ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 11 de xaneiro de 2010
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Eudosio Álvarez Álvarez
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Carlos López Font

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

Dª Laura López Atrio

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e cinco minutos do día once de xaneiro de dous
mil dez e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa asistencia
dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de
realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral acctal., Sr. Súarez Sánchez, titular da Asesoría
Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1.DAR CONTA DA RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES REALIZADOS
POLA POLICÍA LOCAL DURANTE O DERRADEIRO TRIMESTRE DO ANO 2009.
EXPTE. 34158/212.
Mediante escrito de data 9.12.09, en cumprimento do disposto na base 31ª das do orzamento
vixente, o concelleiro delegado de Mobilidade, Seguridade e Transportes dá conta da
relación de contratos menores celebrados pola Policía Local correspondentes ao derradeiro
trimestre do ano 2009, que son os seguintes:
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Expte.

partida

CM

34067/212

2222.2210903

SUM

34092/212

2222.221.09.00

SUM

34094/212
34125/212

2222.221.09.00
2222.221.09.00

SUM
SUM

34125/212

2222.221.09.00

SUM

34122/212
34121/212

2222.2120000
2222.2120000

OBR
OBR

34120/212

2222.2120000

OBR

34135/212
34137/212
34136/212

2222.221.09.00
2222.221.09.00
2222.221.09.01

SUM
SUM
SUM

33990/212

2222.221.09.00

SUM

34148/212
34145/212

2222 6250000
2222.629.00.01

SUM
SUM

Asunto

Adjudicatario

Data Decreto

Data
Rc

Importe

Adquisición cascos
motorista
6 chalecos interiores antibalas nivel IIIA coa súa
funda
Consumibles impresoras
Señalización DEC
Suministros comunicaciones
Material construcción
Mamparas divisorias
Falso techo, pantallas luz,
tubos ventilación
30.000 cartuchos 9 mm
Bridas, guantes, boquillas
500 conos
Escudo captura, chalecos,
grilletes
Mobiliario Oficinas
Armamento

Ángel Leirós
Motos Sl

07/10/2009

13/10/2009

12.538,80

Galicom SL

26/10/2009

28/10/2009

5.240,80

Planitec
VEICAR

26/10/2009
24/11/2009

05/11/2009
25/11/2009

2.429,57
8.232,22

TELGA

24/11/2009

25/11/2009

3.580,00

CIES
ALUCAN
J.C. Costas Álvarez
Santos Cao
CIES
CIES

23/11/2009
23/11/2009

25/11/2009
25/11/2009

6.726,50
11.416,90

23/11/2009

02/12/2009

25.035,12

24/11/2009
25/11/2009
25/11/2009

04/12/2009
04/12/2009
04/12/2009

10.500,00
4.446,50
5.553,50

GALICOM

27/11/2009

02/12/2009

12.131,00

Catro Cantos SL
USP Suministros

03/12/2009
30/11/2009

03/12/2009
01/12/2009

9.580,00
17.673,62

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.

2.ASISTENCIA DA CONCELLERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO Á FEIRA DE TURISMO INTERNACIONAL DE MADRID 2010. EXPTE.
3245/104.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo
de Turismo e Comercio, do 4.01.09, conformado polo concelleiro da Área de Industria, Comercio, Turismo e Cascos Históricos, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Autorizar a asistencia da Concellería de Industria, Comercio e Turismo a FITUR 2010
que terá lugar en Madrid do 20 ó 24 de xaneiro de 2010.
2º.- Autorizar a seguinte relación de gastos con cargo ó presuposto para o ano 2010, que se
derivan da participación da Concellería de Industria, Comercio e Turismo neste evento:
REUNIÓNS E CONFERENCIAS,
con cargo á partida 7510.2260600
do presuposto prorrogado para o ano 2010

5.000 €

ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS,
con cargo á partida 7510.2260100
do presuposto prorrogado para o ano 2010

30.000 €

Ningunha das facturas imputadas neste RC superará o importe total de 18.000 €

TRANSPORTES,
con cargo a partida 7510.2230000
do presuposto prorrogado para o ano 2010

3.000 €

ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS RELACIONADOS CO TURISMO
con cargo a partida 7510.2270602
do presuposto prorrogado para o ano 2010
15.000 €
Ningunha das facturas imputadas neste RC superará o importe total de 18.000 €
ORGANIZACIÓN E LOXÍSTICA DE FEIRAS
con cargo a partida 7510.2270600
do presuposto prorrogado para o ano 2010

20.000 €

Ningunha das facturas imputadas neste RC superará o importe total de 18.000 €
MATERIAL GRÁFICO E DE PROMOCIÓN
con cargo a partida 7510.2260200
do presuposto prorrogado para o ano 2010

20.000 €

Ningunha das facturas imputadas neste RC superará o importe total de 18.000 €
DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS,
con cargo a partida 7510.2300000
do presuposto prorrogado para o ano 2010

1.200 €

DIETAS DO PERSOAL PARA ASISTIR A FEIRAS,
con cargo a partida 7510.2300100
do presuposto prorrogado para o ano 2010

1.000 €

GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE ASISTENCIA A FEIRAS,
con cargo a partida 7510.2310000
do presuposto prorrogado para o ano 2010

2.500 €

3º.- Que os gastos de locomoción e dietas devengados da participación nos devanditos
eventos, non quedarán suxeitos ó previsto no Real Decreto 462/2002 e que serán sufragados
na súa totalidade con cargo ós presupostos municipais, previa acreditación dos mesmos.
4º.- Que en consecuencia, se libre a xustificar a nome de Dona María Pilar Díaz de Bustamante, con DNI nº 33.214.076-Y a cantidade de 97.700 euros, que deberán ser ingresados na
conta habilitada do Departamento de Turismo nº 2080 0000780040246105.
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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.
3.PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DE INTERÉS SOCIAL FINANCIADOS CO
20% DO FONDO ESTATAL PRAA O EMPREGO E A SOSTENIBILIDADE LOCAL.
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 concelleira de
Economía e Facenda, do 7.01.10, que di o seguinte:
Ao obxecto de dar cumprimento ao previsto no Capítulo III do Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de
outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local e a Resolución
de 2 de novembro de 2009, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, pola que se aproba
o modelo para a presentación de solicitudes e as condicións para a tramitación dos recursos
librados con cargo ao Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local creado polo Real
Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, relaciónanse e propoñen a continuación os programas que
poden ser obxecto de remitir á Xunta de Goberno Local para a súa aprobación e a solicitude de
financiamento para os programas de actuación concretos.
Tal e como establece o artigo 18 do Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro e o apartado
Undécimo e seguintes da Resolución de 2 de novembro de 2009, da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, poderán financiarse con cargo ao Fondo gastos relativos a:
a) Educación
b) Servizos de atención ás persoas en situación de dependencia
c) Os derivados das prestacións de servizos sociais e de promoción e reinserción social.
A solicitude de financiamento deberá ir acompañada da seguinte documentación:
a) Memoria explicativa da solicitude de financiamento, na que se especifiquen os seguintes
extremos:
1º Programa de actuación.
2º Estimación do número de beneficiarios ao que vai dirixido o programa.
3º Orzamento de gasto previsto.
b) Acordo da Xunta de Goberno Local do Concello, no que se aprobe a presentación das solicitudes
do programa de actuación de que se trate.
En consecuencia co anterior, o acordo da Xunta de Goberno Local deberase individualizar para
cada un dos programas que se achegan.
O prazo para a presentación da solicitude do financiamento será de tres meses contados a partir do
día seguinte á publicación no Boletín Oficial do Estado da Resolución de 2 de novembro de 2009, da
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, publicada no BOE nº 265 de 3 de novembro de
2009, polo que o prazo de tres meses expira o catro de febreiro de 2010.

Os prazos de resolución son os previstos no apartado Décimo terceiro da Resolución de 2 de
novembro de 2009, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Adxúntase para cada un dos programas de interese social para os que se solicita financiamento con
cargo ao 20 por 100 do Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local, o contido da
memoria á que se refire o apartado Duodécimo da Resolución de 2 de novembro de 2009, da
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.
Os programas para os que se solicita o financiamento, están contemplados no orzamento
prorrogado e no proxecto de orzamento que se está tramitando para o ano 2010. En canto aos
importes de cada un dos programas, lla tomado en consideración o importe real do contrato, do
convenio ou no seu caso o gasto que se pretende realizar, que pode ou non coincidir co previsto no
orzamento prorrogado, pero o gasto será o menos polo importe que figura na relación que se somete
á Xunta de Goberno, aínda que o gasto que se está previndo no proxecto de orzamento que se está
formando para o ano 2010 o sexa por un importe moito maior que o que se relaciona. No caso de
que algún dos programas que se relaciona tivese un importe menor no orzamento prorrogado, o
gasto proposto cubrirase con cargo á bolsa de vinculación xurídica dos créditos ou con cargo ao
proxecto de orzamento que se está tramitando.
En canto á partida que se relaciona, ao estar en vigor o orzamento prorrogado, tamén está
prorrogada a estrutura orzamentaria, polo que unha vez que entre en vigor o orzamento que se
aprobe para o ano 2010, non coincidirá nin a área de Gasto nin a natureza económica, xa que lle
será de aplicación a OEH 3565/2008 que derroga a estrutura orzamentaria aprobada pola OEH de
20 de setembro de 1989.
Sendo de interese para este Concello dar cobertura de financiamento con cargo ao precitado Fondo
aos programas e actuacións de interese social que se relacionan nesta proposta, estando ademais
contemplada este financiamento nas previsións de ingresos que conforman o capítulo IV do estado
de ingresos do proxecto de orzamento que está en tramitación para o ano 2010 polo importe do 20
por de o Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local, PROPONSE Á XUNTA DE
GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
a) Aprobar os programas de actuación para dar cumprimento ao previsto no Capítulo III do Real
Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o Emprego e a
Sostenibilidade Local e a Resolución de 2 de novembro de 2009, da Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial. Os programas referenciados están contemplados nos orzamentos
prorrogado e no proxecto de orzamento que se está tramitando par o ano 2010. En canto aos
importes, prográmalos da área de gasto de Educación, contémplanse polo importe que figura no
proxecto de orzamento que se está formando e non polo importe do orzamento prorrogado. En todo
caso, o gasto polo importe que se solicita executarase nos importes relacionados en cada unha das
partidas e con cargo á bolsa de vinculación xurídica dos créditos. Os programas de promoción
social e reinserción, órzanse polo importe que figura no orzamento prorrogado. En todos os casos, o
gasto é o que representa o contrato si existise ou o convenio ou pactos que regulan en cada caso as
relacións.
b) Aprobar as memorias explicativas da solicitude de financiamento que se achegan de cada un dos
programas que se relacionan e que se refiren a gastos relativos en educación, servizos de atención ás
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persoas en situación de dependencia e os derivados das prestacións de servizos sociais, de
promoción e reinserción social e de igualdade.
Programa estrutura
presupostaría OEH
3565/2008, Orden de
20/09/1989

Programa de actuación específico

Gasto

Ensinanza prescolar e primaria
3210,4220.2270602

Escola Municipal de Música

411.365,48

2270603

Escola Municipal de Teatro

174.249,00

2270618

Escola Municipal de Música tradicional folk

221.532,00

2270609

Programas educativos: Arte en aula, Animación
lect. Hortos escolares

115.000,00

Programa inmersión en Lingua Inglesa, Aulas
internacionais

595.500,00

2270617
2270616

Programa de alfabetización

33.696,00

2270605

Programa Vigo por dentro

239.746,80

4890001

Convenio FOAMPA

294.751,72

2270604

Escola infantil Santa Cristina-Lavadores

212.159,94

2270606

Escola infantil Santa Marta- Casco Vello

203.803,86

2270607

Escola infantil Costeira-Saians

201.866,53

2270608

Escola infantil Atalaia-Teis

203.803,01

Total Ensinanza prescolar e primaria

2.907.474,34

Servizos sociais, promoción reinserción
2310,3130.2260800

Programa de minorías étnicas

109.200,00

2260806

Programa de intervención familiar

500.294,94

2270601

Servizo de axuda a domicilio

900.000,00

2260808

Programa pisos de acollida

70.000,00

2260807

Comida en casa

70.000,00

2260803

Centro de día

306.704,32

4810000

Becas comedor y axudas a libros

460.000,00

2210700

Axuda médico - farmacéutica

2270603,04,05

Convenios AFAN,
C.ESPERANZA

MISIONEROS,

40.000,00
SORDOS,
60.000,00

4800000

Axudas y auxilio a familias marxinadas

170.000,00

4890000

Subvenciones a Asociacións

150.000,00

4800011

Subvención taxis discapacitados

Total Servizos sociais, promoción e reinserción

72.000,00
2.908.199,26

Programa de igualdade de oportunidades
2311,4632.2270600

Centro de emerxencia

266.000,00

2270602

Servizo de atención Domiciliara a la infancia SADI

146.860,00

2270606

Plan de Igualdade de Oportunidades

75.000,00

2270608

Plan Contra la Violencia de Xénero

90.000,00

Total programas de benestar social de promoción e reinserción

3.486.059,26

Total programas para os que se solicita financiamento con cargo ao FEESL

6.393.533,60

Unha vez que se aprobe o orzamento para o ano 2010, a codificación orzamentaria será a que
corresponda á estrutura orzamentaria da OEH 3565/2008.
c) Incorporar os datos que figuran en cada unha das memorias ao modelo de solicitude de
financiamento de actuacións de interese social con cargo ao Fondo para cada un dos programas de
actuación a través da aplicación informática dispoñible na sede electrónica do Ministerio de
Política Territorial (www.mpt.es), de acordo co modelo de solicitude previsto no anexo III de a
Resolución de 2 de novembro de 2009, da Secretaría de Estado de Cooperación Territorial,
publicada no BOE nº 265 de 3 de novembro de 2009, coa tipoloxía e subtipoloxía que corresponda
en cada caso.
d) Remitir a información nos prazos que regula a Resolución de 2 de novembro de 2009.
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e) De ser aceptada a solicitude, unha vez publicada a resolución de autorización na páxina web do
Ministerio de Política Territorial, presentarase por vía electrónica a través da páxina (www.mpt.es),
un certificado do Secretario/a de o Concello no que se acredite que os programas de actuación
atópanse contemplados no orzamento do Concello, tendo en conta que os importes que figuran no
algún dos programas non son coincidentes cos do orzamento prorrogado, pero o gasto é polo menos
o que se relaciona.
f) Apertura dunha conta corrente diferenciada para a xestión do fondo, que quedará restrinxida ao
financiamento e pago dos proxectos de investimento e as actuacións financiables con cargo ao
Fondo.
g) Nomear como responsables da Plataforma electrónica aos efectos de garantir as actuacións de
remisión, control e xustificación da información en tempo e forma, a D. José Angel Otero Lamas e a
D. Jesús López Moure encargados destas tarefas no PLAN E do ano 2009, polo que se encomenda a
responsabilidade dos traballos relativos á plataforma electrónica dos programas de interese social
correspondentes ao FEESL, tendo competencia para solicitar de cada unha das Áreas de gasto
implicadas a información necesaria e a remisión telemática das memorias ao obxecto da súa
incorporación ao modelo de remisión por vía electrónica.
h) Dar conta do acordo adoptado á Intervención Xeral Municipal, á Tesouraría Municipal, ás Áreas
xestoras implicadas nos programas de actuación aprobados e ao responsable da plataforma
electrónica aos efectos de preparación e envío da información.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
4.ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e dez minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

