a indemnización substitutiva a favor de Metal FH Rosal SL por importe de
5.643,20 euros.
2- Recoñecer a obriga a favor de Metal FH Rosal Sl por importe de 5,643,20 euros con cargo
á partida 4533.227.00.01 o con cargo a súa bolsa de vinculación.

20(1987).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SIMCO, S.L., POLO
MANTEMENTO DOS PARQUES FORESTAIS DE VIGO DURANTE O MES DE
DECEMBRO DE 2009. EXPTE. 4957/446.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 21.12.09, e de
acordo co informe-proposta do xefe do Servizo de Montes, Parques e Xardíns, do 15.12.09,
conformado pola concelleira-delegada, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar unha indemnización substitutiva a favor da empresa Simco S. L. polo
mantemento dos Parques Forestais de Vigo durante o mes de decembro de 2009, por importe
de 23.762,41 €.
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2º.- Recoñecer a obriga a favor da empresa Simco S. L. por un importe de 23.762,41 € como
consecuencia do mantemento dos Parques Forestais de Vigo e con cargo a partida
orzamentaria 4326.210.00.01
21(1988).RELACIÓN DE EXPEDIENTES RESOLTOS POLO CONCELLEIRODELEGADO DA ÁREA DE XESTIÓN MUNICIPAL EN VIRTUDE DE
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DO 24.07.08.
De conformidade coa resolución do Ilmo. Sr. Alcalde de data 24.07.08, o técnico de Admón.
Xeral do Servizo do Servizo de Contratación, con data 21.12.09, dá conta á Xunta de
Goberno local dos expedientes resoltos polo concelleiro delegado da Área de Xestión
Municipal, en materia de responsabilidade patrimonial, dende o 2.01.09 ó 11.12.09, que son
os seguintes:
DATA

EXPTE.-

NOME

02.01.09
08.01.09
09.01.09
09.01.09
12.01.09
14.01.09
14.01.09
14.01.09
20.01.09
30.01.09
03.02.09
03.02.09
05.02.09
05.02.09
06.02.09
06.02.09
10.02.09
16.02.09
19.02.09
19.02.09
23.02.09
23.02.09
23.02.09
23.02.09
24.02.09
27.02.09
02.03.09
03.03.09
04.03.09
06.03.09
09.03.09
11.03.09
13.03.09
13.03.09

1171/243
1496/243
1608/243
1605/243
1378/243
1604/243
1449/243
1596/243
2126/243
1574/243
1602/243
1746/243
1724/243
766/243
1599/243
1214/243
1625/243
1420/243
1283/243
734/243
1610/243
1615/243
1346/243
1558/243
1469/243
1544/243
1628/243
1634/243
1635/243
1366/243
1376-243
1666/243
911/243
1638/243

José López Vázquez
Manuel Núñéz Garcia
Liberty Seguros-Jose M. Cao Mtnez
Alejandra Fernández Torres
Juan F. Villasenín Gómez
Rubén Álvarez Vázquez
Manuel García Garea
Marisa Faro Pereira
Borja Calviño del Rio
Mª Carmen Tubio Area
Mercedes Blanco Lorenzo
MªLourdes Monteiro Glez.
Santiago Martí Santos
Javier Freiria Álvarez
Alfonso Covela Quintela
Alejandro Cibeira Soliño
Ana Belén Trigo Trigo
Carlos A. Seguin Glez e outro
Deputación Provincial Pontevedra
Daida Lidia Delgado Medina
Juan Cruces José
Isabel Dasilva Peña
Jose Luis Riveiro Dos Santos
Josefa Fernández Vilas
Juana Martínez Rodríguez
Mª Rosa Glez. Garrido
Francisco C. Arenas Villarroel
Teresa Román Vázquez
Mª Carmen Lorenzo Rguez.
Com. PropietariosAlfonso XIII,16
Herminda C. Rodríguez Vaz
Mª Luis a Flora Ares Montaña
Irene Barros Romám
Jose Carlos Beiro Martínez

RESOLUCIÓN
Resp. Movexvial ( 1.322,69 €)
Resp. Imes (2063,50 €)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Estimada (954,06)
Desestimada
Desestimada
Estimada (612,28)
Desestimada
Respons. Aqualia (2.371,64)
Respons. Aqualia (2.757,08)
Desestimada
Desestimada
Resp. Aqualia (1.153,52)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Estimado (495,23)
Desestimada
Desestimada
Estimado (11.207.-)
Desestimada
Desestimada
Resp. Sercoysa (185,99)
Desestimada
Desestimada
Desestimado
Desestimado
Desestimada
Estimado (1762,50.-)
Estimado (1014,94.-)

13.03.09
17.03.09
18.03.09
26.03.09
26.03.09
26.03.09
26.03.09
26.03.09
26.03.09
26.03.09
27.03.09
27.03.09
30.03.09
30.03.09
30.03.09
31.03.09
01.04..09
01.04.09
01.04..09
01.04.09
02.04.09
02.04.09
02.04.09
07.04.09
11.04.09
13.04.09
13.04.09
14.04.09
15.04.09
15.04.09
15.04.09
16.04.09
16.04.09
17.04.09
17.04.09
18.04.09
20.04.09
20.04.09
20.04.09
21.04.09
24.04.09
24.04.09
24.04.09
24.04.09
24.04.09
29.04.09
04.05.09
05.05.09
05.05.09
05.05.09
05.05.09
05.05.09
06.05.09
06.05.09

1677/243
1669/243
1672/243
2151/243
2182/243
2221/243
2223/243
2225/243
2240/243
2287/243
1294/243
2133/243
1642/243
1649/243
1109/243
1144/243
566/243
655/243
1661/243
1147/243
1653/243
2167/243
1660/243
2100/243
1639/243
2289/243
1664/243
1946/243
1692/243
1690/243
1691/243
1979/243
2291/243
1788/243
2330/243
1672/243
1657/243
1641/243
1646/243
1564/243
1663/243
1687/243
1653/243
1698/243
1612/243
1712/243
1733/243
2297/243
2273/243
2308/243
2228/243
1674/243
1747/243
1748/243

Patricia A. Ostapczuk Curtis
Desestimada
Manuel Pereira Martínez
Estimado (195,00)
Allianz SA-Begoña Rguez. Castro
Desestimada
Sarl Intermas
Inadmisibilidad
Francisco J. Pazo Piñeiro
Inadmisibilidad
Alberto García Tejeiro
Inadmisibilidad
Milagros Montero Costas
Inadmisibilidad
Gruas Y Transportes Vidal
Inadmisibilidad
Axis Tecnologia Medica
Inadmisibilidad
Aeromarine SL e outro
Inadmitida
Xaquin Xesteira Losada
Desestimada
Francisco J. Comesaña Boubeta
Arquivado
Marcelina Mª Regueira Varela
Desestimada
Alberto Salgado Alonso
Resp. Aqualia (2264,16.-)
Isabel Posada Lago
Desestimada
Mª Inmaculada Sanz Taboada
Desestimada
Mª Emilia Canda Riobó
Estimada (829,60.-)
Mª Amelia Pérez Pérez
Estimada (3.872.-)
Eulogia González Boullosa
Desestimada
Miguel . Rodríguez Daponte
Desestimada
Jesús M. Rodríguez Suárez
Estimada (473,71.-)
Allianz -Begoña Rguez Castro
Estimada (2390,36.-)
Ana Mª Pérez Cabaleiro
Resp. Aqualia (309,87.-)
Mª Asunción pato Barreiro
Estimada (8.308,43)
Victoria Olga Duro Fernández
Estimada (2.179,80)
José Bar Blanco
Inadmisibilidad
Flora Sousa Álvarez
Desestimada
Marina Alfaro Espiñeira
Desestida
Patricia Gonzálex Estévez
Desestimada
Elisa Rodríguez González
Desestimada
Manuela Sánchez Rodríguez
Estimada (7.324.-)
Carmen Iglesias lago
Desistida
Josefa Rial Rodríguez
Inadmisibilidade
Jesús Toucedo Reguero
Desestimado
Linea Directa Aseguradora
Inadmitida
Allianz Sa
Desestimada
Dolores Lorenzo Fernández
Estimada (5.356,11.-)
Antonio Rodicio Masid
Estimada (1.266,67.-)
Purificación Gaqrcía Alvarez
Estimada (1.915.80.-)
Francisco Domínguez Fernández
Desestimado
Edmundo Salgueiro Collazo
Estimado (216,96.-)
Dolores Alvarado Iglesias
Estimado (6.245.-)
Jesús M Rodríguez Suárez
Estimado (473,71.-)
Oscar González Vázquez
Resp. Setek (453.-)
Mónica Vázquez Mayo
Estimado (296,65.-)
Irene García Fernández
Estimado (1.231,00.-)
Eufrasia Pereira Muiños e outro
Estimada (900,47.-)
José Ucha Durán
Inadmisibilidade
Miguel Puga Costas
Inadmisibilidade
Amelia Couñago Abalde
Inadmisibilidade
Bruno da Silva Figueiredo
Inadmisibilidade
Benito Porto Lorenzo
Desestimada
Juan Carrera Álvarez
Desestimado
Amalia Lamarca del Campo
Desestimado

S.ord. 29.12.09

06.05.09
06.05.09
06.05.09
06.05.09
06.05.09
06.05.09
07.05.09
07.05.09
07.05.09
08.05.09
08.05.09
20.05.09
20.05.09
20.05.09
21.05.09
22.05.09
22.05.09
22.05.09
27.05.09
04.06.09
04.06.09
05.06.09
08.06.09
08.06.09
08.06.09
08.06.09
08.06.09
08.06.09
08.06.09
08.06.09
09.06.09
09.06.09
11.06.09
11.06.09
11.06.09
11.06.09
11.06.09
11.06.09
11.06.09
11.06.09
11.06.09
11.06.09
11.06.09
11.06.09
11.06.09
11.06.09
12.06.09
12.06.09
12.06.09
12.06.09
12.06.09
13.07.09
17.06.09
18.06.09

1730/243
1750/243
1706/243
1703/243
17/243
2038/243
1752/243
1742/243
1738/243
1723/243
1754/243
1806/243
1807/243
1801/243
1849/243
15750/240
1860/243
1808/243
1868/243
1934/243
1924/243
1933/243
1942/243
1770/243
1826/243
1836/243
1867/243
1872/243
1876/243
1889/243
1925/243
1960/243
2084/243
2111/243
2115/243
2128/243
2134/243
2148/243
2162/243
2171/243
2177/243
2189/243
2250/243
2254/243
2256/243
2296/243
2179/243
2215/243
2238/243
2241/243
2224/243
2453/243
1745/243
2158/243

Rosario Ramirez Casanova
Concepción Formoselle Canosa
Virginia Rodríguez Álvarez
Ana Mª Gallardo Espín
Francisco González Abril
Beatriz Estévez Gil
Mª Pilar Sieiro Wasman
Ismael Pereira Pereira
Pilar Abalde Gándara
Marco A. Iglesias Anido
Manuel J. Portela Buján
Alba Fernández Calveiro
Mª Carmen González Fereira
José Luis Pérez Alonso
Mª Luisa González Álvarez
Gloria López Piqueras
Ana Mª Lombardero Crecente
Begoña Montenegro Prado
Mª Cristina Fernández Dopico
Lucia Piñeiro Gago
Mª Carmen Sindin Rajo
Mª Aurora Soto Posada
Mª Angeles Sueiro Lago
José C. González Gómez
Mª Rita García Miguez
Juan C. Peixoto Ferreiro
David Castaño Fernández
Orgina Emerita Burgo Glez.
Aurora Abalde Rguez.
Mª Carmen López Glez.
Rosa Martínez Teira
Humberto Rguez. Beiro
Mª Jesús Amoedo Cabaleiro
Julio Suárez Rodríguez
David Rodríguez González
Zurich España/Helena Tojeiro
Mapfre Automoviles
System Movil Vigo SL
Victor M. Ferreira Álvarez
Victoria Solla Rial
Sabina Porto Hombre
Com. Prop. Genaro de la Fuente
Carmen Sanjorge Ruibal
Mª Carmen Rodríguez Villar
Borja González Troncoso
Banco Vitalicio/Alfredo Fornos
Pelayo Mutua
Gonzalo Garcia Cambón Fdez.
Marina Posada Pérez
Emerita Alonso Pérez
Luis Modesto Ruibal del Castillo
Mª Monte Carmelo Lamas Barral
Victor Moreno González
Rocio Rey Fernández

Estimada (6.109,00.-)
Estimada (372,20.-)
Estimada (155,00.--)
Estimada (65,00.-)
Desestimada
Desestido
Desestimada
Estimado (2.683,85.-)
Estimado (573,20.-)
Estimado (273,23.-)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Estimado (1.108,73.-)
Desestimada
Estimada (332,31.-)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestido
Resp. Aqualia (2.766,36.-)
Estimado ( 1.699,68.-)
Estimada (371,76.-)
Estimada ( 848,00.Estimada (8.561,50.-)
Desestida
Resp. Contenur (108,16.-)
Desestimada
Desistida
Desistida
Desistida
Desistida
Desistida
Desistida
Desisitida
Desistida
Desistida
Desistida
Desistida
Desistida
Desistida
Desistido
Desistido
Desistido
Desistido
Desistida
Desistida
Estimada (4.727,67.-)
Desestimada
Desestimada

24.06.09
24.06.09
30.06.09
26.06.09
02.07.09
02.07.09
02.07.09
06.07.09
06.07.09
06.07.09
07.07.09
07.07.09
08.07.09
10.07.09
10.07.09
13.07.09
13.07.09
13.07.09
13.07.09
13.07.09
17.07.09
17.07.09
17.07.09
22.07.09
24.07.09
27.07.09
11.08.09
21.08.09
21.08.09
24.08.09
27.08.09
28.08.09
28.08.09
31.08.09
31.08.09
02.09.09
03.09.09
03.09.09
03.09.09
04.09.09
04.09.09
03.09.09
07.09.09
07.09.09
08.09.09
08.09.09
08.09.09
09.09.09
11.09.09
14.09.09
16.09.09
16.09.09
16.09.09
23.09.09

1941/243
1795/243
2067/243
1940/243
2444/243
1289/243
1899/243
1764/243
1875/243
1928/243
2145/243
2147/243
2150/243
1878/243
1245/243
2245/243
1923/243
1883/243
1996/243
1370/243
1533/243
1880/243
1773/243
2195/243
2206/243
2208/243
2237/243
1647/243
1710/243
1817/243
1700/243
1850/243
1803/243
1894/243
1890/243
2173/243
1838/243
1895/243
2305/243
19102/243
2173/243
2323/243
1965/243
1514/243
1900/243
1910/243
2006/243
1908/243
2142/243
1922/243
1914/243
1911/243
920/243
1919/243

Ivan Iglesias González
Oscar Vázquez Gómez
Mor Fall Fall
Manuel A. Duarte Ferreira
Manuel A. Solla García
Eva Gimenez Fdez.
Elisabeth Petrovich Rill
Norberto Enriquez Pallares
Lis Marcia Viviana di Marco
Cristina Fernández López
Derrumb Sl
Antonio Vidal Monroy
Mapfre Automoviles
Mª Victoria Raposeira Penalba
Mª Carmen Rguez. Alfonso
Manuel Varela Feijoó
Com Propietarios G. Barbón 90
Emilio Garrido Fernández
Dolores González Estévez
Milagros Quinteiro Estévez
Noelia García Pereira
Raúl Alonso Alonso
Mª Carmen Pazó González
Luis Méndez Figueroa
Juan M. Rodríguez Domínguez
David Fernández Alonso
Adela Muiños Rey
Luis F. García Castro
Jose A. Glez Figueroa
Celso Corral Abalde
Maria Asunción Piñeiro Álvarez
Indalecio García Pérez
Mª Dolores Arias Casado
Gloria Quintas Rodríguez
Iván López Luis
Mª José Fernández González
Pablo Pérez Diáz
Miguel E. López de Quintana
Marcial A. García Rguez.
Patricia Parente Fdez.
Mª José Fernández Glez.
Mª Beatriz Lomba Casal
Loreto L. Costas Valeije
Eduardo Jimenez Boj
Ramon Pajarin Glez
Pedro Rubén Pereira Couto
Isabel Pereira Gutierrez
Ana Mª Agullo Pérez
MªRosa Cernadas Castro
Adrián Fernández Vila
Argentina Leiras Lorenzo
Eduardo del Solar Iglesias
José Gernmán Rey Gómez
Isabel Montenegro Márquez

Desestimada
Estimada (603,15.-)
Estimada (80,00.-)
Res. Contenur (1.504,94.-)
Inadmitida
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Resp. Movexvial (3.159,41.-)
Inadmitida
Desestimada
Resp. Aqualia (820,19.-)
Desestimada
Resp. Aqualia (1.046.-)
Arquivado
Resp. Aqualia (1.545,24.-)
Desestimada
Resp. Cespa (384,74.-)
Desestimada
Estimada (686,00.-)
Estimada (685,00.-)
Estimada (3.476,00.-)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Estimada (2.399,50.-)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Resp. Aqualia (549,55.-)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desistida
Desestimada
Desestimada
Resp. Aqualia (1.415,95)
Resp. Contenur (542,01.-)
Desestimada
Resp. Movexvial (9.078,74.-)
Estimada ( 324,80)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Resp. Imes (8773,13.-)
Resp Cespa (4.374,55)

S.ord. 29.12.09

24.09.09
24.09.09
25.09.09
25.09.09
25.09.09
28.09.09
28.09.09
28.09.09
29.09.09
29.09.09
29.09.09
30.09.09
30.09.09
30.09.09
30.09.09
01.10.09
01.10.09
01.10.09
02.10..09
02.10.09
02.10.09
02.10.09
02.10.09
05.10.09
05.10.09
06.10.09
06.10.09
06.10.09
07.10.09
07.10.09
07.10.09
07.10.09
07.10.09
08.10.09
08.10.09
09.10.09
09.10.09
09.10.09
09.10.09
13.10.09
13.10.09
13.10.09
13.10.09
13.10.09
14.10.09
14.10.09
14.10.09
14..10.09
14.10.09
14.10.09
15.10.09
15.10.09
15.10.09
15.10.09

1926/243
1927/243
1882/243
2456/243
1916/243
1879/243
1912/243
1796/243
2532/243
1948/243
1945/243
1966/243
1951/243
1961/243
1865/243
1971/243
1972/243
2507/243
1977/243
1975/243
1978/243
1403/243
1906/243
1944/243
1475/243
19898/243
1935/243
1990/243
1995/243
1993/243
2001/243
1998/243
1999/243
2005/243
2004/243
2030/243
2039/243
2032/243
2009/243
2159/243
2013/243
2031/243
2014/243
2012/243
2040/243
2246/243
2033/243
1898/243
2041/243
2042/243
2027/243
2018/243
2048/243
2046/243

Jose M. Rguez Alvarez
Mª Begoña Crespo Hoyuelos
Miguel E. López de Quintana
Ana Maria Iglesias Trabazos
Jose Enrique Gavilán Solla
Mª Luis Glez Rguez.
Ald Automotive SA.
Jose Fernández Matilla
Carmen Mateo Bernárdez
Juan Manuel Saavedra Hernández
Marcos Pérez Otero
Bernardo Gómez Fernández
Dolores Bouzón Miguez
Mª Mercedes Fernández Costas
Benedicta Dominguez Fernández
Jesús Valero Póveda
Mercedes Domingue Pampillón
Felix Jimenez Gabaarris
Juan Bueno Martínez
Mª Cristina Arceiz Salas
Juan Diego Picón Faure
Mª del Mar Alfonso García
Luisa Váquez Santos
Mª del Carmen Domínguez Limeres
José Manuel Rodríguez Álvarez
Mª Pilar Represas Carrodeaguas
Jose Luis Costas Casas
Miguel A Fernández Domínguez
Valeria Silva Moreda
Mª Jesús Rodríguez Casal
Maria A. García-Paz Pereira
Loreto Otero González
Mª Victoria Matilde Gutierrez
Magdalena González Viejo
Jose M. Olivares Mozo
Francisco J. Exposito Barreiro
Mercedes Méndez Brito
Mª del Carmen Rodríguez Sardiña
Margarita Núñez Cuiñas
Gladys Dos Santos Gómez
Jose I. Becerril Lores
Reale Seguros Generales
Rosa A. Magariños Rodíguez
Ana Mª Feijoo Fernández
Viguesa de Transportes
Consuelo López Garrido
Ivan Vidal Casal
Cristina Lago Lorenzo
Antonio García Fernández
Rafael Portela Arzúa
Mª Sol Álvarez Rúa
Luis Martínez Garre
Mercedes Cao Costas
Leopoldo Chousal Botana

Desestimada
Estimada (2.179,80)
Desestimada
Inadmisibilidade
Estimada (1.787,39)
Resp. Aqualia (3.545,28)
Desestimada
Resp. Contenur (240,99)
Desistida
Resp. Contenur (266,00)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Estimada (2.684,18)
Desestimada
Desestimada
Desistida
Estimada (1.002,36).
Estimada (4.619,32)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Resp. Aqualia (1.809,00)
Resp. Aqualia ((1.809,25)
Estimada (1.241,28)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Resp. Aqualia (318,98)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Resp. Aqualia (540,02)
Desestimada
Resp. Aqualia (455,40)
Estimada (3.328,66)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Resp. Aqualia (1.374,44)
Resp. Aqualia (1.465,00)
Resp. Aqualia (1.021,83)
Desestimada
Desestimada
Estimada (565,20).
Desestimada
Desestimada
Estimada (2.507,77)
Estimada (1.377,33)

15.10.09
15.10.09
16.10.09
16.10.09
16.10.09
16.10.09
16.10.09
16.10.09
19.10.09
20.10.09
20.10.09
23.10.09
30.10.09
30.10.09
30.10.09
02.11.09
02.11.09
03.11.09
04.11.09
04.11.09
05.11.09
06.11.09
09.11.09
09.11.09
10.11.09
11.11.09
11.11.09
11.11.09
12.11.09
12.11.09
12.11.09
12.11.09
13.11.09
13.11.09
13.11.09
16.11.09
16.11.09
16.11.09
17.11.09
17.11.09
17.11.09
19.11.09
19.11.09
19.11.09
19.11.09
19.11.09
19.11.09
19.11.09
19.11.09
19.11.09
19.11.09
19.11.09
20.11.09
19.11.09

2026/243
2016/243
2471/243
2487/243
2501/243
2517/243
2078/243
2075/243
2082/243
2083/243
2281/243
2085/243
2562/243
2524/243
1722/243
2086/243
2087/243
2088/243
2213/243
1670/243
1936/243
1683/243
1357/243
1630/243
1734/243
1309/243
2015/243
1799/243
2597/243
2056/243
2049/243
2331/243
15659/240
2065/243
530/243
1393/243
2073/243
2094/243
2097/243
2310/243
2342/243
2125/243
2092/243
2020/243
2029/243
2361/243
2360/243
2355/243
2381/243
2359/243
2345/243
2347/243
2157/243
2362/243

Ges Seguros y Reaseguros
Mª Rosa Sanz de Frutos
Mª Carmen Pedrosa Rodal
Ana Mª Fidalgo López
Lidia Gómez Ares
Flora Mallo García
Cristina Novoa Alonso
Ana Isabel Rodríguez Álvarez
Jose Luis Ferro Vázquez
Mª Concepción Iglesias Pazó
Alejandro Lago Martínez
Mª Carmen Alonso Salgado
Juan C. López Vázquez
Nélida Viso Bande
Zurich Seguros local Via Norte 34
Raquel González Cartelle
Maria Luisa Irisarri Castro
Filomena E. López Pérez
Estrella Pérez Laínez
Mª Teresa Camiña García
Xurxo Pérez González
Mercedes Bastos Santos
Jesús Cerqueiro Cancelo
Mª del Carmen Justo Hermida
Mª Luz Dorrio Carnero
Rosario Alonso Costas
Elisa Alonso Mazache
Mª Crmen Gago Budiño
Clara Eugenia Ca Alfonso
Viridiana Villar Vázquez
Julia López Fernández
Roberto Pérez Rodríguez
Enriqueta Romero Rivas
Jaime García Oria
Palmira Pérez Porto
Maximiliano Santos Rosa López
Josefina Conde Costas
Jessica Cerqueira Escudero
Viguesa de Transporte Sl
Mª Consuelo Núñez Castelo
Decoración Jardineria Medio Ambiental
Monica Rey González
Mª Elena Sueiro Rey
Mª Angeles Formigo Álvarez
Rosa Mª Cortiñas Méndez
Atlantis Seguros
Atlantis Seguros
Mª Dolores Rguez. Vidal
Blanca González Álvarez
Atlantis Seguros
Jesus M Sánchez Furelos
Carmen Alvarez Pérez
Juana Gestoso Carrera
Atlantis Seguros

Estimada (369,72)
Desestimada
Inadmisibilidade
Inadmisibilidade
Inadmisibilidade
Inadmisibilidade
Desestimada
Desestimada
Estimada (431,91)
Estimada (32,90)
Resp. Contenur (267,84)
Estimada (1.021,13)
Inadmisibilidade
Inadmisibilidade
Resp. Aqualia (620,00)
Desestimada
Resp. Aqualia (2.615,28)
Desestimada
Resp. Vigo Recic (476,25)
Desestimada
Resp Est y Serv. (1.050,00)
Desestimada
Resp. Aqualia (281.03)
Resp. Aqualia (271,20)
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Desestimada
Inadmisibilidade
Desestimada
Desestimada
Desistido
Caducidade
Desestimada
Desestimada
Caducidade
Desestimada
Inadmitida
Estimada (523,77)
Desistida
Desistida
Estimada (621,72)
Estimada (2.609,00)
Estimada (908,21)
Estimada (565,20)
Desistido
Desistido
Dessitido
Desistida
Desistida
Desistida
Desistida
Desestimada
Desistida
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20.11.09
20.11.09
20.11.09
20.11.09
23.11.09
23.11.09
24.11.09
24.11.09
24.11.09
24.11.09
24.11.09
24.11.09
24.11.09
24.11.09
25.11.09
30.11.09
30.11.09
30.11.09
30.11.09
30.11.09
30.11.09
30.11.09
01.12.09
01.12.09
02.12.09
02.12.09
02.12.09
02.12.09
03.12.09
03.12.09
03.12.09
04.12.09
09.12.09
09.12.09
09.12.09
09.12.09
09.12.09
09 12.09
09.12.09
09.12.09
10.12.09
10.12.09
11.12.09
11.12.09

2093/243
637/243
2058/243
2069/243
765/243
1786/243
2097/243
2101/243
2103/243
2099/243
964/243
950/243
1767/243
2052/243
1899/243
2109/243
1962/243
2564/243
2106/243
2619/243
2574/243
2104/243
2110/243
2577/243
2113/243
2132/243
1992/243
2117/243
2119/243
2108/243
2118/243
2114/243
2136/243
2122/243
2152/243
2141/243
2540/243
2550/243
2130/243
2137/243
2161/243
2584/243
2166/243
2637/243

Venancio Teixeira Alvarez
Estimada (84,89)
Vicente Alvarez Fernández
Inadmisibilidad
Mapfre Automoviles
Estimada (137,20)
Mapfre Automoviles
Estimada (157,76)
Juan J Fraga López
Desestimada
Divina Iglesias Vila
Inadmisibilidade
Viguesa Transportes
Estimada (523,77)
Mª! Carmen Paredes Eiroa
Desestimada
Linea Directra Aseguradora
Resp. Aqualia (673,28)
Pablo Caballero Estévez
Desestimada
Juan Jose Taboada Ribeiro
Resp. Contenur (329,94)
Francisco J. Pérez Baena
Caducidade
Hermenegildo M Cristina Pereira
Caducidade
Mª Antonia S Pérez Rodríguez
Estimada (87,50)
Elisabeth Petrovich Rill
Estimada (2.209,00)
Antonia Fandiño Fontán
Desestimada
Pablo Enrique Martínez Barros
Prescrito
Groupama Seguros
Inadmisibilidade
Lucas Pérez Comesaña
Desestimada
Julio M. Montnegro Vila
Inadmisibilidade
Alejandro Leyenda Alvarez
Inadmisibilidade
Antonio Teijeiro Francisco
Resp. Aqualia (519,55)
Maria José Pérez Ucha
Resp. Aqualia (2.607,57)
Montserrat Vázquez Prieto
Inadmisibilidade
Alejandro Jorge Loureiro
Resp. Aqualia (428,85)
Montserrat Centeno Cosrtés
Desestimada
Allianz
Inadmisibilidad
Silvia Gallego Álvarez
Desestimada
Bárbara Perez Feijoo Silveira
Desestimada
Belén Ferreiro García
Desestimada
Teresa Ramos Villar
Desestimada
Fernando Jorge González
Desistido
Lucia Álvarez Martínez
Desestimada
Elena Fresco Barbeito
Desestimada
Mª Mercedes Dasilva Lorenzo
Desestimada
Mario Iglesias Casal
Desestimada
Fernando Bernárdez Gómez
Desistido
Axa Seguros Generales
Desistido
Francisca Rodríguez Martínez
Desestimada
Jesús Roca Roca
Desestimada
Vicente López Estévez
Desestimada
Mª Ana Rosa Sousa Pérez
Inadmisibilidade
David Campos Iglesias
Desestimada
Rosa Mª Senra Dávila
Inadmisibilidade

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

22(1989).RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE
FRANCISCO CARDAMA, S.A. , POLOS GASTOS OCASIONADOS POLO BUQUE
“BERNARDO ALFAGEME”. EXPTE. 4985/307.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, do 10.12.09, o informe de
fiscalización do 17.12.09, é de acordo co informe-proposta da xefa de Patrimonio Histórico,
do 11.12.09, conformado polo delegado de Área de Patrimonio Histórico, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de crédito a favor da empresa “FRANCISCO
CARDAMA, S.A. ” por importe de 149.073 euros, en concepto de gastos ocasionados pola
estancia no varadero e as revisións periódicas do buque “Bernardo Alfageme”.
2º.- Conceder a indemnización substitutiva por importe de 149.073 euros, á empresa
“FRANCISCO CARDAMA, S.A. ”, con NIF A-36600849, en concepto de gastos
ocasionados pola estancia no varadero e as revisións periódicas do buque “Bernardo
Alfageme”.
3º.- Imputar o gasto á partida orzamentaria 4531.2190000 “REPARACIÓNS E
MANTEMENTO BUQUE”, segundo acordo plenario de 27/07/2009 sobre a modificación
orzamentaria número 75/09.
4º.- A imputación do gasto aos orzamentos vixentes non provoca prexuízo nin limitación
para a realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida.

23(1990).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA E RECOÑECEMENTO DE
OBRIGA A FAVOR DE GALAICONTROL, S.L. POLA ASISTENCIA TÉCNICA EN
OBRAS DA RÚA TEÓFILO LLORENTE. EXPTE. 5211/307.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, do 3.12.09, o informe de
fiscalización do 17.12.09, é de acordo co informe-proposta da xefa de Patrimonio Histórico,
do 28.10.09, conformado polo delegado de Área de Patrimonio Histórico, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- A indemnización substitutiva por importe de 3480,00 euros a favor de la empresa
“GALAICONTROL, SL” (CIF B-36651487) pola asistencia técnica e coordinación de
seguridade e saude das obras de remodelación da rúa Teófilo Llorente, segundo a súa
factura nº 00032629 de data 10/07/2009, presentada no Rexistro Xeral o 16/07/2009 (nº
doc. 90106764).
2º.- Imputalo á partida 45312270606 ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (ou bolsa de
vinculación) do vixente orzamento do servicio de Patrimonio Histórico.
3º.- A imputación do gasto aos orzamentos vixentes non provoca prexuizo nin limitación
alguna para a realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida.
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24(1991).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE TAELPO, S. COOP.,
POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RADIOCOMUNICACIÓNS PARA A
POLICÍA LOCAL E SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (ABRIL, MAIO E
XUÑO DE 2009). EXPTE. 34176/212.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 16.12.09, o informe de
fiscalización do 18.12.09, e de acordo co informe-proposta do inspector principal-xefe en
funcións da Policía Local, conformado polo concelleiro-delegado de Mobilidade,
Transportes e Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer a favor da mercantil TAELPO, S. COOP., con C.I.F. F-36.049.543, unha
indemnización substitutiva por importe de 16.812,90 € (IVE engadido) pola prestación do
servizo de radiocomunicacións para a Policía Local e o Servizo de Extinción de Incendios
correspondente ao período de abril, maio e xuño de 2009, segundo factura Nº. TR80135/09,
aos efectos de evitar un enriquecemento inxusto do concello de Vigo en función da efectiva e
satisfactoria prestación do citado servizo e a falta de cobertura contractual do mesmo.
25(1992).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE TAELPO, S. COOP.,
POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RADIOCOMUNICACIÓNS PARA A
POLICÍA LOCAL E SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (XULLO,
AGOSTO E SETEMBRO DE 2009). EXPTE. 34177/212.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 16.12.09, o informe de
fiscalización do 18.12.09, e de acordo co informe-proposta do inspector principal-xefe en
funcións da Policía Local, do 17.12.09, conformado polo concelleiro-delegado de
Mobilidade, Transportes e Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer a favor da mercantil TAELPO, S. COOP., con C.I.F. F-36.049.543, unha
indemnización substitutiva por importe de 16.812,90 € (IVE engadido) pola prestación do
servizo de radiocomunicacións para a Policía Local e o Servizo de Extinción de Incendios
correspondente ao período de xullo, agosto e setembro de 2009, segundo factura Nº.
TR80136/09, aos efectos de evitar un enriquecemento inxusto do concello de Vigo en
función da efectiva e satisfactoria prestación do citado servizo e a falta de cobertura
contractual do mesmo.

26(1993).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE TAELPO, S. COOP.,
POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RADIOCOMUNICACIÓNS PARA A
POLICÍA LOCAL E SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (OUTUBRO,
NOVEMBRO E DECEMBRO DE 2009). EXPTE. 34178/212.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 16.12.09, o informe de
fiscalización do 18.12.09, e de acordo co informe-proposta do inspector principal-xefe en

funcións da Policía Local, do 17.12.09, conformado polo concelleiro-delegado de
Mobilidade, Transportes e Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer a favor da mercantil TAELPO, S. COOP., con C.I.F. F-36.049.543, unha
indemnización sustitutiva por importe de 16.812,90 € (IVE engadido) pola prestación do
servizo de radiocomunicacions para a Policía Local e o Servizo de Extinción de Incendios
correspondente ao período de outubro, novembro e decembro de 2009, segundo factura Nº.
TR80137/09, aos efectos de evitar un enriquecimento inxusto do concello de Vigo en
función da efectiva e satisfactoria prestación do citado servizo e a falta de cobertura
contractual do mesmo.

27(1994).REFORMADO DO CONTRATO PARA A CONSTRUCIÓN DUNHA
GALERÍA DE TIRO PARA A POLICÍA LOCAL. EXPTE. 34080/212.
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes da Asesoría Xurídica e máis da
Intervención Xeral de datas 11 e 16 de decembro respectivamente, de acordo co informe
proposta de data 22 de decembro emitido polo xefe da Policía Local coa conformidade do
concelleiro delegado, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.Aprobar o reformado do contrato para a construción dunha galería de tiro para a
Policía Local (Expte. 33785-212) autorizado pola Dirección Técnica da Obra o 29 de
outubro de 2009, sobre o que o propio contratista –CONSTRUCCIONES CARDEÑOSO,
S.L.- presta a súa conformidade na mesma data.
2º.Aprobar o gasto correspondente ao reformado, por importe de 11.182,74 €, cantidade
que contempla a baixa ofertada polo contratista do 12,51 %, e o 16% do IVE, con cargo á
partida orzamentaria 22226220000.

28(1995).RECTIFICACIÓN ERROS ACORDO XGL DO 14-12-2009 SOBRE
PREGO
DE
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
QUE
REXERÁN A
ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA SELECCIÓN DUNHA
ENTIDADE COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL PARA A COBERTURA
DAS CONTINXENCIAS PROFESIONAIS POR ACCIDENTES DE TRABALLO E
ENFERMIDADES PROFESIONAIS DO PERSOAL DO CONCELLO DE VIGO.
EXPTE. 19222/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnico do
servizo de Prevención de Riscos Laborais, do 23.12.09, conformado pola xefa da Área de
Réxime Interior, que di o seguinte:
En sesión de data 14 de decembro do 2009 (expediente administrativo nº 19222/220) a Xunta de Goberno
Local aprobou o PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A ADXUDICACION DO
PROCEDEMENTO ABERTO PARA SELECCIÓN DUNHA ENTIDADE COLABORADORA DA SEGURIDA-
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DE SOCIAL PARA A COBERTURA DAS CONTINXENCIAS PROFESIONAIS POR ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS DO PERSOAL DO CONCELLO DE VIGO.
Detectado erro polo que se incluía a cobertura das continxencias comúns, procede a súa rectificación, polo
que se propón á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Rectificar, tal e como segue o punto 1.1 da Páx. 1:
1.- OBXECTO
1.1.- A presente convocatoria ten por obxecto a contratación dunha Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da SS.SS. (entidade colaboradora da Seguridade Social) para a realización dun convenio de asociación co Concello de Vigo, que de cobertura:
-

ás continxencias derivadas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais (prestacións por invalidez, morte e supervivencia)

para todos os empregados e empregadas públicos municipais do Concello de Vigo:
-

persoal funcionario de carreira, interino ou eventual;
cargos públicos da Corporación con dedicación exclusiva ou parcial que coticen á Seguridade Social,
persoal laboral e contratado a través de convenios;
traballos temporais de colaboración social ou promoción de iniciativas locais de emprego;
Escolas Taller; Casas de Oficios e supostos semellantes.

SEGUNDO.- Rectificar, tal e como segue o punto 2.1 da Páx. 2
2.- ORZAMENTO
2.1.- Aos efectos do presente convenio, a contraprestación a percibir pola Mutua adxudicataria está determinada unicamente polas cotizacións de continxencias profesionais que correspondan conforme á vixente lexislación da Seguridade Social, mediante a aplicación das primas establecidas na Lei de Orzamentos Xenerais do
estado para o ano 2010.
TERCEIRO.- Rectificar, tal e como segue o punto 10.1.B)1.da Páx. 10
B) CRITERIOS NON VALORABLES MEDIANTE FÓRMULA
10.1.B)1.- Procedemento de análise, control e investigación das causas e factores determinantes dos AT e EP;
proposta confección de estatísticas mensuais, trimestrais, semestrais e anuais de accidentes de traballo (con e
sen baixa) por servizos; e proposta de accións tendentes a reducir a siniestralidade no Concello de Vigo. Se
valorará de 0 a 10 puntos.

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

29(1996).CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DA UTE SECURITAS
SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., POLA PRESTACIÓN DE XERVIZOS NO VERBUMCASA DAS PALABRAS. EXPTE. 1151/340.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 21.12.09, e de
acordo co informe-proposta do director administrativo do Museo Verbum, do 11.12.09,

conformado polo concelleiro da Área de Cultura e Animación Sociocultural, a Xunta de
Goberno local acorda:
1.- Convalidar o gasto que figura nas facturas 3607L418007, 3608L418008, 3609L418009,
3610L418010, 3611L418011, 3612L418012 e 3612L418014 que se achegan ao expediente, por
un importe total de 76.182,46 € (setenta e seis mil cento oitenta e dous euros con corenta e
seis céntimos), a favor de Securitas Seguridad España S.A, UTE con CIF: G 83643338 que
deben ser imputados ao RC 56536. Así mesmo, convalidar o gasto da factura 3612L418013
por un importe de 6.046,23 € (seis mil corenta e seis euros con vinte e tres céntimos) a favor de
Securitas Seguridad España S.A, UTE con CIF:G 83643338 que deben ser imputados á Partida
4514.213.00.00 “Mantemento maquinaria”.
2.- Recoñecer a obriga a favor de Securitas Seguridad España, S.A.UTE, CIF G 83643338,
por un importe total de 76.182,46 €, en concepto de prestación do servizo de vixilancia do
Verbum durante o período 01/07/2009-31/12/2009 e o servizo de transporte de fondos e
subministro de billetes con cargo ao RC 56536; e un importe de 6.046,23 € en concepto de
prestación do servizo de mantemento das instalacións de seguridade do Verbum con cargo á
Partida 4514.213.00.00 “Mantemento maquinaria”.
3º.- Pagar á empresa Securitas Seguridad España, S.A. UTE, con CIF G 83643338, as
facturas 3607L418007, 3608L418008, 3609L418009, 3610L418010, 3611L418011,
3612L418012 e 3612L418014 por un importe total de 76.182,46 € (setenta e seis mil cento
oitenta e dous euros con corenta e seis céntimos), con cargo ao RC 56536 e tamén a factura
nº 3612L418013 por un importe de 6.046,23 € (seis mil corenta e seis euros con vinte e tres
céntimos)a favor de Securitas Seguridad España S.A, UTE con CIF: G 83643338 que deben
ser imputados a Partida 4514.213.00.00 “Mantemento maquinaria”.
30(1997).CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DE SAMYL, S.L. , POLA
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA NO VERBUM-CASA DAS PALABRAS.
EXPTE. 1158/340.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 21.12.09, e de
acordo co informe-proposta do director administrativo do Museo Verbum, do 16.12.09,
conformado polo concelleiro da Área de Cultura e Animación Sociocultural, a Xunta de
Goberno local acorda:
1.- Convalidar o gasto que figura nas facturas A 1213, A 1396, A 1573, A 1681, A 1969 e A
2051 que se achegan ao expediente, por un importe total de 41.880 € (corenta e un mil
oitocentos oitenta euros), a favor de Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L.
(SAMYL, S.L.) con CIF: B 47037577 que deben ser imputados ao RC número 56535 da
Partida 4514.227.00.00 “Limpeza de dependencias”.
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2.- Recoñecer a obriga a favor da SAMYL, S.L.,CIF: B 47037577, por un importe total de
41.880 €, en concepto de prestación do servizo de limpeza do Verbum durante o período
01/07/2009 ao 31/12/2009, con cargo ao RC número 56535 da Partida 4514.227.00.00
“Limpeza de dependencias”.
3.- Pagar a SAMYL, S.L., CIF: B 4703757, as facturas A 1213, A 1396, A 1573, A 1681, A
1969 e A 2051, por un importe total de 41880 €, con cargo ao RC número 56535 da Partida
4514.227.00.00 “Limpeza de dependencias”.

31(1998).CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DE SERVICIOS
SECÚRITAS, S.A. , POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN Ó
PÚBLICO E COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES NO VERBUM-CASA DAS
PALABRAS. EXPTE. 1160/340.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 21.12.09, e de
acordo co informe-proposta do director administrativo do Museo Verbum, do 11.12.09,
conformado polo concelleiro da Área de Cultura e Animación Sociocultural, a Xunta de
Goberno local acorda:
1.- Convalidar o gasto que figura nas facturas 2611V410270 e 2612V410286 que se achegan ao
expediente, por un importe total de 16.970,84 € (dezaseis mil novecentos setenta euros con
oitenta e catro céntimos), a favor de Servicios Secúritas SA con CIF: A 28986800 que deben
ser imputados ao RC número 6944 da Partida 4510.227.06.14 “Servicios de Atención ao
público en dependencias culturais”.
2.- Recoñecer a obriga a favor de Servicios Secúritas SA con CIF: A 28986800, por un
importe total de 16.970,84 € ,en concepto de prestación do servizo de atención ao público e
coordinación de actividades do Verbum durante o período 15/11/2009-31/12/2009 con cargo
ao RC número 6944 da Partida 4510.227.06.14 “Servicios de Atención ao público en
dependencias culturais”.
3º.- Pagar á empresa Servicios Secúritas SA con CIF: A 28986800, as facturas 2611V410270
e 2612V410286 por un importe total de 16.970,84 € (dezaseis mil novecentos setenta euros
con oitenta e catro céntimos), con cargo ao RC número 6944 da Partida 4510.227.06.14
“Servicios de Atención ao público en dependencias culturais”.
32(1999).SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE AVAL A JOSÉ ODILO NIETO
LORENZO POR IMPORTE 12.000 € POR MOR DO PASO DE VEHÍCULOS
PESADOS Á RÚA FERREIRÓS, 4. EXPTE. 60369/250.

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe
de Vías e Obras, do 11.12.09, conformado pola concelleira delegada da Área de Servizos
Xerais, que di o seguinte:
Con data de entrada no Rexistro Xeral de 10/12/2009 José Odilo Nieto Lorenzo . con C.I.F.
35972501H solicita a devolución do aval depositado na Tesourería Municipal con data 08/07/2009
número de operación 2009000039366 do concepto non orzamentario 70200 e importe de 12.000 €,
motivado polo paso de vehículos pesados á rúa Ferreiros, 4.
No informe de inspección de data 18/12/2009, comprobouse que a vía pública e o pavimento quedou
en perfectas condicións.
Polo que, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Proceder á devolución da fianza de 12.000 € (doce mil euros), a favor de José Odilo Nieto Lorenzo .

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

33(2000).MODIFICACIÓN
CONTRATO
DE
ACONDICIONAMENTO,
MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DAS INFRAESTRUTRAS VIARIAS. EXPTE.
54351/250.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, do 4.12.09, o informe de
fiscalización do 18.12.09, dáse conta do informe-proposta do xefe Administrativo da Área de
Servizos Xerais e Vías e Obras, do 2.12.09, conformado polo asesor xurídico da Área de
Servizos Xerais e a concelleira delegada de dita Área, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
Con data 7 de outubro de 2009 o Xefe da Área de Servizos Xerais emite un informe sobre a necesidade
de incrementar o importe da segunda anualidade do contrato de eadianta-la prórroga do contrato de “
Acondicionamento, mantemento e conservación das infraestructuras viarias. ", adxudicado pola Xunta
de Goberno Local con data 7 de xullo de 2008 á UTE Movexvial, S.A. Gruporaga, S.A. por un período
de dous anos, por un importe de 2.750.000 euros, finalizando o mesmo en xullo de 2010. o contrato foi
asinado entre as partes con data 18 de xullo de 2008.
En dito informe indícase o importe do gasto medio mensual real do contrato que é de 180.684,51 co que
o importe do mesmo non chegaría para cubrir máis que 15 meses de taballos das brigadas ó servizo do
memso, indicándose que o saldo pendente de consumir do contrato paro a segunda anualidade do
mesmo non acadará máis alá do mes de outubro 2009.
O elevado número de queixas dos cidadáns e a forte demanda social sobre a necesidade de acometer
as reparacións das beirarrúas e calzadas da cidade, poñen de manifesto a necesidade de dispoñer
dunha financiación adicional do contrato ata a data de finalización do mesmo ( 18 de xullo de 2010 ) de
875.000.000 euros, importe que iría con cargo a segunda anualidade e os orzamentos do 2010.
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A partida presupostaria que daría cobertura a este gasto sería a : 5110.210.0000
A empresa titular do contrato que cuia anualidade se pretende ampliar dá a súa conformidade á
ampliación da segunda anualidade, obrando dito escrito de conformidade no expediente.
Previamente a somete-lo expediente á consideración da Xunta de goberno, o mesmo deberá ser
informado pola Asesoría Xeral e fiscalizado pola Intervención Xeral.
A vista dos documentos que obran no expediente, este servizo de Vías e Obras, faille á Comisión de
Goberno Municipal a seguinte proposta:
PROPOSTA :
1º.- Ampliar a segunda anualidade do contrato de “ Acondicionamento, mantemento e conservación das
infraestructuras viarias. " á UTE Movexvial, S.A. Gruporaga, S.A. prevista para o período xullo 2009 xullo 2010 , en 805.000.000 euros, nas mesmas condicións que figuran no contrato actual. Con esta
ampliación o importe total do contato ascendería o importe de 3.555.000 euros. ,
2º.- Financia-lo contrato con cargo a partida 5110.210.00.00 “ conservación e mantemento de viais
públicos ” do presuposto do servicio de Vías e Obras con cargo ao exercicio 2010 por un importe de
805.000 euros

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar de urxencia os
asuntos seguintes, de conformidade co artº. 51 do Texto Refundido das disposicions legais
vixentes en materia de réxime local, aprobado por Decreto lexislativo 781/1986 de 18 de
abril.
34(2001).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO “SERVIZO DE DESEÑO E
PRODUCIÓN DAS CARROZAS PARA A CABALGATA DE REIS 2010”. EXPTE.
2974/335.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuaicóns do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Oficina
Administrativa de Contratación, do 16.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa La Fiesta Escénica S.L. o procedemento negociado
con publicidade do “Servizo de deseño e produción das carrozas para a cabalgata de reis
2010” (expediente 2974/335) por un prezo total de 47.560 euros IVE incluído. Todo o
anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego técnico
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 13-10-2009 e a oferta presentada.

35(2002).PROPOSTA DE CORRECCIÓN DE ERROS DAS BASES
REGULADORAS DO I PREMIO J. PACHECO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO.
EXPTE. 208/338.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposa do xefe do Servizo
de Museos Municipais, do 29.12.09, conformado polo concelleiro delegado de Cultura, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Modificar a redacción da “Base Décima.- Publicidade” das bases reguladoras do I
Premio J. Pacheco de Ensaio Fotográfico, aprobadas pola X.Goberno local de data 21.12.09,
do xeito seguinte:
A presente convocatoria coas bases reguladoras do I Premio J. Pacheco serán publicadas no
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, unha vez aprobadas pola Xunta de Goberno
local.
A convocatoria e as Bases Reguladoras do I Premio J. Pacheco de ensaio Fotográfico serán
publicadas na páxina web www.vigo.org e expostas no taboleiro de anuncios do Concello de
Vigo, unha vez publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
2º.- Deberá entenderse que a denominación correcta do premio será: I Premio J. Pacheco de
Ensaio Fotográfico.
36(2003).VALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DE SECURITAS S.A. POLO
SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO EN DEPENDENCIAS CULTURAIS.
EXPTE. 11981/331.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 22.12.09, e de
acordo co informe-proposta do xefe do Departamento de Cultural, do 21.12.09, conformado
polo concelleiro da Área de cultura e Animación Sociocultural, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º.- Validar o gasto que figura nas facturas 2611V410272 e 2612V410297 que se achegan no
expediente, por un importe total de 6.277,13 €, a favor de Servicios Securitas S.A. con CIF:
A 28986800 que deben ser imputados á partida 4510.227.06.14 “Servicios de Atención ao
público en dependencias culturais”.
2º.- Recoñecer a obriga a favor de Servicios Secúritas S.A. con CIF: A 28986800, por un
importe total de 6.277,13 €, en concepto de prestación do servizo de atención ao público en
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dependencias culturais durante o período 15.11.2009-15.12.2009 con cargo á partida
4510.227.06.14 “Servicios de Atención ao público en dependencias culturais”.
3º.- Pagar á empresa Servicios Secúritas S.A. CIF: A 28986800, as facturas 2611V410272 e
2612V410297 que se achegan ao expediente, por un importe total de 6.277,13 €, con cargo á
partida 4510.227.06.14 “Servicios de Atención ao público en dependencias culturais”.

37(2004).EXECUCIÓN DE SENTENZA DO XULGADO DO SOCIAL Nº 2 DE
VIGO, SOBRE DESPIDO DE D. JOSÉ ANTONIO MUIÑOS ACUÑA, Dª. SUSANA
GONZÁLEZ TORRES, D. JUAN FRANCISO MARTÍN MARTÍNEZ E Dª ANA Mª
MOURIZ MARTÍNEZ. EXPTE. 19585/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de
Xestión do 23.12.09, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal,
que di o seguinte:
ANTECEDENTES
En data 25 de setembro de 2008, a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dictou
sentenza no rescurso de suplicación 3160/08, interposto por D. José Antonio Muiños Acuña, Dª Susana González Torres, D. Juan Francisco Martín Martínez e Dª Ana Mª Mouriz Martínez e polo
Concello de Vigo contra a sentenza do Xulgado do Social nº 2 de Vigo de 31 de abril de 2008, esti matoria da demanda.
Na sentenza dictada en suplicación o TSXG desestima o recurso de suplicación interposto pola re presentación procesal do Concello de Vigo, contra a sentenza de data 30 de abril de 2008 dictada
polo xulgado do Social nº 2 de Vigo en proceso de despido, confirmando integramente e en todos os
seus pronunciamentos dita sentenza, na que se falla literalmente que:
"Que estimando la demanda interpuesta por Don José Antonio Muiños Acuña, Doña Susana González Torres, Don Juan Francisco Martín Martínez y Doá Ana María Mouriz Martínez, debo declarar y
declaro despido imporcedente la terminación de sus contratos en fecha 31 de diciembre de 2007 por
parte del AYUNTAMIENTO DE VIGO, al que condeno a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución opte entre la readmisión de los demandantes o les abone la indemnización que a continuación se detalla; la opción se deberá ejercitar mediante escrito o comparecencia
ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente sen tencia, advirtiendo a las partes qu en caso de no optar en el plazo y forma expresados se entenderá
que procede la readmisión. En cualquier caso, el AYUNTAMIENTO DE VIGO deberá abonar a cada
una de las partes los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la notifi cación de esta resolución. Las indemnizaciones por despido improcedente se elevan a:
1.2.3.-

Don José Antonio Muiños Acuña, 9.422,25 €
Doña Susana González Torres, 19.525,53 €
Don Juan Francisco Martín Martínez, 9.422,25 €

4.Doña Ana María Mouriz Martínez, 20.268,23 €”
Optando o Concello polo abono dos salarios deixados de percibir e a correspondente indemnización.
Asímesmo, pola representación legal Concello interpúxose recurso de suplicación perante o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, quen con data 25 de setembro de 2008, que desestima dito recurso
de suplicación.
Con data 25 de novembro remitese auto polo Xulgado do Social Nº 2 de Vigo, polo que se comunica
o acuse de recibo dos autos remitidos polo Tribunal Superior de Xustiza con testimuña da resolución
dictada pola Sala e conforme o disposto polo Tribunal superior, se acorda poñer en coñecemento
das partes a chegada dos autos; declarando extinguida a relación laboral entre as partes, xaque no
momento procesal oportuno, a demandada optou pola indemnización e arquivo das actuacións.
Posteriormente con data 17 de decembro 2009 recíbese no Concello auto do dito Xulgado datado o
10 de decembro de 2009, polo que se require ao Concello para que de forma inmediata proceda a
dar cumprimento á execución 240/09
Po, o Xulgado do Social nº 1 dicta auto polo que se require ao Concello de Vigo o cumprimento da
sentenza nos seus propios termos, dando cumprimento á execución 153/2009.
Polo que efectuados os cálculos os interesados deberán percibir as seguintes cantidades:
Indemnizacion
Jose Antonio Muiños Acuña
Susana González Torres
Ana Mª Mouriz Martínez
Francisco Martín Martínez

9.422,25 €
19.525,00 €
20.268,23 €
9.422,25 € €

Salarios Tramitación
6.305,88 €
6.305,88 €
6.545,75 €
6.305,88 €

Asímesmo, instrumentouse a correspondente modificación de crédito para incrementar a partida correspondente a “Indemnizacións por sentenzas xudiciais”, aprobada definitivamente e publicada no
BOP de 22 de setembro de 2009.
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I. A vixente Constitución de 1978 contempla o exercicio da potestade xurisdiccional dende unha doble perspectiva: como potestade de xulgar e facer executa-lo xulgado residenciada con carácter exclusivo nos xulgados e tribunais de xustiza (artigo 117.3) e como obriga de cumprimento das sentenzas e demáis resolucións firmes emanadas dos xuíces e Tribunais e a de prestar a colaboración re querida por éstes, tanto no curso do proceso coma na execución do resolto (artigo 118), ambas como
máxima expresión da doutrina da separación de poderes subxacente ao nos sistema constitucional,
herdeiro do constitucionalismo europeo influenciado por MONTESQUIEU e a súa fundamental obra
“Dèfense de l`esprit des lois” (1750), identificativas da independencia e autonomía do poder xudi cial nas sociedades constitucionais contemporáneas.
En idéntico senso, o artigo 18.2 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial, establece
a obriga de cumprimento das sentenzas nos seus propios termos. A Administración Pública está suxeita, no desenvolvemento da súa actividade, ao principio constitucional do pleno sometemento á
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Lei e ó Dereito (artigo 103). No artigo 17.2 da referenciada Lei Orgánica do Poder Xudicial preceptúase que as Administracións Públicas, as autoridades e funcionarios, as Corporacións e todas as
Entidades públicas e privadas deben respetar, e, no seu caso, cumplir as sentenzas e demáis resolu cións xudiciais que teñen gañado firmeza ou sexan executables de conformidade coas leis.
II. Tal e como sinala o Tribunal Constitucional na Sentenza 66/1982, de 12 de novembro, e que constitúe criterio xurisprudencial plenamente consolidado, “... o artigo 24 da Constitución Española, en
canto que garante a todas as persoas o dereito a obter a tutela efectiva de xuíces e tribunais no exercicio dos seus dereitos e intereses lexítimos, implica o recoñecemento dos efectos das resolucións dos
tribunais predeterminados pola Lei por todos os órganos do Estado”.
III. En aplicación do principio de especialidade como principio xeral do Dereito, informador do ordenamento xurídico ex artigo 3 do vixente Código Civil, cómpre salientar que o Real Decreto Lexis lativo 2/1995, do 7 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Procedemento Laboral,
efectúa no seu artigo 235 unha remisión normativa á Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de Axuízamento
Civil, en canto á execución de sentenzas e demáis resolucións xudiciais firmes (v. artigos 517 e se guintes da mesma); constitúen títulos executivos, entre outros, as sentenzas de condena firmes (artigo 235.1) como é, no suposto que nos ocupa, a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
do 16 de decembro do 2008, recaída no recurso de suplicación nº 4904/2008
IV. Sen prexuízo das competencias que o Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal ostenta
en canto ó cumprimento dos mandamentos e exhortos procedentes das autoridades xudiciais relacionados co persoal municipal, delegadas por Decreto da Alcaldía de 02/01/2004, corresponde á Xunta de Goberno Local a competencia para resolver en tal senso, de conformidade co establecido no
artigo 127. h) da vixente Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local, en
aplicación da cláusula de competencia residual en materia de persoal.
Consecuentemente, sométese á consideración do dito órgano a aprobación da seguinte PROPOSTA
DE ACORDO:
“PRIMEIRO.- Proceder a dar cumprimento a execución 240/09, nos autos seguidos a instancia de
D. José Antonio Muiños Acuña, Dª Susana González Torres, D. Juan Francisco Martín Martínez e
Dª Ana Mª Mouriz Martínez, en relación coa sentenza 231/2008 do Xulgado do Social nº 2 dos de
Vigo e sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de data 25 de setembro de 2008.
SEGUNDO.- Ordear que se proceda ao abono da contía de 102.101,12 € con cargo á partida
1210.1410000 “Indemnizacións por sentenzas xudiciais”, co seguinte desglose 58.637,73 € en concepto de indemnización, 25.463,39 € en concepto de salarios de tramitación e 18.000 € de intereses
e gastos, na conta do Xulgado do Social Nº 2 mediante transferencia bancaria na conta nº 0030
1871 30 0000000000 co concepto: 3627-0000-64-024009.
TERCEIRO.- Dispoñer que polo Negociado de Seguridade Social, deberá procederse no momento
que se realice a correspondente liquidación anual de cotizacions, co estar integrados no sistema de
RED, da contía en concepto de cotización á seguridade social por un importe total de 12.148,56 € e
pola Intervención Xeral a liquidación de IRPF, por importe de 4.859,43 €.
Cuarto.- Dar conta do presente acordo ó Xulgado do Social nº 2 de Vigo ós oportunos efectos en relación coa resolución xudicial que se executa a través da representación legal do Concello no referi-

do 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 Humáns (Planificación e Organización-Seguridade Social ) aos efectos que proce dan.”
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-ad ministrativo 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 Xurisdicción Contencioso-Administrativa, sen prexuízo de calquera outro que se estime procedente en Dereito.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

38(2005).MODIFICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZOS DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA 010. EXPTE. 1782/321.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe da Asesoría Xurídica de data 23 de
decembro, de acordo co informe-proposta de data 29 do mesmo mes emitido polo xefe da
oficina de Contratación, coa conformidade do concelleiro delegado, no que figura o selo de
fiscalización conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.Modificar o contrato da prestación do servizo de atención telefónica do Concello de
Vigo a través do teléfono 010 subscrito coa empresa “Outsourcing Singo Servicios Integrales
Grupo Norte S.L” no sentido de incrementar o número de horas de prestación de acordo co
seguinte cadro:
Categoría
121–
1–
1–

Teleoperadora de apoio administrativo
Teleoperadoras
Teleoperadora
Teleoperadora
Teleoperadora

Horas semanais
actuais
25
30
29
25
24

Categoría
Coordinadora

Nova categoría
Responsable servizo

Horas semanais
propostas
39
34
34
29
29

2º.O custo da modificación do contrato, segundo informe do xefe de Participación
Cidadá é de 2.793,80 euros/mes, do que resulta a cantidade de 5.587,60 euros para o período
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comprendido entre o día 01.01.2010 é 28.02.2010 que poden imputarse á partida
4631.227.06.00.
3ºPreviamente á formalización da modificación do contrato, “Outsourcing Singo
Servicios Integrales Grupo Norte S.L” terá que constituír unha garantía definitiva por
importe de 240,85 euros.

39(2006).PROXECTO DE CONVENIO COA ENTIDADE CLUBE SAN MIGUEL
DE OIA, PARA A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA OBRAS DE
MELLORA DO CAMPO DE FÚTBOL DE SAN MIGUEL DE OIA. EXPTE. 8926/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 11.12.09, o informe de
fiscalización do 22.12.09, e de acordo co informe-proposta do director deportivo do IMD, do
9.12.09, conformado polo concelleiro delegado de Deportes, a Xunta de Goberno local
acorda:
PRIMEIRO: Aprobar o texto do convenio que rexerá entre a Concello de Vigo, a través da
Concellería de Deportes e a entidade deportiva Club de Futbol San Miguel de Oia, para
subvencionar as obras de reforma do campo de fútbol de San Miguel.
SEGUNDO: Aprobar o gasto de 195.000 €. a favor da entidade Club de fútbol San Miguel
de Oia, co CIF: G-36743433, con enderezo social no Camiño da Pirucha, s/n, 36390 San
Miguel de Oia - Vigo, e numero de conta corrente: 2080.0097.41.0040007159.. Este crédito
e con cargo á partida 4521.780.00.00 do vixente orzamento.
TERCEIRO: Habilitar ao concelleiro-delegado de Deportes do Concello de Vigo, D.
Francisco Xabier Alonso Pérez, para asinar este Convenio.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE CLUB DE FUTBOL SAN
MIGUEL DE OIA PARA A SUBVENCIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DO CAMPO DE
FUTBOL DE SAN MIGUEL.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dous mil nove
REUNIDOS
Dunha parte, don Xabier Alonso Pérez na súa calidade de concelleiro-delegado da Área de
Deportes do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía
de 5 de xullo de 2007, sobre delegación de atribucións no Tenente Alcalde e demais Delegados de
Área.

Doutra parte, don José Rafael Carneiro Álvarez como presidente do Club de Fútbol San Miguel de
Oia, CIF nº G-36.743.433 e enderezo social no Camiño da Pirucha s/n 36390 San Miguel De Oia –
Vigo, e na representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu
secretario que figura na documentación que se xunta no presente expediente.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
MANIFESTAN
I.- Que a entidade Club de Fútbol San Miguel de Oia, ten cedido para o uso e disfrute o campo de
deportes propiedade da Sociedade Deportiva Cultural de San Miguel de Oia.
A cesión de uso data de 1957 e actualmente ten unha vixencia, segundo a documentación que se
xunta, ata o 1 de abril de 2019. Na cesión de uso, autorizase a realización de calquera tipo de obra
de mellora, reparación e mantemento do campo co fin de dotalo de melloras para a practica
deportiva.
A actividade do Club de fútbol San Miguel de Oia supón un valor moi importante para a promoción
do deporte vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade con mais de 200
deportistas en diversas categorías.
Ademais, o desenvolvemento deste proxecto deportivo considérase unha axuda moi importante para
a promoción dos proxectos deportivos que se desenvolven na cidade de Vigo, e contribúe á
consolidación da actividade deportiva na cidade de Vigo, o que supón un gran valor de carácter
público e social.
II.- Que no exercicio das súas atribucións en materia deportiva, son obxectivos do Concello de Vigo:
•
•

•

Colaborar cos axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que se
produza unha evolución harmónica das actividades deportivas dos diversos clubs da cidade.
Colaborar na consolidación dunha rede de infraestruturas deportivas aberta
a
participación do maior número de entidades deportivas.
Optimizar os recursos das infraestruturas deportivas existentes na cidade, mellorando as
condicións e a capacidade das mesmas.

III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, aprobado por acordo plenario do
22 de decembro de 2008, na partida 4521.780.00.00 “Mellora Campo de fútbol San Miguel de Oia”
prevé nominativamente credito adecuado e suficiente para o obxecto deste convenio.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as
subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concedente, as partes,
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conclúen o presente convenio co fin de regular os termos da concesión da devandita subvención,
cuxo obxecto é coadxuvar á financiación dos proxectos de reforma e mellora do Campo de fútbol de
San Miguel.
V.- Que a entidade Club de fútbol San Miguel de Oia (G-36743433) non está incursa en prohibición
para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, áchase ao corrente
das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este
Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran anexas
os presente expediente.
VI.- Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a cidade de
Vigo representa esta actuación, o Concello de Vigo e a entidade deportiva Club de fútbol San
Miguel conveñen a súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida subvención en
base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.- A entidade Club de fútbol San Miguel de Oia (G-36743433) comprométese a colaborar
coa Concellería de Deportes do Concello de Vigo no fomento, promoción e difusión do deporte e da
cultura deportiva, e concretamente a:
1º.-Colaborar co Concello de Vigo na difusión dos programas deportivos desenvoltos dende este e
que teñen vinculación directa cos obxectivos da entidade que asina este convenio.
2º.-Traballar conxuntamente na difusión e promoción necesaria dos programas de actuación
deportiva de cara o ensino e iniciación deportiva en todos os aspectos da modalidade especifica
deste club.
3º.-Participar cos deportistas da entidade nos proxectos de promoción do deporte dinamizados polo
Concello de Vigo.
4º-Que en todas as actividades que se desenvolva o club no campo de futbol de San Miguel, con
independencia dos patrocinios da entidade, deberá figurar nun lugar visible publicidade da
Concelleria de deportes do Concello de Vigo.
5º.-Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no ámbito
deportivo conxuntamente coa concellaría de Deportes.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar coa entidade Club de fútbol San Miguel de Oia (G-36743433) na tramitación das
solicitudes relativas a necesidades propias do Concello para a realización de proxectos deportivos
dos equipos do Club na cidade de Vigo.

2º.- Conceder directamente á entidade Club de fútbol San Miguel de Oia (G-36743433) unha
subvención por importe de 195.000 € con cargo á partida orzamentaria 4521.780.00.00 “Mellora
campo de fútbol de San Miguel de Oia”, do orzamento en vigor co obxecto de coadxuvar ao
financiamento do desenvolvemento dos proxectos presentados.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais,
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións
ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá á redución da subvención na mesma
proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza
e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Quinto.- A beneficiaria poderá subcontratar con terceiros a totalidade do obxecto da subvención.
Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión, segundo xa vai dito, da imaxe institucional da Concellería de
Deportes do Concello de Vigo no propio campo de fútbol, a través de carteleria elaborada ao efecto.
Sétimo.- A beneficiaria, no prazo de 3 meses a contar desde o remate da actividade subvencionada
deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e a aplicación
dos fondos recibidos. A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a
declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos polo importe da subvención recibida;
os xustificantes de pago polo importe da subvención dos gastos incorridos con facturas ou
documentos de valor probatorio equivalente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos
propios e outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade subvencionada.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto do presente convenio cumprirán as
seguintes especifidades:
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- As facturas, serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o
IVE. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
1.496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas se
computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito
imposto. Nos documentos xustificativos dos gastos incorridos, non será necesario que conste de
forma expresa si os mesmos foron pagados con anterioridade ó proceso de xustificación
determinado neste convenio.
- Se a beneficiaria solicitará a devolución do orixinal presentado, a area xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da
subvención e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida;
indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do
xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención
procederá á devolución do orixinal.
Oitavo.- Antes de proceder ao pagamento da subvención, a beneficiaria deberá acreditar estar ó
corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por
resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración
responsable, ao abeiro ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Noveno.- Atendendo que a finalidade da subvención está referida a execución dunha obra, o
beneficiaria está autorizada a subscrición da subcontratación da obra obxecto deste convenio para
o cal deberá solicitar como mínimo 3 ofertas, xustificando a elección da oferta aceptada, e
formalizará o contrato que se subscriba por escrito.
En ningún caso poderá concertar o beneficiario a execución total ou parcial das actividades
subvencionadas cos criterios establecidos no punto 7 do artigo 27 da Lei 9/2007 de Subvencións de
Galicia
Décimo.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que determinou
a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Deportes. O xefe do
servizo de Deportes emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas
circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente
cumprida a actividade subvencionada.
Décimo primeiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Deportes e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas no exercizo das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.

Décimo segundo.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora
desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos
do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o
seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá
o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa aprezación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD
1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio
da potestade sancionadora.
Décimo cuarto.- A beneficiaria está informada que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de
Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na
Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do
seu tratamento a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
Décimo quinto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime
local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos
vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as
normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
_________________ de 2009.
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40(2007).DEVOLUCIÓN DE AVAL Á RP3 ASOCIACIÓN DEPORTIVA
CONSTITUÍDO POLA CELEBRACIÓN DA IV SUBIDA AO CASTRO. EXPTE.
9166/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
Deportivo do IMD, do 21.12.09, conformado polo concelleiro de Deportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Autorizar a devolución do aval de 4.000 EUROS, imposto polo departamento de Montes,
Parques e Xardíns a RP3 Asociación Deportiva, para responder dos danos posibles no
Monte do Castro pola celebración do IV Subida ao Castro, o 12 de decembro de 2009, xa
que non houbo danos no espazo utilizado.

41(2008).VALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DE UTE IMES-ESYCSA POLO
SERVIZO DE MANTEMENTO DE TÚNELES. EXPTE. 13293/444.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 23.12.09, e de
acordo co informe proposta do xefe da Área de Servizos Xerais, do 21.12.09, conformado
pola concelleira delegada de dito servizo, 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 decembro de 2009, con
cargo á partida orzamentaria “Mantemento Túneis e Pasos Inferiores” 4324.227.06.02.

42(2009).VALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DE LINORSA POLA
PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE SUBSTITUCIÓN DE PORTERÍAS. EXPTE.
11277/332.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 22.12.09, e de
acordo co informe-proposta do xefe do Servizo de Educación, do 22.12.09, conformado pola
concelleira de Educación e pola concelleira delegada de Facenda, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º.- Aprobar unha indemnización substitutiva do gasto por importe de 11.545,75 € a favor da
empresa LINORSA. co CIF A-36621464 pola prestación DE SERVIZOS DE SUBSTITUCIÓN DE PORTERÍAS realizados entre os meses de marzo a xuño de 2009 nos colexios pú-

blicos Párroco D. Camilo, Frián-Teis, Pombal, Pintor Laxeiro, Villa Laura e Valadares-Sobreira.
2º.- Imputar o referido gasto que corresponde ao prezo dos servizos prestados e recibidos de
conformidade, con cargo á partida e bolsa de vinculación orzamentaria 422 0 227 06 10 estudos e traballos técnicos do vixente presuposto de 2009.
3º.- A imputación do gasto ao orzamento vixente non provoca perxuízo nen limitación algunha para atender o gasto do ano en curso no correcto funcionamento do servizo.
43(2010).VALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DE SERYGES S.L. POLA
PRESTACIÓN DA ASISTENCIA TÉCNICA PARA XESTIÓN E CONTROL DO
MANTEMENTO CORRECTIVO E PREVENTIVO DAS INSTALACIÓNS DE
CALEFACCIÓN, DEPÓSITOS DE PROPANO, GAS E REDE ELÉCTRICA DOS
CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA. EXPTE.
11259/332.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 22.12.09, e de
acordo co informe-proposta do xefe do Servizo de Educación, do 22.12.09, conformado pola
concelleira de Educación e pola concelleira delegada de Facenda, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º.- Aprobar unha indemnización substitutiva do gasto por importe de 12.291,06 € a favor
da empresa SERYGES, S.L.. co CIF B-36813970 pola prestación da asistencia técnica para
xestión e control do mantemento correctivo e preventivo das instalacións de calefacción, depósitos de propano, gas, rede eléctrica e aforro enerxético dos centros públicos de educación
infantil e primaria e de escolas municipais durante o período comprendido entre o 1 de agosto e o 31 de decembro de 2009.
2º.- Imputar o referido gasto que corresponde ao prezo dos servizos prestados e recibidos de
conformidade, con cargo á partida e bolsa de vinculación orzamentaria 422 0 227 06 10 estudos e traballos técnicos do vixente presuposto de 2009.
3º.- A imputación do gasto ao orzamento vixente non provoca perxuízo nen limitación algunha para atender o gasto do ano en curso no correcto funcionamento do servizo.
44(2011).AUTORIZACIÓN DO PAGAMENTO DE DIETAS POR ASISTENCIA
ÓS CONSELLOS ESCOLARES. EXPTE. 11299/332.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico do
Servizo de Educación, do 23.12.09, conformado polo xefe do Servizo e pola concelleiradelegada da Área de Educación, a Xunta de Goberno local acorda:
Aproba-la cantidade de 2.399,04.-€ (DOUS MIL TRESCENTOS NOVENTA E NOVE CON
CATRO EUROS) en concepto de asistencias ás sesións dos Consellos Escolares, con cargo á
Partida Presupostaria 422.0.233.00.00 dietas representación en consellos escolares, e desglosadas entre os representantes municipais do seguinte xeito:
Zona 2.- PEDRO Mª VAZQUEZ IGLESIAS, NIF: 11.904.805-M, GRUPO B
(22/09/09 – 15/12/09) .........................21 X 39,78.-€ ........................... 835,38.-€
Zona 3.- MARÍA LUISA OTERO VÁZQUEZ, NIF: 36.000.484-X, GRUPO C
(08/09/09 – 26/10/09) .........................12 X 36,72.-€ .......................... 440,64.-€
Zona 4.- ROSA MARÍA TORRES BOUZAS, NIF: 36.019.300-N, GRUPO C
(07/09/09 – 26/11/09) .........................10 X 36,72.-€ .......................... 367,20.-€
Zona 5.- IGNACIO OJEA PÉREZ, NIF: 36.046.809-J, GRUPO A
(07/09/09 – 22/12/09) .........................19 X 39,78.-€ .......................... 755,82.-€

45(2012).DEVOLUCIÓN DE AVAL A AGRUPACIÓN VIGUESA DE
ATLETISMO POLA CELEBRACIÓN DO IX MEMORIAL ANDRÉS
ABANQUEIRO. EXPTE. 9173/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
Deportivo do IMD, do 21.12.09, conformado polo concelleiro de Deportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Autorizar a devolución do aval de 1.500 EUROS, imposto polo departemento de Montes,
Parques e Xardíns a Agrupación Viguesa de Atletismo, para responder dos danos posibles
no parque de castrelos, pola celebración do IX MEMORIAL ANDRES ABANQUEIRO”,
xa que non houbo danos no espazo utilizado.
46(2013).PROXECTO DE REFORMA DE VESTIARIOS NAS INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS DE ZAMÁNS. EXPTE. 9229/333.

A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
deportivo do IMD, do 23.12.09, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes, a Xunta
de Goberno local acorda:
1º.Aprobar o Proxecto de Reforma de vestiarios nas instalacións deportivas de
Zamáns, cun orzamento de contrata de 25000 €.
2º.IMD

Nomear responsable do proxecto a José Angel Otero Lamas, director deportivo do

3º.Designar aos arquitectos D. Santiago González e D. Miguel Porras, de Naos 04
Arquitectos coma directores de execución das obras.
4º.Designar a D. Javier Fafián Mosquera, arquitecto técnico, coma coordinador de
seguridade e saúde.
5º.
-Encargar a supervisión técnica municipal dos traballos aos arquitectos D. Juan
Piñeiro e D. David Carvajal.
47(2014).MODIFICACIÓN DO CONTRATO DE PRESTACIÓN DOS
SERVIZOS DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 38732/301.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 23.12.09, o informe de
fiscalización, do 23.12.09, e de acordo co informe-proposta da técnica de Admón. Especial,
do 27.11.09, a Xunta de Goberno acorda:
1º.- Modificar o contrato de prestación dos servizos de axuda no fogar do Concello de vigo,
adxudicado á empresa CLECE S.A., por acordo da Xunta de Goberno local de data 22 de
maio de 2009, por aumento do número de horas de prestación do servizo para o periodo
xuño a decembro de 2009.
2º.- O importe da modificación é de 450.000,00 €, que poderán ser imputadas a partida
3130.227.06.01 do vixente presuposto.
3º.- Previamente á formalización da modificación do contrato CLECE S.A. deberá constituir
garantía definitiva por importe de 22.500,00 €.
48(2015).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.
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E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e cincuenta
e dous minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

