ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 19 de febreiro de 2010

ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Eudosio Álvarez Álvarez
D. José Manuel Mariño Mendoza

NON ASISTEN:
D. Carlos López Font
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Invitados:
D. Angel Rivas González

Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e oito minutos do día dezanove de febreiro
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, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(140).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión extraordinaria e urxente do 28 de
decembro, ordinaria do 29 de decembro e ordinaria do 31 de decembro de 2009. Deberán incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila do
Sr.Alcalde–presidente.

S.ord. 19.02.10

2(141).PRÓRROGA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FEDERACIÓN DE BANDAS DE MÚSICA POPULARES DE VIGO PARA A ORGANIZACIÓN DOS PROGRAMAS “VIGO, UN MAR DE BANDAS” E “AULAS DE MÚSICA
NAS BANDAS”. EXPTE. 3463/335.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 10.02.10, e de
acordo co informe-proposta da técnica do Servizo de Animación Sociocultural, do 28.01.10,
conformado polo concelleiro delegado de Animación Sociocultural, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Prorrogar o convenio entre o Concello de Vigo e a Federación de Bandas de música
populares de Vigo (CIF G-36.855.906) para a organización dos programas “Vigo, un mar de
bandas” e “Aulas de música nas bandas” para o ano 2010.
2º.- Autorizar un gasto por un importe de 170.500,00 euros a favor da Federación de Bandas
de música populares de Vigo, en concepto do estipulado no convenio, con cargo á partida
4512.489.0002 (Convenio Federación bandas de música) do programa orzamentario de
Animación sociocultural para o vixente exercicio.
DÁSE CONTA DAS SEGUINTES SENTENZAS E AUTOS REMITIDOS POR ASESORÍA XURÍDICA:
3(142).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO
NO RC-A Nº P.A. 200/2009, DEMANDANTE: D. MIGUEL FERNÁNDEZ-PEDRERA
GOZALO. OBXECTO: RESOLUCIÓN DO 23/06/09. SANCIÓN DE TRÁFICO, EXPEDIENTE: 88800148. DECLARA A RESOLUCIÓN EXTRAPROCESUAL.
4(143).SENTENZA DO T.SUPREMO DA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 2º. RECURSO CASACIÓN 1706/2003 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA SENTENZA DA SALA DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DA AUDIENCIA NACIONAL DICTADA NO RC-A Nº P.O
1601/2001.OBXECTO: ACTOS DA INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DA AEAT, SOBRE LIQUIDACIÓN TRIBUTARIOS POR LIQUIDACIÓN DE EMAVISA. INADMIBILIDADE
E ESTIMACIÓN PARCIAL.
5(144).AUTO DO X.. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO NO
RC-A Nº P.A. 287/2009. DEMANDANTE: COLEGIO SAN MIGUEL, S.L.. OBXECTO:
DESESTIMACIÓN PRESUNTA DA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL (EXPTE. 2207/243). ACEPTA O DESISTIMENTO DA ACTORA.
6(145).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
RC-A Nº P.A. 118/2009. DEMANDANTE: DERRUMB, S.L. OBXECTO: DESESTIMACIÓN PRESUNTA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL (EXPTE. 2145/243). DESESTIMADO O RECURSO.

7(146).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
RC-A Nº P.A. 110/2009. DEMANDANTE: D. JULIO C. FLORES GONZÁLEZ. OBXECTO: DESESTIMACIÓN “PRESUNTA” DE REPOSICIÓN CONTRA DILIXENCIA DE
EMBARGO POLO NON PAGAMENTO DAS TAXAS DE AUGAS (EXPTE.: 9530797).
DECLARA REMATADO O PROCEDEMENTO.
8(147).AUTO DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
RC-A Nº P.A. 66/2009. DEMANDANTE: C.P. GARAXES G. BARBÓN, 90. OBXECTO:
DESESTIMACIÓN PRESUNTA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL (EXPTE. 1923-243)
DESESTIMADO O RECURSO.
9(148).- SENTENZA DO XULGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 8 DE VIGO NO RC-A Nº
P.O. 556/2006. DEMANDANTE: D. ANTONIO GONZÁLEZ RIAL. OBXECTO: ACCIÓN
REIVINDICATORIA SOBRE TERREO OCUPADO PARA MELLORA DO CAMIÑO DO
SALVADOR NA SUBIDA Á MADROA-CANDEÁN. ESTIMATORIA.
•

Rec. Apelacion 3049/2008 interposto polo Concello de Vigo contra a devandita Sentenza. Desestimado o recurso.

10(149).AUTO DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO NO
RC-A Nº P.A. 281/2009. DEMANDANTE: D. PABLO FERNÁNDEZ ESTEVEZ. OBXECTO: “SANCIÓN POR ACTO PRESUNTO” DESESTIMATORIA DE ALEGACIÓNS.
SANCIÓN DE TRÁFICO, XER (EXPTE. 088809436).INADMITE ESTE RECURSO, POR
INEXISTENCIA DE ACTO ADMINISTRATIVO RECORRIBLE.
11(150).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO
NO RC-A Nº 176/09 P.A. DEMANDANTE: D JESUS TOUCEDO REQUENA.OBXECTO:
RESOLUCIÓN DO 17/04/09 RECLAMACIÓN PATRIMONIAL (EXPTE.: 1788/243)
DESESTIMADO O RECURSO.
12(151).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
RC-A Nº P.A. 199/2009. DEMANDANTE: D. PABLO FERNÁNDEZ ESTEVEZ. OBXECTO: RESOLUCIÓN DO 26/05/09.SANCIÓN DE TRÁFICO XER (EXPTE. 088809432).
DESESTIMADO O RECURSO.
13(152).- SENTENZA DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
RC-A Nº P.A. 128/2009.DEMANDANTE: D. PABLO FERNÁNDEZ ESTEVEZ. OBXECTO: RESOLUCIÓN DO 8/04/09, SANCIÓN DE TRÁFICO XER (EXPTE. 088809421).
DESESTIMADO O RECURSO.
14(153).- SETENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
RC-A Nº P.A. 142/2009. DEMANDANTE: D. PABLO FERNÁNDEZ ESTEVEZ. OBXECTO: RESOLUCIÓN DO 08/04/09. SANCIÓN DE TRÁFICO XER (EXPTE. 088809467)
DESESTIMADO O RECURSO.

S.ord. 19.02.10

15(154).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO, RCA Nº 190/09 P.A. DEMANDANTE: D FELICIANO CARRERA IGLESIAS. OBXECTO:
RESOLUCIÓN DO 7/04/09 (EN REPOSICIÓN) SANCIÓN TRÁFICO, NON IDENTIFICAR O CONDUCTOR (EXPTE.: 088713393). DESESTIMADO O RECURSO.
Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido das devanditas sentenzas e autos.
16(155).PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: ALTA EXPTE.
2/2972, 14/2629.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo cos informes-proposta da traballadora
Social Responsable do Programa, conformados pola concelleira delegada da Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda conceder a prestación do Servizo de Axuda no
Fogar as seguintes persoas:
•
•

Dª. Remedios Ortiz Llorca. Expte. 02/2972.
Dª. Rosa Acuña Martínez. Expte. 02/2629.

17(156).PRÓRROGA DO DO CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA
A REALIZACIÓN DUN DISPOSITIVO DE ATENCIÓN Á INFANCIA E Á FAMILIA.
EXPTE. 49171/301.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Oficina
Administrativa de Contratación, do 15.01.10, conformado pola concelleira delegada da Área
de Benestar Social, a xefa de fiscalización e o interventor xeral, a Xunta de Goberno local
acorda:
Autoriza-la prorroga para o periodo comprendido entre o 01-03-20109 ó 28-02-2011 do contrato de asistencia técnica para a a realización dun dispositivo de atención a infancia e a familia adxudicado a Fundación Aldaba por acordo da Xunta de Goberno de 26-02-2007.
O importe da prorroga será de 499.528,99 euros, sen perxuízo das revisións de prezos que
procedan, e se imputaran á partida 3130 2260806 de acordo coa seguinte distribución:
416.274.16 euros no ano 2010 e 83.254,83 euros no ano 2011.

18(157).PRÓRROGA DO CONTRATO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO
DE VIXILANCIA DE DEPENDENCIAS, ACTIVIDADES E MANTEMENTO DE
INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE DEPENDENTES DE CULTURA. EXPTE.
12023/331.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Oficina
Administrativa de Contratación, do 19.01.10, conformado polo concelleiro delegado da Área

de Cultura e Animación Sociocultural, a xefa de fiscalización e o interventor xeral, a Xunta
de Goberno local acorda:
1º.- Prorrogar para o periodo 28 de febreiro de 2010 a 27 de febreiro de 2011 o contrato
para a prestación de servizo de vixilancia de dependencias, actividades e mantemento de
instalacións de seguridade dependentes do servizo de cultura, adxudicado a “Unión temporal
de empresas formada por Securitas Seguridad, S.A. e Securitas sistemas de Seguridad, S.A.
(C.I.F.: G-85009405)”, por acordo da a Xunta de Goberno Local de data 19 de febreiro de
2007.
2º.- O custo total de contrato para o período anual de prórroga, ascende a 222.740,73 €
(douscentos vinte e dous mil setecentas corenta con setenta e tres céntimos), dos que
185.617,27 € corresponden ao exercicio 2010 (marzo-decembro) e 37.123,46 € ao exercicio
2011 (xaneiro-febreiro).
En concepto de vixilancia, o gasto sería de 205.355,79 € (douscentos cinco mil trescentos
cincuenta e cinco con setenta e nove céntimos). En concepto de mantemento, o gasto sería de
17.384,94 € (dezasete mil trescentos oitenta e catro con noventa e catro céntimos),
Estes gastos poderán imputarse á partida 4510.227.01.00 “Vixilancia e seguridade de
exposicións”.
3º.- Os prezos polos que se rexirá a prórroga serán os actualmente vixentes de acordo co
establecido nas cláusulas administrativas do contrato e a segunda revisión de prezos do
contrato do servizo de vixilancia de dependencias, actividades e mantemento de instalacións
de seguridade dependentes do servizo de cultura, para o período marzo 2009 a febreiro 2010.
Os prezos serán os seguintes:

•
•
•
•
•

Hora diúrna: 17,72 €
Hora festiva diúrna: 19,11 €
Hora nocturna: 19,41 €
Hora festiva nocturna: 20,80 €
Mantemento dos sistemas de seguridade das dependencias: 4.346,24 €/trimestre

Os citados prezos son co IVE incluído; ser prexuízo da actualización que lle corresponda.
19(158).PRÓRROGA DO CONTRATO PARA A PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DO CONCELLO DE VIGO A TRAVÉS DO TELÉFONO 010. EXPTE. 1875/321.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Oficina
Administrativa de Contratación, do 5.02.10, conformado polo concelleiro de Promoción
Económica, Emprego e Participación Cidadá, a xefa de fiscalización e o interventor xeral, a
Xunta de Goberno local acorda:

S.ord. 19.02.10

1º.- Autoriza-la prorroga para o periodo comprendido entre o 01-03-2010 ó 28-02-2011 do
contrato para a prestación dos servizos de atención telefónica do Concello de Vigo a través
do teléfono 010 do que é actual contratista Outsourcing Singo Servicios Integrales Grupo
Norte S.L.
2º.- O importe da prorroga será de 174.245,75 euros, sen perxuízo das revisións de prezos
que procedan, e se imputaran á partida 4631 227.06.00 de acordo coa seguinte distribución:
145.204,79 euros no ano 2009 e 29.040,96 euros no ano 2011.
20(159).REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DO SERVIZO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA Á INFANCIA. EXPTE. 2788/224.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe da técnico de Admón. Especial, do 17.12.09, conformado pola concelleira de Contratación e polo intervneotr xeral accidental, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a revisión de prezos do contrato do servizo de atención domiciliaria á infancia, adxudicado por acordo da Xunta de Goberno local de 15 de octubre de 2007, a Mulleres Progresistas de Vigo, establecendo éste, a partir do 1 de novembro de 2009 ata o 31 de octubre
de 2010, na cantidade de 145.831,98 euros/ano, e o prezo hora do servizo na cantidade de
16,19 euros/hora.
21(160).DECLARAR DESERTO O PROCEDEMENTO PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA. EXPTE. 13017/444.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contrataicón
realizada o 27.01.10, a Xunta de Goberno local acorda:
Declarar deserto o procedemento aberto para a contratación da subministración de enerxía
eléctrica por non se ter presentado ofertas.
22(161).DEVOLUCIÓN DE FIANZA:
Examinadas as actuacións dos expedientes, vistos os informes de Intervención Xeral e de
acordo cos informes-proposta do xefe da Oficina Administrativa de Contratación, a Xunta de
local acorda devolver a seguintes fianzas por terse executados as obras e servizos conforme
as condicións dos pregos que rexeron as contratacións e por transcorrer os prazos de garantías:
A) Devolver a ANÓNIMO PUBLICIDAD a fianza por importe de 2.973,96 € constituída
para responder dos servizos de publicidade das festas de verán xullo e agosto 2009. Expte.
3138/241.
B) Devolver a A.R. PICHEL S.A. a fianza de 3.969,60 € constituída para responder do contrato de subministro, adaptación e reforma de equipos de bacheo para o Parque Móbil Expte.
3129/241.

C) Devolver a NEA F3 IBÉRICA a fianza de 386,56 € constituída para responder do subministro de fotocopiadoras que foi recibido mediante acta do ano 2005. Expte. 3130/241.
D)
Devolver a ORECO S.A.:
- As fianzas por importe de 13.222,27 € e 1.310,75 € constituía para responder da remodelación das plantas 2, 3, 4, 3 9 da Casa da Concello. Expte.. 2857/241.
- A fianza por importe de 1.088,29 € constituída para responder da remodelación da planta 6
da Casa do Concello. Expte. 2834/241.
- As fianzas por importe de 21.469,73 € e 3.715,05 € constituída para responder da reahabilitación de edificio na rúa Oliva para Centro de Servicios Comunitarios. Expte. 2846/241.
- A fianza por importe de 2.397,98 € constituída para responder da urbanización e pista poli deportiva para o Centro Cívico de Teis. Expte. 2832/241.
- A fianza por importe de 34.638,12 € constituída para responder da reforma do Mercado de
A Pedra. Expte. 2870/241.
- A fianza por importe de 1.154,65 € constituída para responder da reforma da Oficina de Intervención . Expte. 2852/241.
- A fianza por importe de 4.808,10 € constituída para responder da substitución de escaleiras
mecánicas, ascensor y montadocumentos na Casa do Concello. Expte. 2860/241.
- A fianza por importe de 936,87 € constituída para responder da substitución de escaleiras
mecánicas, ascensor y montadocumentos nas plantas 2º, 3º, 4º e 9º da Casa do Concello.
Expte. 2865/241.
- A fianza por importe de 16.106,41 € constituída para responder das obras de mellora do auditorio, sala-museo e Alcaldía. Expte. 2851/241.
- A fianza por importe de 7.212,15 € constituída para responder das obras na planta baixa da
Casa do Concello. Expte. 2845/241.
- A fianza por importe de 2.938,58 € constituída para responder da remodelación de planta
baixa da Casa do Concello (cubrición e pavimentos). 2844/241.

23(162).DAR CONTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL DOS EXPEDIENTES
DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS POLO RÉXIME DE CONTRATO MENOR
NO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE O MES DE XANEIRO DE 2010. EXPTE. 1002/334.

S.ord. 19.02.10

Mediante providencia de data 8.02.10, en cumprimento co establecido na base 31ª das de
execución do orzamento xeral do Concello de Vigo para 2005, a concelleira de Xuventude,
Igualdade e Normalización Lingüística dá conta á Xunta de Goberno local dos expedientes
de gasto menor tramitados no servizo de Normalización Lingüística durante o mes de xaneiro de 2010, que son os seguintes:
Expediente

990/334. Portes

Decreto concelleira

data 13 de xaneiro de 2010

Informe Intervención

RC 1669

Adxudicatario

Varias empresas

Importe

6.000,00 euros

Expediente

991/334. Publicidade

Decreto concelleira

data 13 de xaneiro de 2010

Informe Intervención

RC 1670

Adxudicatario

Varias empresas

Importe

12.000,00 euros

Expediente

992/334. Adquisición de libros e outras publicacións

Decreto concelleira

data 13 de xaneiro de 2010

Informe Intervención

RC 1671

Adxudicatario

Varias empresas

Importe

600,00 euros

Expediente

995/334. Actividade "En galego, tamén noutros mundos"

Decreto concelleira

data 29 de xaneiro de 2010

Informe Intervención

RC 5256

Adxudicatario

Reverso Servizos Lingüísticos, S.L.

Importe

7.236,92 euros

Expediente

996/334. Realización de conferencias, seminarios e xornadas

Decreto concelleira

data 29 de xaneiro de 2010

Informe Intervención

RC 4905

Adxudicatario

Varias empresas

Importe

6.000,00 euros

Acordo
A Xunta de Goberno queda enterada.

24(163).PROXECTO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES MUNICIPALES EN RÚA ALTA-CHAO PARA A SÚA POSTERIOR REHABIITACIÓN PARA
INSTALAR UNHA DOTACIÓN DE CARÁCTER CULTURAL. EXPTE. 5410/307.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa de Patrimonio Histórico, do 16.02.10, conformado polo delegado de Área de Patrimonio Histórico,
que di o seguinte:
Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 21/10/2009 se aproba adquirir polo Concello de Vigo
ao Consorcio Casco Vello un inmoble situado en Rúa Alta-esquina Chao para os efectos da instalación
-conxuntamente coas outras dúas edificación anexas de propiedade municipal- dunha dotación de
carácter cultural que cubra os obxectivos competenciais que ten asignados o servicio de Patrimonio
Histórico para o Casco Vello de Vigo, entre os que se encuentra a protección e desenvolvemento do
barrio histórico, estimulando a súa dinamización mediante a instalación de usos que promovan a
actividade de esta zona da cidade.
Con data do 13/01/2010, o Delegado da área de Patrimonio Histórico resolve contratar á empresa
DESSAUrbanismo, SL un proxecto de demolición das edificacións descritas para que, posteriormente,
pódase acometer a rehabilitación dos inmobles co fin de que poidan albergar unha dotación de carácter
cultural coa finalidade descrita no parágrafo anterior.
Unha vez contratado e entregado este proxecto, o Delegado de área de Patrimonio Histórico solicita
oferta á empresa SÁNCHEZ ÁLVAREZ, S.A. para levar a cabo os traballos de demolición. Esta empresa
remite ao servicio tanto o orzamento como un proxecto de demolición, que ascende á cantidade de
30.000 euros (sen IVE incluido).
Na data do 25/01/2010, o Delegado de área de Patrimonio Histórico resolve contratar a esta empresa para a execución dos traballos de demolición. Esta resolución se envía, xunto co resto do expe diente, ao servizo municipal de Intervención para informe económico.
O día 09/02/2010, a xefa do servicio de Fiscalización ordena a devolución do expediente por non ter
aprobado o proxecto de demolición polo órgano competente, por un erro na cita dun artigo da lei de
contratos e por faltar o acta de planeamento.
Polo tanto, este servicio de Patrimonio Histórico, para os efectos de enviar de novo o expediente á
Intervención municipal para informe económico cos defectos subsanados, fai a seguinte PROPOSTA
Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
Aprobar o proxecto de DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES MUNICIPAIS EN RÚA ALTA-CHAO
PARA A SÚA POSTERIOR REHABILITACIÓN PARA INSTALAR UNHA DOTACIÓN DE CARÁCTER
CULTURAL, redactado pola empresa DESSAURBANISMO, S.L., con CIF 94007556, e contratada por
resolución do Delegado de área de Patrimonio Histórico de data 13/01/2010, a través do expediente
5393-307. Acompáñase do acta de planeamento asinada pola arquitecta redactora do proxecto e por un
técnico municipal.

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

S.ord. 19.02.10

25(164).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A AA.VV. PRAZA DA MIÑOCA CONSTITUÍDA POLA CELEBRACIÓN DUNHA CABALGATA DE REIS. EXPTE. 77460/210.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Área de
Mobilidade, Transporte e Seguridade, do 12.02.10, a Xunta de Goberno local acorda:
Que polos servizos de Intervención Municipal, se proceda á devolución do importe en
metálico achegado en data 21 de decembro de 2009, pola AAVV praza da Miñoca, co NIF
G: 36842284, por un importe de 1000 € para responder dos posíbeis danos con motivo da
celebración na praza da Miñoca dunha cabalgata de reis o día 05 de xaneiro de 2010, por
non producirse danos na vía pública.
26(165).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A AREAL 124 INGENIERÍA S.L. CONSTITUÍDA POR OBRAS NA RÚA COUTADAS. EXPTE. 21848/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Negociado de Vías e Obras, do 15.02.10, conformado pola concelleira delegada de Vías e Obras,
que di o seguinte:
Vista a solicitude de devolución formulada por AREAL 124 INGENIERÍA S.L. , de data 31/08/09, en
relación a fianza constituída en data 18//10/2007, para responder dos danos que puderan ocasio narse por execución de obras na Rúa COUTADAS , constando copia do mesmo no presente expe diente.
Visto o informe da Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, donde informa favorablemente a devolución da fianza, e polo que PROPONSE:
Proceder a devolución da fianza a AREAL 124 INGENIERÍA S.L., constituida na data reseñada,
polo importe de 251,20 euros.

Acordo
A Xunta de Goberno local acorda proceder a devolución da fianza a AREAL 124 INGENIERÍA S.L., constituida na data reseñada, polo importe de 251,20 euros.

27(166).PROXECTO DE OBRAS ORDINARIAS DA URBANIZACIÓN VIAL
CARBALLAL-CABRAL. APROBACIÓN INICIAL. EXPTE. 4925/401.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón. Xeral, do 28.01.10, conformado polo director dos Servizos Técnicos da Xerencia municipal de Urbanismo e polo director da Oficina de Planeamento-Xestión, a Xunta de Goberno local acorda:

I. ANTECEDENTES
I.1. Tramítase no Exp. nº 4925/401 o «Proxecto de urbanización de novo vial en Carballal – Cabral» promovido
por D. José Javier Pereira Freiría e redactado polos arquitectos D. Darío García Bernárdez e D. Francisco J.
Martínez Paz, con planos visados polo COAG o 14.08.2009.
I.2. A súa documentación inicial foi completada e/ou corrixida no sentido indicado no requirimento municipal
de data 22.06.2009, achegando tamén o promotor da actuación un Anexo xustificativo da innecesariedade de
someter o proxecto de referencia ó trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Constan tamén os informes das empresas concesionarias e operadoras das diferentes infraestructuras urbanas
(Apdo. 4 Memoria informativa – parte primeira): "R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, S.A.", "Telefónica
de España, S.A.", "Unión Fenosa S.A.", “Aqualia, S.A.” e "Gas Galicia S.A.".
I.3. O 17.11.2009 tivo entrada no Rexistro xeral da XMU (Doc. nº 90165782) o informe de data 29.10.2009 do
Secretario xeral de Calidade e Avaliación ambiental da CMATI da Xunta de Galicia, no que se concluía que:
«non procede someter a antedita actuación ao trámite de avaliación de impacto ou de efectos ambientais», sen
prexuízo das recomendacións ambientais contidas no anexo dese mesmo informe.
I.4. En data 18.12.2009, o enxeñeiro técnico de OOPP dos Servizos técnicos da XMU emitiu informe co contido
que a seguir se dirá.
II. NORMATIVA EXAMINADA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

TRLS/2008 (RDLex. 2/2008, do 20 de xuño, Texto Refundido da Lei do Solo).
LOUGA (L.9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación urbanística e Protección do medio rural de Galicia).
RDLex.1/2008, do 11 de xaneiro, Texto refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de pro xectos.
L.9/2006, do 28 de abril, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio
ambiente.
L.6/2007, do 11 de maio, de Medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de
Galicia.
LRBRL (L.7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime local).
LRX-PAC (L.30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico da Admóns. públicas e do Procedemento
administrativo común).
LRXCA (L.29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción contencioso-administrativa).
LCSP (L.30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector público).
RD.817/2009, do 8 de maio, de desenvolvemento parcial da LCSP
L.8/1997, do 20 de agosto, de Accesibilidade e supresión de barreiras na CA de Galicia.
D.35/2000, do 28 de xaneiro, de desenvolvemento e execución da L.8/1997.
RDUGal (D.28/1999, do 21 de xaneiro, Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia).
RXU (D.3288/1978, do 25 de agosto, Regulamento de Xestión urbanística).
RPU (D.2159/1978, do 23 de xuño, Regulamento de Planeamento urbanístico).
RD.1093/1997, do 4 de xullo, Regulamento sobre inscrición no Rexistro da Propiedade de actos de natureza urbanística.
Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo (A.D. Pleno 29.07.1996, BOP 04.09.1996; modificación: A.D. Pleno 20.10.2000, BOP 06.11.2000).
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•

PXOM 2008 (Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo; A.D. parcial: Orde Conselleira CPTOPT
do 16.05.2008; DOG nº 106, do 03.06.2008; BOP nº 151, do 06.08.2008; Orde Conselleiro CMAIT do
13.07.2009; DOG nº 144, do 24.07.2009; BOP nº 175, do 10.09.2009).
III. DEREITO/VALORACIÓN XURÍDICA

III.1. Como indicabamos antes, figura no expediente o informe do enxeñeiro técnico de OOPP dos Servizos téc nicos da XMU de data 18.12.2009, que é do seguinte teor literal:
«En data 26/05/2009, Jose Javier Pereira Freiria presenta o “proxecto de nuevo vial en Carballal - Cabral”.
Este proxecto foi redactado polos arquitectos Francisco José Martínez Paz e Darío García Bernárdez , con vi sados de fechas 29 de marzo de 2009 e 14 de agosto de 2009, unha vez introducidos os axustes solicitados.
Redáctase o proxecto de urbanización a petición da xerencia de urbanismo, co obxeto de que a parcela do inte resado a cal dá frente poida ter a consideración de solar dacordo co artigo 16 da Lei 9/2002, as aliñacións do
vial son coincidentes coas fixadas polo PXOM vixente.
O proxecto abarca a totalidade do vial grafiado no PXOM e no seu orzamento se fai unha descomposición en
duas fases dado que para que adquira a condición de solar da dita parcela ten que executar a semirrúa do seu
frente ata a conexión co vial existente.
Os efectos fiscais que corresponda, O Orzamento de Execución Material da primeira fase do proxecto ascende
a cantidade de 16.875,57 € e un orzamento de execución por contrata de 23.295,03 €. A actuación ten unha superficie total de 480 m² , correspodendo integramente a vial público.
A urbanización está formada por unha única rúa en fondo de sacoperpendicular a rúa do carballal (á altura do
número 91), vial con un ancho de 8 m. e unha lonxitude de 60 m. é unha rúa de novo trazado e na actualidade
non existe, a disposición transversal do dito vial, dado a seu reducido ancho é de “coexistencia”, e dicir, sen
resaltos diferenciando zona de peons e de tráfico rodado.
A urbanización dispon de todolos servicios urbanísticos habituais; rede de pluviais, saneamento, abastecemen to, alumeado público, comunicacións e mobiliario urban.
Asimesmo o proxecto comple co exixido no Real Decreto 105/08 polo que regúlase a producción e xestión de residuos de construcción e demolición, coas vixentes NN.UU., cos artículos 67 ao 70 do RPU, e co decreto
35/2000 de accesibilidade.
Achégase ó expediente o documento de remisión de decisión sobre a innecesariedade de avaliación de impacto
ambiental, emitido o 3 de setembro de 2009 polo Secretario Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Amiente Territorio e Infraestructuras.
O promotor deberá constituir un Aval polo 100% do importe do presuposto de execución por contrata, antes de
que se formalice a aprobación definitiva.
Unha vez que se aprobe definitivamente o proxecto, seguiranse as directrices do Protocolo de actuación para o
seguimento e recepción das obras de urbanización de iniciativa privada no Concello de Vigo, publicado no
B.O.P. Do 17 de novembro de2009, protocolo que achegase o expediente.

O acordo de aprobación inicial, así como o periodo de exposición o público notificarase as empresas Unión Fenosa, Aqualia, Gas Galicia e as de comunicacions, ademais dos propietarios dos terreos incluidos no ámbito do
proxecto».
III.2. Con carácter xeral, para levar á práctica as determinacións do PXOM, así como para a execución dos
Plans Parciais e Especiais, deberán redactarse proxectos de urbanización mediante os que se desenvolverá, integramente, o conxunto de determinacións do planeamento que se proxecte executar.
Terán como exclusiva finalidade o desenvolvemento de tódalas determinacións do planeamento en canto a
obras de urbanización, tales como vialidade, abastecemento de auga, rede de sumidoiros, enerxía eléctrica, iluminación pública, xardinería e outras análogas sen que, en ningún caso, poidan modificar ningunha das previ sións do planeamento que desenvolvan, nin conter determinacións sobre a ordenación, o réxime do solo ou da
edificación, sen prexuízo de que poidan efectuar as adaptacións á realidade esixidas a partir de levantamentos
taquimétricos específicos, ou polas características do solo e subsolo na execución material das obras (Art. 110
LOUGA, 67-70 RPU e Art. 4.3.2 NNUU PXOM).
III.3. Por outra banda, o vixente PXOM admite a posibilidade de autorizar «Proxectos de Obras ordinarias de
urbanización» (Art. 4.3.5 PXOM), entendendo por tales todas aquelas non incluídas en proxectos de urbanización, pero que polo seu contido esixen a elaboración dun proxecto técnico coa finalidade de completar, por parte dos particulares, as condicións da urbanización dos espazos inmediatos ás súas fincas, dentro do solo urbano
consolidado, para que poidan atinxir a condición de soar, ou ben para levar a cabo determinadas actuacións
ailladas en solo urbano.
III.4. En concreto, o «Proxecto de urbanización de novo vial en Carballal – Cabral» promovido por D. José Javier Pereira Freiría ten a súa orixe na licenza de parcelación concedida en virtude de Resolución do Delegado
da Área de Urbanismo e Vivenda do 12.02.2009 (Exp. nº 61223/421), pola que se acordou:
«Autorizar a D. José Javier Pereira Freiría para parcelar, conforme aos informes obrantes no expediente e segundo o proxecto presentado redactado polo arquitecto D. Darío García Bernardez, visado polo colexio profesional o 11/09/2008 e 27/11/2008, a parcela situada en Carballal-Cabral, dunha superficie de mil oitocentos
vinte metros cadrados, inscrita no Rexistro da propiedade nº 2 de Vigo, ao libro 1373, folio 192, finca 76495,
segundo a escritura pública de compravenda nº 1869 do protocolo do notario D. César Cunqueiro González-Se co, de data 24/04/2007, en dúas parcelas coas seguintes carácterísticas:
PARCELA A: Cunha superficie de 1021,25 m2., e os seguintes lindeiros Norte: Víctor Álvarez e herdeiros de
María del Carmen Lago, Sur: parcela B, resultante desta parcelación, Leste: rúa do Carballal e Oeste: Herdeiros de Antonio Iglesias Barciela, vial en proxecto no Plan Xeral. Da superficie total da parcela 88,02 m2 están
afectados vial previsto situado no lindeiro Oeste.
PARCELA B: Cunha superficie de 798,75 m2., e os seguintes lindeiros Norte: parcela A, Sur: Herdeiros de Eusebio Lago Campos e camiño de servizo, Leste: parcela A e Herdeiros de Eusebio Lago Campos e Oeste: Her deiros de Antonio Iglesias Barciela, vial en proxecto no Plan Xeral. Da superficie total da parcela 106,50 m2
están afectados pola ampliación do vial situado no lindeiro Oeste.
Os propietarios deberán ceder os terreos que correspondan cando se edifique e deberán de executar a urbanización do vial situado no lindeiro Oeste das parcelas resultantes logo da presentación do correspondente pro xecto de urbanización.
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As parcelas emprázanse en solo urbano consolidado, segundo o PXOM e cualificadas coa Ordenanza 10 de edi ficación residencial exterior grao 1.
Deberá elevar a escritura pública a parcelación que se autoriza e inscribila no Rexistro da propiedade, incor porando un plano de deslinde e aportar copia simple desta ao expediente da licenza».
III.5. Previamente, por Resolución do Delegado da Área de Urbanismo e Vivenda do 10.11.2008
(Exp. nº 11142/411), concedérase acta de liña e rasante, na que, entre outros extremos, sinalábase
xa que: «- Para executar o vial de oito metros (8.m) que ten previsto o vixente PXOM no lindeiro
oeste, será necesaria a presentación de PROXECTO DE URBANIZACIÓN». Dito vial aparece grafiado no plano anexo a aquéla Acta (P. 7.4; E. 1/1000).
III.6. Trataríase, pois, dun proxecto de obras ordinarias de urbanización requirido nos propios actos previos
autorizatorios da aliñación e rasante e da parcelación solicitada, co que se pretende levar a cabo unha actua ción aillada en solo urbano consolidado. Comprende a totalidade do vial grafiado no PXOM pero establecendo
dúas fases de execución (Fases 1 e 2); a primeira delas sería simultánea á construcción das edificacións pro xectadas (Vivenda unifamiliar – Parcela “A”: Exp. nº 60891/421 e Vivenda unifamiliar – Parcela “B”: Exp. nº
60893/421).
Deberase constituir unha garantia polo 100% do custo de execución por contrata; concretado para a Fase 1 do
proxecto na cantidade de 23.295,03 €.
III.7. A respecto do procedemento a seguir para a aprobación administrativa desta clase de proxectos, consideramos –en ausencia de determinación expresa do PXOM e salvo criterio mellor fundado- que, atendida á súa
natureza, contido e finalidade, podería perfectamente asimilarse á prevista na LOUGA para a aprobación dos
proxectos de urbanización; procedemento máis garantista, por outra parte, que o regulado para os proxectos de
obras ordinarias (Art. 67.3 RPU).
Deste xeito, de acordo co preceptuado no Art. 110.4 da LOUGA, deberá ser aprobado inicialmente polo órgano
municipal competente e sometido ó trámite de información pública polo prazo mínimo de 20 días mediante
anuncio que se publicará no BOP e nun dos xornais de maior circulación na provincia. Á vista do resultado da
información pública, o órgano municipal aprobarao definitivamente, de ser o caso, coas modificacións que re sultasen pertinentes.
III.8. Tocante ó seguimento e recepción das obras de urbanización, estarase ó disposto na normativa xeral apli cable (Art. 110.5 LOUGA e 218 LCSP) e, en particular, ó previsto nas NNUU do PXOM (Capítulo 4.3) e no
«Protocolo de actuacións para o seguimento e recepción das obras de urbanización de ámbitos de iniciativa
privada no Concello de Vigo» (Exp. nº 62/403), aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión do
14.09.2009 e publicado no BOP nº 222 do 17.11.2009.
Lémbrase, ademáis que –en todo caso- para que o Concello reciba as obras de urbanización e poida comezar o
cómputo do prazo establecido no Art. 110.5 da LOUGA , será preceptiva a presentación dun informe redactado
por unha empresa cualificada sobre control de calidade, que recolla os informes parciais e as conclusións finais
das obras, nos termos establecidos no Título VII («Normas xerais de ordenación e urbanización») do PXOM.
III.9. A competencia para aprobar, inicial e definitivamente, o proxecto de obras ordinarias de urbanización corresponde á Xunta de Goberno Local, segundo o disposto no Art. 127.1.d) da LRBRL.
IV. PROPOSTA

En consecuencia, visto o que antecede e a normativa de pertinente aplicación; en especial, o Art. 110.4 da
LOUGA, propónse á Xunta de Goberno Local do Excmo. Concello de Vigo a adopción do seguinte, ACORDO
PRIMEIRO:

De conformidade co informe do enxeñeiro técnico de OOPP da Xerencia Municipal de Urba nismo do 18.12.2009, aprobar inicialmente o «Proxecto de urbanización de novo vial en Carballal – Cabral», promovido por D. José Javier Pereira Freiría e redactado polos arquitectos
D. Darío García Bernárdez e D. Francisco J. Martínez Paz, con planos visados polo COAG o
14.08.2009, cun orzamento de execución por contrata (Fase 1) de 23.295,03 €; cantidade que
deberá ser garantida mediante aval bancario antes da aprobación definitiva do proxecto.

SEGUNDO:

Abrir un trámite de información pública polo prazo de 20 dias hábiles, mediante a publicación de anuncios no BOP e nun xornal dos de maior circulación na provincia.

TERCEIRO:

Notificar o contido íntegro deste acordo ó interesado e dar conta del ós servizos municipais de
Electromecánicos, Montes, Parques e Xardíns, Tráfico e OSPIO e tamén ás empresas "R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, S.A.", "Telefónica de España, S.A.", "Unión Fenosa
S.A.", “Aqualia, S.A.” e "Gas Galicia S.A."».

Non obstante, a Xunta de Goberno Local decidirá, co seu superior criterio, o que estime máis oportuno.

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.
28PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE, PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS,
AVISO PREVIO E NOMEAMENTO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DA OBRA
“SANTA MARIÑA 3ª FASE. ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA IGREXA”.
EXPTE. 1176/443.
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 aparelladora
municipal, do 26.01.10, conformado polo xefe da Área dos Servizos Xerais, que di o seguinte:
Obra: SANTA MARIÑA 3º FASE. ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA IGREXA
Localidade e situación: SANTA MARINA, PARROQUIA DE CABRAL. VIGO
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO
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Autor do proxecto: ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS, D. JUAN VICENTE ALBÍN
NÍGUEZ E O ENXEÑEIRO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, D. LUIS V. VILAR MONTORO
Dirección facultativa: D. ÁLVARO CRESPO CASAL E DNA. BEATRIZ ALONSO ASENJO
Contratista titular do plan: ORESA, S.L.
Coordinador de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto: ENXEÑEIRO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS, D. LUIS V. VILAR MONTORO
Autor do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANLES
E PORTOS, D. JUAN VICENTE ALBÍN NÍGUEZ E O ENXEÑEIRO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, D. LUIS V. VILAR MONTORO
Autor do plan de seguridade e saúde no traballo: ORESA, S.L., D. JOAQUÍN BERMÚDEZ PÉREZ
Coordinador de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da obra: D. LUIS VICENTE VILAR MONTORO Titulación: ENXEÑEIRO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado nos
termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións concordantes
da Lei 31/1995 de 8 de novembro e do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997,
de 17 de xaneiro.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traballo,
reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identificación e, no seu
caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizo de Prevención.
Na súa consecuencia, sométese á consideración á Xunta de Goberno Local, a seguinte
PROPOSTA:
1. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra SANTA MARIÑA 3º FASE. ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA IGREXA .
2. Aprobar o plan de xestión de residuos da obra SANTA MARIÑA 3º FASE.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA IGREXA.
3. Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
4. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ÁLVARO CRESPO
CASAL E DNA. BEATRIZ ALONSO ASENJO
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria ORESA, S.L. , a cal a súa vez xunto
co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral competente, ao servizo de prevención constituído na empresa ou concertado con entidade especializada allea á mesma, segundo pre veñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e
f); ás persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos representantes dos traballadores, a efectos de que poidan presentar
por escrito e de forma razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do
Real Decreto 1627/1997).

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

29(167).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE, PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS, AVISO PREVIO E NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA DA
OBRA “CONSTRUCCIÓN DE BEIARRÚAS NA RÚA CAÑIZA, COMESAÑA. CIDADE DE VIGO”. EXPTE. 1182/443.
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, do 18.01.10, asinado polo xefe da OSPIO e polo xefe da Área dos Servizos Xerais, que di o seguinte:
Obra: CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA CAÑIZA, COMESAÑA. CIDADE DE VIGO
Localidade e situación: RÚA CAÑIZA, PARROQUIA DE COMESAÑA - VIGO
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS, D. JUAN VICENTE ALBÍN
NÍGUEZ
Dirección facultativa: D. ÁLVARO CRESPO CASAL Y D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan: CONSLAR GALICIA, S.L.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS, D. JUAN VICENTE ALBÍN NÍGUEZ
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS, D. JUAN VICENTE ALBÍN NÍGUEZ
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: CONSLAR GALICIA, S.L.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da obra: D. OSCAR PEREIRO TAIBO Titulación: ARQUITECTO TÉCNICO
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado nos
termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións concordantes
da Lei 31/1995 de 8 de novembro e do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997,
de 17 de xaneiro.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traballo,
reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identificación e, no seu
caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizo de Prevención.
Na súa consecuencia, sométese á consideración á Xunta de Goberno Local, a seguinte
PROPOSTA:
1. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NA
RÚA CAÑIZA, COMESAÑA. CIDADE DE VIGO .

S.ord. 19.02.10

2. Aprobar o plan de xestión de residuos da obra CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NA
RÚA CAÑIZA, COMESAÑA. CIDADE DE VIGO .
3. Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
4. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ÁLVARO CRESPO
CASAL Y D. JORGE MUÑOZ RAMA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria CONSLAR GALICIA, S.L. , a cal a
súa vez xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral competente, ao servizo de prevención constituído na empresa ou concertado con entidade especializada allea á mesma,
segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do cumprimento do seu artigo 31.3, a)
b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas
intervinientes ou concorrente na obra e aos representantes dos traballadores, a efectos de que poi dan presentar por escrito e de forma razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas
(artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
30(168).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 doce minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

