ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 23 de agosto de 2010
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Eudosio Álvarez Álvarez
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro

Invitados:
D. Angel Rivas González
Dª Iolanda Veloso Ríos

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

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e dez minutos do día vinte e tres de agosto do
dous mil dez e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Álvarez, 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 e o interventor xeral, Sr. González Carnero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1.339).DENEGACIÓN DOS XUROS DEVENGADOS POLO ATRASO NA
DEVOLUCIÓN DE AVAIS A PRODUCIÓNS EMSAC, S.L. CORRESPONDENTES Á
CONTRATACIÓN DOS LOTES 2 E 3 DA PRODUCIÓN DAS FESTAS DE VERÁN
DE VIGO. EXPTE. 3771/335.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe proposta da técnica do
servizo de Animación Socio-culutral, do 11.08.2010, co conforme do concelleiro de dita
área, a Xunta de Goberno Local acorda:
Non autorizar o pagamento dos xuros devengados polo atraso na devolución dos avais nº
0411 36 3000001975 e 0411 31 3000001982 correspondentes a contratación dos lotes 2 e 3
da produción das Festas de Verán de Vigo. Expte 3273/335 a favor da empresa
PRODUCCIÓNES EMSAC, S.L.
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2(1.340).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA MERCANTIL
TAELPO,
S.
COOP.
POLA
PRESTACIÓN
DO
SERVIZO
DE
RADIOCOMUNICACIÓNS PARA A POLICÍA LOCAL E O SERVIZO DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO MAIO E XUÑO
2010. EXPTE. 34372/212.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe proposta do xefe en
funcións da Policía Local, do 14.07.2010, co conforme do concelleiro de dita área, co
informe do asesor xurídico do 14.07.2010, e co informe do Interventor Xeral do 2.08.2010, a
Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar a favor da mercantil TAELPO, S. COOP., con C.I.F. F-36.049.543, unha
indemnización substitutiva por importe de 11.572,87 € (IVE engadido) pola prestación do
servizo de radiocomunicacións para a Policía Local e o Servizo de Extinción de Incendios
correspondente ao período de maio e xuño de 2010, segundo factura Nº. TR80060/10, 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.
2º.- Recoñecer en consecuencia o dereito da citada mercantil, a percibir dita cantidade polo
referido concepto con cargo á aplicación orzamentaria 1320.2080000.
3(1.341).SERVIZO DE CENTRO DE DIA. EXPTES. 79/04, 3306/01 E 65/02.
Examinadas as actuacións dos expedientes e de acordo cos informes proposta da traballadora
social responsable do Programa, do 4.08.2010 e 13.08.2010, conformado pola concelleira
delegada da Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda conceder o servizo de
Centro de Dia para persoas maiores as seguintes persoas:
–
–
–

Dª Mª del Carmen Colmenero Villaverde
Dª Armenia Cabral Alonso
Dª Eugenia Pena Pastoriza.

4(1.342).SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. EXPTE. 2914/21.
Examinadas as actuacións do expedientes e de acordo co informe proposta da traballadora
social responsable do Programa, do 4.08.2010, conformado pola concelleira delegada da
Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda conceder o servizo de Axuda no
Fogar a seguinte persoa:
–

D. Arturo Regidor Sande

5(1.343).CONTRATOS MENORES TRAMITADOS POLO DEPARTAMENTO
DE BENESTAR SOCIAL NOS MESES DE MAIO, XUÑO E XULLO 2010. EXPTE.
56629/301.
Dáse conta dos expedientes de gasto menor tramitados no departamento de Benestar Social
nos meses de maio, xuño e xullo de 2010, segundo informe da técnica de actividades
económicas, do 9.08.2010.

CONCEPTO

DATA
18/05/2010
11/05/2010

Atencións protocolarias
Actividades lúdicas maiores

12/05/2010Actividades físicas para persoas maiores meses abril, maio, xuño

PARTIDA

Nº
OPERACIÓN

2260100 201000032954
2260902 201000031266

IMPORTE
EUROS

TERCEIRO

1.000,00 Varios
19.260,00 Clece, S.A.

226902 201000031618

11.899,05

Pablo Casal Nuñez

26/05/2010

Sondeo en Bª Ribadavia

2270600 201000035365

1.044.00

Estabiliza serv. Ing.
Terreno,S.L

26/05/2010

Campaña sensibiliz pob. estranx.

2279900 201000035369

16.749,24

26/05/2010

Diagnose recursos e necesidades sociais

2279900 201000035370

07/06/2010

Realizacion dossier premio accesibilidade

2279900 201000039204

08/06/2010

Mantemento extintores

11/05/2010 Prevención familiar en educación infantil e primaria

Anónimo Publicidade

2.610,00 Graficas Anduriña, Soc. Coop.
11.194,00

Gestión Ttto.Imagen Atlántico

2279902

201000039338

700,00 Varios

2279908

201000031247

700,00 Erguete

18/05/2010

Trípticos informativos dos programas do
equipo de prevención - PLDA

2279908

201000032992

2.923,20

Anónimo Publicidade

30/06/2010

Elaboración da campaña “De Boa Man”

2279909

201000045290

9.268,40

Itres Deasarrollos
Publicitarios, S.L.

8.317,29

Clece, S.A.

09/07/2010

Festa lúdica de verán 2010

2260902

201000047608

22/07/2010

Desplazamentos en actividades do servizo de persoas maiores

2260902

201000049772

16.000,00 Autocares Florida. S.A.L.

7/7/2010

Supervisión técnica que permita unha mellor organización e
formación do persoal de benestar social

2279900

201000047058

6.800,00 Carlos Guillen Gestoso

6/7/2010

Programa “MEMUEVO”

2279909

201000046989

6.010,12 Asociación Down Vigo

6/7/2010

Tradución ao castelán e maquetado da guia de convivencia
intercultural de Vigo

2279917

201000046972

3.587,59 Cuadernas Consultores

Impresión guia da inmigración

2279917

201000051431

27/07/2010

10.097,92

Es Posible Comunicación.
S.L.

6(1.344).PROXECTO DE DIVISIÓNS INTERIORES NO PARQUE AUXILIAR
DE BALAÍDOS DO SERVIZO DE BOMBEIROS. EXPTE. 1759/213.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade co informe proposta do xefe do
servizo de Bombeiros, do 17-08-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
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Aprobar o proxecto redactado por Asistencia y Soluciones de Arquitectura e Ingeniería, S.L.
para as obras de “Divisións interiores no Parque de Bombeiros de Balaidos” cun presuposto
base de licitación de cento corenta e nove mil novecentos noventa e seis euros e oitenta e
catro céntimos (149.996,84€).

7(1.345).DECLARACIÓN DE DESERTO DO PROCEDEMENTO ABERTO
PARA A SUBMINISTRACIÓN POR RENTING DE VEHÍCULOS PARA A POLICÍA
LOCAL. EXPTE. 33891/212.
Vistas as actuacións do expediente, de conformidade coa proposta da Mesa de Contratación
na súa sesión do 11 de agosto de 2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Declarar deserto o procedemento aberto para a contratación de subministro en réxime de
arrendamento de vehículos para a Policía Local (expte. 3391/212), por non se ter presentado
ofertas.

8(1.346).NOMEAMENTO DE SUBSTITUTOS DO INTERVENTOR XERAL NA
MESA DE CONTRATACIÓN.
Por escrito de data 4 de agosto de 2010, o interventor xeral, Sr. González Carnero, emite a
seguinte proposta:
“Nomear, como substitutos do interventor xeral na Mesa de Contratación do Concello de
Vigo, para os casos de vacante, ausencia ou enfermidade deste, ós seguinte funcionarios de
Intervención:
–
Dª Catalina Alfayate Rodríguez
–
D. Javier Muradás Blanco
–
Dª Dolores Hernández Vidal.”
Por decreto da mesma data do 4 de agosto o alcalde-presidente resolve de conformidade coa
anterior proposta.
Do anterior dáse conta á Xunta de Goberno Local.

9(1.347).DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR IMPORTE DE 4.754,01 € Á
EMPRESA CONTENUR, S.A. EXPTE. 3240/241.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade coa proposta da oficina
administrativa de Contratación de data 10 de agosto, a Xunta de Goberno Local acorda:

Devolver a CONTENUR, S.A., a fianza de 4.754,01 € constituída para responder do servizo
de baleirado de papeleiras xa que foi executado conforme as condicións do prego que rexeu a
contratación e por transcorrer o prazo de garantía.

10(1.348).- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR IMPORTE DE 6.911.64 € Á
EMPRESA CONTENUR, S.A. EXPTE. 3239/241.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade coa proposta da oficina
administrativa de Contratación de data 10 de agosto, a Xunta de Goberno Local acorda:
Devolver a CONTENUR, S.A., a fianza de 6.911,641 € constituída para responder do
mantemento de papeleiras e contedores, xa que o servizo foi executado conforme as
condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía.

11(1.349).DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR IMPORTE DE 22.500 € Á
EMPRESA FEYJU GALICIA, S.L. EXPTE. 3306/241.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade coa proposta da oficina
administrativa de Contratación de data 10 de agosto, a Xunta de Goberno Local acorda:
Devolver a FEYJU GALICIA, S.L., a fianza de 22.500 € constituída para responder do
acondicionamento de locais das UBAS de Castrelos Litoral e Coia, xa que as obras foron
recibidas por se executaren conforme as condicións do prego que rexeu a contratación e por
transcorrer o prazo de garantía.

12(1.350).- DEVOLUCIÓN GARANTÍA POR 6.811,09 E 1.201,96 € Á EMPRESA
HEGA CUATRO, S.L. EXPTE. 3281/241.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade coa proposta da oficina
administrativa de Contratación de data 10 de agosto, a Xunta de Goberno Local acorda:
Devolver á UTE HEGA CUATRO, S.L., as fianzas de 6.811,09 e 1.201,96 € constituídas
para responder da instalación de sinalización turística da cidade, xa que as obras foron
recibidas mediante acta do 30.11.07, por se executaren conforme as condicións do prego que
rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía.

13(1.351).- CONVENIO ENTRE A CONCELLERÍA DE DEPORTES E O CLUB
ATLETISMO FEMININO CELTA POLA ACTIVIDADE DO SEU EQUIPO DE
ELITE NA TEMPADA 2009-2010. EXPTE. 9576/333.
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Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta de data 28 de maio
de 2010 emitido polo director deportivo do IMD coa conformidade do concelleiro delegado e
máis co selo de “Fiscalizado e conforme” do interventor xeral, visto o informe da Asesoría
Xurídica de data 8 de xullo de 2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar o texto do convenio que rexerá entre a Concello de Vigo e a entidade deportiva
Club Atletismo Feminino Celta para o proxecto de actividades do equipo de elite da
entidade da categoría Primeira División pola actividade na tempada 2009/2010, co texto que
se transcribe ó final deste acordo.
2º.- Aprobar o gasto de 28.000,00 €. a favor da entidade: Club Atletismo Feminino Celta co
CIF: G-36927689 con enderezo social na rúa Avda. Balaídos S/N en Vigo, e numero de conta
corrente: 2080-0468-14-0040107695. Este crédito é con cargo á partida 3410.489.00.03 do
vixente orzamento.
3º.- 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 ATLETISMO
FEMININO CELTA VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DO
EQUIPO DE ELITE DA ENTIDADE NA TEMPADA 2009-2010.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dous mil dez
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, don José Luis Domínguez González como presidente do Club Atletismo Feminino
Celta, CIF nº G-36927689 e enderezo social na rúa Avda. Balaídos S/N en Vigo e na
representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu
secretario que figura na documentación do expediente núm. 9576-333.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
MANIFESTAN
I.Que a entidade Club Atletismo Feminino Celta conta cun equipo de elite que
participa na categoría Primeira División de Atletismo Feminino, desenvolve a súa actividade
no Concello de Vigo, e constitúe un piar de grande importancia en atención á repercusión
social e mediática do deporte.

A entidade Club Atletismo Feminino Celta desenvolverá o proxecto do equipo de elite desta
entidade durante a tempada 2009/2010.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción
do deporte vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
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 cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que
se produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e os
sistemas de iniciación do deporte.
Contribuír a que os e as deportistas vigueses e viguesas máis mozos teñan pautas de
referencia positivas para a consecución de logros deportivos.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar o
nivel da imaxe deportiva de Vigo.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto
deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o
desenvolvemento dun itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os
deportistas viguesas e viguesas no entorno asociativo da cidade.

III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida
4521.489.00.03, prevé nominativamente a concesión dunha subvención por importe de
28.000,00 €, a favor da entidade deportiva Club Atletismo Feminino Celta .
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, do 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, os intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de
regular os termos da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é coadxuvar ó
financiamento do proxecto do equipo de elite da entidade Club Atletismo Feminino Celta na
tempada 2009/2010.
V.Que a entidade Club Atletismo Feminino Celta 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
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pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e
certificacións que figuran no expediente núm. 9576-333.
VI.Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a
cidade de Vigo representa a devandita actividade da entidade Club Atletismo Feminino Celta,
o Concello de Vigo e a dita entidade deportiva Club Atletismo Feminino Celta conveñen a
súa colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida subvención en base aos
seguintes.
PACTOS
Primeiro.A entidade Club Atletismo Feminino Celta 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 desenvolvidos
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 ó ensino e iniciación deportiva en todos os aspectos da
modalidade específica do equipo de elite.
3º.Participar cos xogadores e xogadoras do primeiro equipo nos proxectos de promoción
do deporte dinamizados polo Concello de Vigo.
4ºQue en todas as actividades que se desenvolvan dentro das actividades do equipo de
elite, con independencia dos patrocinio da entidade, deberá figurar nun lugar visible
publicidade da Concellería de Deportes-Concello de Vigo.
5º.Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no
ámbito deportivo conxuntamente coa concellería de deportes.
Segundo.-

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

1º.Colaborar coa entidade Club Atletismo Feminino Celta na tramitación das solicitudes
relativas a necesidades propias do Concello para a realización de proxectos deportivos do
equipo de elite na cidade de Vigo.
2º.Facilitar os medios precisos para a súa inserción nos ámbitos de promoción da
entidade Club Atletismo Feminino Celta (revista, web, etc).
3º.Conceder directamente á entidade Club Atletismo Feminino Celta unha subvención
por importe de 28.000,00€ con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.03 do orzamento en

vigor co obxecto de coadxuvar ó financiamento do desenvolvemento do proxecto presentado
do equipo de elite da entidade na tempada deportiva 2009/2010.
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 á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Quinto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiamento municipal da
actividade subvencionada mediante a inclusión, segundo xa vai dito, da imaxe institucional
da Concellería de Deportes do Concello de Vigo en calquera actividade ou evento
relacionado co equipo de elite da entidade, na cartelería e demais material gráfico elaborado
ao efecto.
Sétimo.- A beneficiaria, no prazo comprendido entre a sinatura do presente convenio e como
máximo ata tres meses da finalización da tempada deportiva, 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.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de todos os xustificantes
de pago dos gastos incorridos polo importe da subvención.
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Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto do presente convenio
cumprirán as seguintes especifidades:
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.
Atendendo á especifidade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con
arbitraxes, taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos poderán ser
xustificados a través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas federacións,
documentos de gasto de arbitraxes, documentos de pago de premios deportivos, gastos de
desprazamento de xogadores, técnicos, etc.,) emitidos polas federacións que recolla
adecuadamente, os datos fiscais das partes, as aportacións económicas, as retencións
obrigatorias de ser o caso, e demais datos que xustifiquen o valor probativo do gasto en base
a eficacia administrativa do mesmo.
En relación á xustificación do pagamento de usos das instalacións deportivas
municipais do Concello de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo
Organismo Autónomo IMD, acreditativo dos ingresos por estes conceptos.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da
subvención e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención
recibida; indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A
copia do xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da
subvención procederá á devolución do orixinal.
Oitavo.- Antes de proceder ao pago 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.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada deportiva. A tal
efecto, o técnico da área de deportes, no informe adxunto á documentación xustificativa,
especificará o período comprendido pola mesma.

A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 30.000 € por execución de
obra ou 12.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as
ditas contratacións.
Décimo.- A axeitada xustificación, a realización da actividade 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 apreciación e
imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións
de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do
Procedemento para o exercizo da potestade sancionadora.
Décimo cuarto.- A vixencia do presente convenio abarca a totalidade da tempada deportiva
do equipo de elite 2009-2010, entre os 45 días naturais previos ó inicio da competición
oficial e os 30 días posteriores á finalización da mesma.
Décimo quinto.- A beneficiaria está informada que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa
recollida é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do
presente convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais
actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso de
subvención, polo que a súa achega é obrigatoria.
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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 sexto.- 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, do 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, do 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 2010.

14(1.352).- CONVENIO ENTRE A CONCELLERÍA DE DEPORTES E O REAL
CLUB CELTA DE ATLETISMO, PARA O PROXECTO DE ACTIVIDADES DO
EQUIPO DE ELITE CATEGORÍA 1ª DIVISIÓN MASCULINA, POLA
ACTIVIDADE NA TEMPADA 2009-2010. EXPTE. 9582/333.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta de data 1 de xuño
de 2010 emitido polo director deportivo do IMD coa conformidade do concelleiro delegado e
máis co selo de “Fiscalizado e conforme” do interventor xeral, visto o informe da Asesoría
Xurídica de data 8 de xullo de 2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar o texto do convenio que rexerá entre a Concello de Vigo e a entidade deportiva
Real Club Celta de Atletismo, para o proxecto de actividades do equipo de elite da entidade
da categoría 1ª División masculina pola actividade na tempada 2009/2010, co texto que se
transcribe ó final deste cordo.
2º.- Aprobar o gasto de 25.000,00 €. a favor da entidade Real Club Celta de Atletismo co
CIF: G-36945319 con enderezo social na rúa Balaídos s/n en Vigo, e numero de conta
corrente: 2091-0528- 21-5500006402. Este crédito e con cargo á partida 3410.489.00.04 do
vixente orzamento.
3º.- 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 REAL CLUB
CELTA DE ATLETISMO VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO
DO EQUIPO DE ELITE DA ENTIDADE NA TEMPADA 2009-2010.
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dous mil dez
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, don Alfonso Posada Sánchez como presidente do Real Club Celta de atletismo, CIF
nº G- 36945319 e enderezo social na rúa Balaídos s/n en Vigo e na representación da mesma,
segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que figura na
documentación do expediente núm.9582-333
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
MANIFESTAN
I.Que a entidade Real Club Celta de Atletismo conta cun equipo de elite que participa
na categoria1ª División nacional, desenvolve a súa actividade no Concello de Vigo, e
constitúe un piar de gran importancia en atención á repercusión social e mediática do
deporte.
A entidade Real Club Celta de Atletismo desenvolverá o proxecto do equipo de elite desta
entidade durante a tempada 2009/2010.
A actividade deste equipo na competición supón un valor moi importante para a promoción
do deporte vigués xa que posibilita a participación da canteira deportiva da cidade.
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:
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•

•
•
•
•

Colaborar cós axentes deportivos na ordenación do sistema deportivo vigués para que
se produza unha evolución harmónica entre a actividade deportiva de rendemento e
os sistemas de iniciación do deporte.
Contribuír a que os e as deportistas vigueses e viguesas mozos teñan pautas de
referencia positivas para a consecución de logros deportivos.
Optimizar os recursos que se destinan ó deporte de rendemento de cara a consolidar o
nivel da imaxe deportiva de Vigo.
Conseguir que os deportistas vigueses e as deportistas viguesas, conten cun proxecto
deportivo de continuidade e futuro no seu entorno.
A consecución dun consenso social e institucional para salvagardar o
desenvolvemento dun itinerario deportivo e formativo de alto nivel para os
deportistas viguesas e viguesas no entorno asociativo da cidade.

III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida
3410.489.00.04, prevé nominativamente a concesión dunha subvención por importe de
25.000,00 €, a favor da entidade deportiva Real Club Celta de Atletismo.
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, os intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de
regular os termos da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é coadxuvar ó
financiamento do proxecto do equipo de elite da entidade Real Club Celta de Atletismo na
tempada 2009/2010.
V.Que a entidade Real Club Celta de Atletismo 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 no expediente núm. 9582-333.
VI.- Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e deportivo que para a
cidade de Vigo representa a devandita actividade da entidade Real Club Celta de Atletismo, o
Concello de Vigo e a dita entidade deportiva Real Club Celta de Atletismo conveñen a súa
colaboración no ámbito deportivo e a concesión da referida subvención en base aos
seguintes.
PACTOS
Primeiro.A entidade Real Club Celta de Atletismo 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 desenvolvidos
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 ó ensino e iniciación deportiva en todos os aspectos da
modalidade específica do equipo de elite.
3º.Participar cos xogadores e xogadoras do primeiro equipo nos proxectos de promoción
do deporte dinamizados polo Concello de Vigo.
4ºQue en todas as actividades que se desenvolvan dentro das actividades do equipo de
elite, con independencia dos patrocinio da entidade, deberá figurar nun lugar visible
publicidade da Concellería de deportes -Concello de Vigo.
5º.Fomentar, estimular e promover iniciativas e suxestións dos axentes implicados no
ámbito deportivo conxuntamente coa concellería de deportes.
Segundo.-

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

1º.Colaborar coa entidade Real Club Celta de Atletismo na tramitación das solicitudes
relativas a necesidades propias do Concello para a realización de proxectos deportivos do
equipo de elite na cidade de Vigo.
2º.Facilitar os medios precisos para a súa inserción nos ámbitos de promoción da
entidade Real Club Celta de Atletismo, (revista, web, etc).
3º.Conceder directamente á entidade Real Club Celta de Atletismo unha subvención por
importe de 25.000,00€ con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.04 do orzamento en
vigor co obxecto de coadxuvar ó financiamento do desenvolvemento do proxecto presentado
do equipo de elite da entidade na tempada deportiva 2009/2010.
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.
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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 á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Quinto.A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade
subvencionada.
Sexto.A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ó financiamento municipal da
actividade subvencionada mediante a inclusión, segundo xa vai dito, da imaxe institucional
da Concellería de Deportes do Concello de Vigo en calquera actividade ou evento
relacionado co equipo de elite da entidade, na cartelería e demais material gráfico elaborado
ao efecto.
Sétimo.A beneficiaria, no prazo comprendido entre a sinatura do presente convenio e
como máximo ata tres meses da finalización da tempada deportiva, 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.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes
de pago dos gastos incorridos polo importe da subvención.
Os xustificantes acreditativos dos gastos vinculados ó proxecto do presente convenio
cumprirán as seguintes especifidades:
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.
Atendendo á especifidade da actividade deportiva, aqueles gastos relacionados con
arbitraxes, taxas oficiais das federacións deportivas, e outros conceptos análogos poderán ser

xustificados a través de documentos orixinais (certificados de ingreso nas federacións,
documentos de gasto de arbitraxes, documentos de pago de premios deportivos, gastos de
desprazamento de xogadores, técnicos, etc.,) emitidos polas Federacións que recolla
adecuadamente, os datos fiscais das partes, as aportacións económicas, as retencións
obrigatorias de ser o caso, e demais datos que xustifiquen o valor probativo do gasto en base
a eficacia administrativa do mesmo.
En relación á xustificación do pago de usos das instalacións deportivas municipais do
Concello de Vigo será suficiente o documento orixinal emitido polo Organismo Autónomo
IMD, acreditativo dos ingresos por estes conceptos.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da
subvención e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención
recibida; indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A
copia do xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da
subvención procederá á devolución do orixinal.
Oitavo.Antes de proceder ao pago 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.Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan á
natureza da actividade subvencionada e se realicen no período comprendido na tempada
deportiva. A tal efecto, o técnico da área de deportes, no informe adxunto á documentación
xustificativa, especificará o período comprendido pola mesma.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 30.000 € por execución de
obra ou 12.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as
ditas contratacións.
Décimo.A axeitada xustificación, a realización da actividade 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 exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das
subvencións.
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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 apreciación e
imposición, estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións
de Galicia e no RD 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do
Procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo cuarto.- A vixencia do presente convenio abarca a totalidade da tempada deportiva
do equipo de elite 2009-2010, entre os 45 días naturais previos ó inicio da competición
oficial e os 30 días posteriores á finalización da mesma.
Décimo quinto.-A beneficiaria está informada que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa
recollida é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do
presente convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado
cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais
actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso de
subvención, 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 exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- 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, do 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 2010.

15(1.353).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA EMPRESA LONGO,
ANSA E ASOCIADOS S.L. POLOS SERVIZOS DE TRAMITACIÓN DE 331
UNIDADES URBANAS DE DOCUMENTOS 902. EXPTE. 1508/500.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta de data 21.07.2010,
emitido pola directora de Ingresos, coa conformidade da concelleira delegada de Economía e
Facenda, e co informe do Interventor Xeral do 2.08.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar indemnización substitutiva de gastos, de conformidade coa Base 28 de
Execución de Presuposto de 2010, por importe de 22.029,98 € a favor da empresa Longo,
Ansa e Asociados SL con CIF B33473489 polos servizos de tramitación de 331 unidades
urbanas de documentos 902 en parcelas de ata 10 u/u e tramitación de 81 unidades urbanas
de documentos 902 en parcelas de máis de 10 u/u.
2º.- Recoñecer a obriga a favor da empresa Longo Ansa y Asociados SL por un importe de
22.029,98 € consecuencia da factura nº 0170050 de data 20 de xullo de 2010 con cargo á
partida 9310.2279902.

16(1.354).- MODIFICACIÓN POR SUBSANACIÓN DE ERRO NA REDACCIÓN
DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS AXUDAS MUNICIPAIS Á
CONTRATACIÓN 2010. EXPTE. 7308/77.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta de data 10.08.2010,
emitido polo xefe do servizo de Promoción Económica e Emprego, coa conformidade do
concelleiro delegado da área, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar a modificación da base 4ª das Bases reguladoras e convocatoria das Axudas
municipais á contratación 2010 na redacción do parágrafo relativo ao prazo de presentación
de solicitudes para a súa aplicación como de seguido se expón:“O prazo de presentación de
solicitudes será ata ó 15 de setembro de 2010”.
2º.- Aprobar a publicación desta modificación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
3º.- Delegar no concelleiro de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá a
representación do concello na tramitación e execución das Bases Reguladoras e convocatoria
do ano 2010 do programa de axudas municipais á contratación.
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17.(1.355)- ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO.
EXPTE. 7280/77.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta de data 30.07.2010,
emitido polo xefe do servizo de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá, coa
conformidade do concelleiro delegado da área, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aceptar a subvención concedida na resolución da Directora Xeral de Formación e
Colocación da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, de data 21 de xullo de
2010, en base a Orde do 31 de decembro de 2009, pola que se establecen as bases
reguladoras e a convocatoria pública para a concesión des subvencións para a realización de
actividades de información, orientación e busca de emprego, co expediente TR331A,
2010/154-0, na que unha vez avaliada a solicitude presentada resolve conceder unha
subvención polo importe de 90.821,18€ para o ano 2010 e de 9.923,17 para o ano 2011
(inclúe a contratación de 3 técnicos de orientación e un 15% de gastos xerais) para a posta en
marcha do programa de Información, Orientación e Busca de Emprego.
Ano 2010

Ano 2011

Gastos de persoal

78.974,94

8.628,84

Gastos xerais

11.846,24

1.294,33

Total global

90.821,18

9.923,17

2º.- Encomendar ao Servizo de Promoción Económica e Emprego, a xestión do programa
de Información, Orientación e Busca de Emprego, conforme ao establecido na orde de 31
de decembro de 2009, pola que se establecen as bases
reguladoras e a convocatoria
pública para a concesión des subvencións para a realización de actividades de información,
orientación e busca de emprego e proceda ao axuste do programa ao presuposto aprobado.

18(1.356).- PROXECTO DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS DE
MELLORA E ACONDICIONAMENTO DOS PARQUES DO BARRIO DAS FLORES
E DE A GUÍA AO ABEIRO DO PROXECTO REXENERACIÓN URBANA DO
BARRIO DE TEIS. EXPTE. 7170/77.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta de data 9.08.2010,
emitido polo xefe do servizo de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá, coa
conformidade do concelleiro delegado da área, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar o proxecto de seguridade e saúde das obras de mellora e acondicionamento dos
parques do Barrio das Flores e de A Guía ao abeiro do proxecto Rexeneración Urbana do
Barrio de Teis, sendo a coordinadora de seguridade e saúde Dna. Nancy Coromoto
Rodríguez Padrón.

19(1.357).- AMPLIACIÓN DO PROXECTO DA OBRA “MELLORAS DE
CONEXIÓNS TRANSVERSAIS EN TEIS: ACONDICIONAMENTO SUBA
PARAIXAL”. EXP. 7316/77
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta de data 17.08.2010,
emitido polo xefe do servizo de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá, coa
conformidade do concelleiro delegado da área, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar o proxecto da obra “Melloras de conexións transversais en Teis: acondicionamento
suba PARAIXAL”

20(1.358).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN AO SERVIZO GALEGO DE
PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME E DA MULLER PARA AXUDAS E
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS EN APOIO AOS CENTROS DE
INFORMACIÓN ÁS MULLERES. EXPTE. 4554/224.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta de data 4 de agosto,
emitido pola xefa do servizo, coa conformidade da concelleira delegada de Igualdade, a
Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar a solicitude de subvención que presenta a Concellería de Igualdade para axuda
ao mantemento de emprego estable do Centro Municipal de Información dos Dereitos da
Muller e para a execución dun proxecto formativo para favorecer a empregabilidade de
mulleres desempregadas en situación de especiais dificultades, por un importe total de
57.000,00 €, en base ao disposto na Resolución do 22 de xullo de 2010, do Servizo Galego
de Promoción da Igualdade do Home e da Muller (SGI) da Xunta de Galicia, pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
axudas e subvencións a entidades locais para apoio aos centros de información ás mulleres
(DOG nº 140 do 23 de xullo de 2010).
2º.- Comprometer ao Concello de Vigo, a través da Concellería de Igualdade a financiar o
custo das accións obxecto de axuda que non resulte subvencionado para a súa completa
realización.
3º.- Designar á xefa do servizo municipal de igualdade Dª. Cristina Gómez García para levar
a cabo as funcións de coordinación e comunicación co SGI que se desprenden da devandita
Resolución do 22 de xullo de 2010”

21(1.359).- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DE
IGUALDADE, CONVOCATORIA 2010, DENTRO DO PROGRAMA ESPECÍFICO
DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS E/OU
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA MULLER. EXPTE. 4537/224.
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Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta de data 14 de xullo
de 2010 emitido pola xefa do Servizo de Igualdade, coa conformidade da concelleira
delegada, visto o informe da intervención xeral de data 27 do mesmo mes, a Xunta de
Goberno Local acorda:
1º.- Conceder, con cargo á partida 4632.4890000 do vixente orzamento, as subvencións ás
entidades para os programas, proxectos e actividades desenvolvidas no ano 2010 dentro do
“Programa específico de subvencións da concellería de Igualdade para a realización de
programas e/ou actividades de promoción da muller”, por un importe total de oitenta e nove
mil novecentos noventa e nove euros con trinta e sete céntimos (89.999,37€); constando no
anexo I que se achega, a relación de entidades, proxectos e axudas concedidas.
2º.- Denegar a concesión das solicitudes de subvención que de seguido se relacionan, por
considerar, o órgano instrutor, que non son conformes coas bases reguladoras do Programa:
a)

Por ter presentada a solicitude fóra do prazo establecido na Base Décima:
Entidade: Asociación Promoción da Muller Concepción Arenal, G36708139.

b)

Por non reunir as condicións mínimas de interese xeral, indicando unha mala
definición da mesma ou que a materia non se axusta aos obxectivos da convocatoria
(punto 2.g da Base Quinta).
Entidade: Asoc. Multicultural de Mujeres, G27707405.
Proxecto “Servizo de canguro”
Proxecto “Actividades generación de ingresos propios”
Entidade: AVCR San Mamede de Zamáns, G36691855.
Proxecto “Bolsas para a compra en coiro”
Entidade: SVCD Nautilius San Andrés de Comesaña, G36631703.
Proxecto “Ludoteca de verán 2010”

c)

Por ter outro proxecto ao que se lle concede unha subvención superior a 1.500,00€, a
proposta da Comisión de Valoración (punto 2 h da Base Quinta).
Entidade: Confederación Intersindical Galega CIG, G36706927.
Proxecto “Mulleres e migracións no Concello de Vigo”
Entidade: Unión Xeral de Traballadores UGT, G15383011.
Proxecto “Plans de igualdade; da teoría á práctica”
Entidade: CC OO Unión Comarcal de Vigo, G15103112.
Proxecto “Elaboración plans de igualdade”
Entidade: CCAR de Valladares, G36617082.
Proxecto “Actividades de dinamización”
Proxecto “Formémonos e ocupémonos”
Entidade: Mulheres Nacionalistas Galegas, G367671197.
Proxecto “As rúas também tenhem género”
Proxecto “Obradoiro de edición audiovisual”.

22(1.36).BASES E CONCURSO DE CARTEIS CON MOTIVO DO 25 DE
NOVEMBRO, “DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO”.
EXPTE. 4548/224.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta de data 19 de
agosto de 2010 emitido pola xefa do Servizo de Igualdade, coa conformidade da concelleira
delegada, visto o informe da Asesoría Xurídica da mesma data, a Xunta de Goberno Local
acorda:
1º.- Aprobar as bases e a convocatoria do “Concurso de carteis para o 25 de novembro. Día
Internacional contra a violencia de xénero” co texto que se transcribe ao final deste acordo.
2º.- Autorizar o gasto máximo de 600 € para facer fronte aos gastos do premio outorgado
polo xurado, con cargo á partida 2311 2279906 do orzamento vixente da Concellería de
Igualdade
BASES
CONCURSO DE CARTEIS “25 DE NOVEMBRO. DÍA INTERNACIONAL CONTRA A
VIOLENCIA DE XÉNERO”. Non o ignores, non o xustifiques, non o escondas.
PREÁMBULO:
O Consello Municipal da Muller e maila Concellería de Igualdade do Concello de Vigo
queremos fomentar unha maior implicación social, para que a nosa sociedade deixe de
esconder, escusar e ignorar a violencia machista e tome non só conciencia acerca deste
problema co obxecto de que redunde nun cambio de actitudes, sendo non tolerantes coas
condutas violentas cara á muller só polo feito de selo, senón tamén que propicie unha activa
implicación. Por este motivo convócase un certame de carteis sobre o 25 de novembro “Día
internacional en contra da violencia de xénero”
Primeira.-

OBXECTO

O obxecto do concurso é a creación dun cartel que se empregará na campaña de
concienciación contra a Violencia de Xénero. Todos os carteis presentados versarán sobre a
violencia de xénero, para iso deberán terse en conta os distintos tipos de violencia de xénero
que están a sufrir as mulleres: física, psicolóxica, sexual e o control económico, entre
outras.
Segunda.- OBRIGAS E REQUISITOS DAS PERSOAS PARTICIPANTES
1.Trátase dunha convocatoria libre na que poderán participar todas aquelas persoas
físicas ou xurídicas maiores de 16 anos.
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2.As persoas participantes deberán reunir os requisitos establecidos no artigo 10 da
Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e non estar incursas en prohibición
para ser beneficiarias de subvencións das previstas no dito artigo para o que se esixirá ás
solicitantes unha declaración de non estar incursas nas prohibicións que recollen os
apartados 2 e 3 do citado artigo 10. (apartado 3 do Anexo I)
3.Unha vez emitido fallo polo xurado e antes da proposta de resolución á Xunta de
Goberno Local, deberá acreditar que se acha ao corrente no cumprimento das súas obrigas
tributarias e para coa Seguridade Social mediante a presentación das certificacións ás que
se refire o artigo 22 do RD 887/2006, 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei
Xeral de Subvencións. Tamén acreditará, no seu caso, que se acha ao corrente das súas
obrigas para co Concello de Vigo, para o cal, entenderase que a persoa solicitante ó
participar na convocatoria autoriza ao órgano instrutor para solicitar de oficio os datos e a
documentación acreditativa de tal extremo aos departamentos administrativos responsables.
4.Serán obrigas da persoa beneficiaria as previstas nestas bases e convocatoria e as
sinaladas no artigo 11 da lei de subvencións de Galicia.
5. As persoas participantes serán as únicas responsables fronte ao Concello de Vigo e
fronte a terceiras persoas do cumprimento destas bases e dos contidos dos seus traballos en
canto a esixencias legais de dereitos de autoría ou plaxios segundo as leis vixentes. Cada
participante, polo mero feito de participar, acepta estas bases. O Concello de Vigo queda
eximido de toda responsabilidade ante calquera reclamación que se puidese presentar.
Terceira.-ADMISIÓN
Cada participante só poderá presentar unha única obra, coa condición que esta sexa
orixinal e inédita segundo a lexislación vixente (Real decreto lexislativo 1/96, do 12 de abril
da Lei da propiedade intelectual), e que non fose presentada con anterioridade noutros
concursos. Certificarase este extremo coa achega do anexo I debidamente cuberto e
asinado.
Cuarta.-TÉCNICAS E DIMENSIÓNS DAS OBRAS
Calquera técnica é válida para a realización do cartel, condicionada unicamente a que esta
permita una correcta reprodución fotomecánica. Os traballos serán presentados en soporte
dixital, xunto cunha copia do traballo en soporte impreso. O soporte impreso será vertical e
tamaño 40 x 55 cm, presentarase suficientemente protexidos e montado sobre soporte ríxido
e desmontable, que permita a súa perfecta exposición.
Así mesmo, o Concello de Vigo non responderá dos posibles estragos ou danos que poidan
sufrir os carteis como consecuencia do seu transporte, manipulación, montaxe e
desmontaxe, en caso de realizarse algunha exposición destes. Por este motivo, recoméndase
que os carteis se presenten en soporte de cartón, cartón-pluma ou similar, evitando na
medida do posible o emprego de cristal, metacrilato, enmarcado, etc.

A Concellería de Igualdade do Concello de Vigo non será responsable de, por causa da
perda, deterioro ou extravío das obras presentadas ao concurso durante o seu prazo de
duración, e non subscribirá póliza de seguro que cubra os ditos riscos.
Quinta.- LOGOTIPO e LEMA
Os orixinais, ademais do logotipo da Concellería de Igualdade do Concello de Vigo deberán
incluír, no lugar e forma que elixa o/a autor/a, necesariamente os seguintes textos:
-

25 novembro
Vigo
“Día internacional contra a Violencia de Xénero”
Lema: “Non o ignores, non o xustifiques, non o escondas”

O logotipo da concellería está dispoñible na Web www.igualdadevigo.org
A Concellería de Igualdade corrixirá os posibles erros dos textos que figuren nas obras, así
como calquera modificación de datas ou doutro tipo que poidan xurdir. Así mesmo,
resérvase a facultade de modificar ou substituír os textos indicados e o logotipo que apareza
no orixinal, así como de variar as súas localizacións na composición definitiva do cartel que
se edite.
Sexta.- PRESENTACIÓN DAS PROPOSTAS
Os traballos presentaranse sen firma, con eles achegaremos un sobre pechado en cuxo
interior figurarán os datos da identificación da autora ou autor: nome, apelidos, enderezo
completo, teléfonos de contacto, correo electrónico e copia do DNI do/da participante, así
como o Anexo I debidamente cuberto e asinado. Tamén deberán indicar de forma breve
aquilo que desexan transmitir coa súa obra.
No exterior do sobre, así coma na parte traseira dos traballos, figurará en maiúsculas un
lema que servirá para preservar a identidade da autora ou autor ata a resolución do
xurado, sen constar alusión algunha que permita identificar á/ao concursante; será causa
de exclusión do concurso o incumprimento desta norma.
Se no traballo figurase a imaxe dalgunha persoa en primeiro plano ou recoñecible,
achegarase tamén autorización firmada para incluír a dita imaxe no cartel e a súa posterior
edición e no seu caso acreditación de posuír os dereitos de autor ou a cesión de dereitos de
imaxe desta.
Os traballos presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, ou por algún dos
procedementos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, indicando na
embalaxe a referencia:
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"I Concurso de Carteis contra a Violencia de Xénero 2010".
Os traballos seranlles devoltos á súa autora ou autor, se así o reclama, a portes debidos
unha vez verificado o concurso, dentro dos 30 días seguintes á exposición do concurso;todo
isto sen prexuízo do previsto na base Segunda.
Sétima.- PUBLICIDADE e PRAZO DE PRESENTACIÓN
1.As presentes bases difundiranse a través dos medios de comunicación local e estarán
a disposición das persoas interesadas na propia Concellería de Igualdade e na web
municipal: www.igualdadevigo.org, unha vez aprobadas pola Xunta de Goberno Local.
2.O prazo da admisión de obras comeza o día 8 de setembro de 2010, e finaliza o día
28 de setembro de 2010. Non serán admitidos os carteis que se reciban con posterioridade
á data indicada, calquera que sexa a causa do atraso.
Oitava.- PREMIO
Outorgarase un único premio en especie composto por un lote de libros e/ou obxectos
artísticos valorados no seu conxunto en 600 €. Segundo Disposición Adicional Quinta da
Lei Xeral de Subvencións, a adquisición das axudas en especie someterase a normativa
sobre contratacións das Administracións Públicas.
O premio único poderá ser declarado deserto polo xurado do concurso. De estimar o
xurado que ningún dos traballos presentados resultase adecuado para ser o cartel
anunciador oficial do día Internacional contra a Violencia de Xénero, o Concello de Vigo
resolvería polos seus propios medios a edición do mencionado cartel.
A organización resérvase o dereito de revogación do premio concedido, se en calquera
momento posterior á súa concesión, tivese coñecemento de que a autora o autor da obra
non cumprise algunha das condicións das bases do concurso. Neste suposto o premio
outorgaríase a outra obra ou declararíase deserto, de ser o caso.
Novena.- PROPIEDADE E DESTINO DAS OBRAS
Os orixinais quedarán en propiedade da Concellería de Igualdade do Concello de Vigo, que
se reserva o dereito de explotación do traballo, produción, distribución, exposición,
transformación ou calquera outro tratamento posterior para conmemorar o 25 de novembro
en anos posteriores, con mención dos seus autores ou autoras. Para tal fin os/as
concursantes presentarán xunto coa obra a debida autorización, cumprimentando e
firmando o Anexo I.
O Concello de Vigo resérvase o dereito de organizar exposicións públicas con todos ou
parte dos carteis presentados ó concurso, en local, datas e horas que se determinarán.

Neste suposto, os carteis deberán ser retirados polas propias autoras e autores ou persoas
que os representen, no prazo de trinta días naturais seguintes ao da clausura da derradeira
exposición. A selección das obras que se inclúan na exposición será realizada polo xurado
do concurso.
Décima.- XURADO
O xurado estará formado por :
PRESIDENTA: a Concelleira de Igualdade dona Iolanda Veloso Rios, ou persoa na que
delegue.
VOGAIS: Catro membras da comisión de traballo organizadora dos preparativos dos actos
do 25 de novembro , creada no seo do Consello Municipal da Muller.
SECRETARÍA: A xefa do Servizo de Igualdade, dona Cristina Gómez García, con voz e sen
voto.
En caso de empate resolverá o voto de calidade da presidenta do xurado.
A concelleira de Igualdade queda facultada para resolver as eventualidades que poidan
xurdir non previstas nestas bases.
Como criterios para elixir o cartel gañador terase en conta tanto a calidade artística da
obra e a orixinalidade como a súa eficacia como elemento para transmitir valores de
igualdade e de non violencia contra as mulleres.
Décimo primeira.- PROCEDEMENTO
O procedemento para a concesión do premio será o de concorrencia competitiva que se
iniciará de oficio tras a aprobación das presentes bases e convocatoria pola Xunta de
Goberno Local.
O expediente de concesión do premio conterá un informe do órgano instrutor no que
constará que da información que a Concellería de Igualdade ten no seu poder se desprende
que a persoa beneficiaria cumpre todos os requisitos para acceder ao premio.
Décimo segunda.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA A INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN
DO PROCEDEMENTO E PRAZO PARA A NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
1.A Concellería de Igualdade será a encargada da instrución do procedemento relativo
ao Concurso de carteis “25 DE NOVEMBRO. DÍA INTERNACIONAL CONTRA A
VIOLENCIA DE XÉNERO”- Non o ignores, non o xustifiques, non o escondas-, e a Xunta
de Goberno Local será o órgano competente para conceder o premio a proposta do xurado.
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2.A concesión do premio notificarase ás persoas que se presenten ao mesmo, no prazo
de dez días a partir da data de concesión, de acordo co previsto no artigo 58 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común.
3.A resolución da Xunta de Goberno Local, sobre concesión do premio, esgota a vía
administrativa e contra a mesma poderá interpoñerse recurso de reposición ante a Xunta de
Goberno Local no prazo dun mes a contar do día seguinte ó da súa notificación, ou ben
directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Vigo, no prazo de dous meses desde o seguinte ó da notificación, de
acordo co artigo 116 da lei 30/1992, do 26 de novembro e 8.1 e 46 da Lei Reguladora da
Xurisdición Contencioso-Administrativa.
Décimo terceira.- OUTORGAMENTO DO PREMIO
O outorgamento do Premio, tramitarase a partir dun mes contado dende o día seguinte á
aprobación do mesmo pola Xunta de Goberno Local de non existir recurso ningún, e de
existir recurso, tras de seren cumpridos os prazos legais para a súa resolución.
Décimo cuarta.- TRATAMENTO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.
Os datos das persoas que se presenten ao premio, agás no relativo ó mesmo, 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 Igualdade do Concello de Vigo.
A persoa beneficiaria do presente premio poderá exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición ante a Concellería de Igualdade do Concello de Vigo.
Décimo quinta.- NORMATIVA APLICABLE.
A participación nesta convocatoria supón a aceptación das presentes bases, que se rexerá
pola Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; a Lei 38/2003, do 17 de
novembro, Xeral de Subvencións e o Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se
aproba o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en
materia de réxime local; os preceptos non básicos da Lei Lei 38/2003 e do Real Decreto
887/2006; as Bases de Execución do Orzamento do Concello de Vigo para o ano 2010, as
restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Vigo, 19 de agosto de 2010.
ANEXO I

“Dona/Don__________________________________ titular do DNI núm. ______________
1º.Declaro que a obra presentada é inédita e orixinal e non presentouse noutros
concursos ou campañas e que non supón nin contén en todo ou en parte, copia ou plaxio de
obras publicadas propias ou de outros/as artistas”.
2º.Cedo en exclusiva e irrevogablemente, o dereito de impresión ou reprodución, total
ou parcialmente, en calquera modalidade, tamaño ou soporte, así como a utilización da
obra para a súa promoción publicitaria, polo que consinto a Concellería de Igualdade do
Concello de Vigo poida facer as correspondentes modificacións ou transformacións para a
súa adaptación a soportes, técnicas ou tamaños necesarios.
3º.Reúno os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007 do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia e non estou incursa/o nas prohibicións para ser beneficiaria/o de
subvencións que recollen os apartados 2 e 3 do citado artigo 10.
4º.No caso de seren gañadora ou gañador do premio cedo gratuitamente e por tempo
indefinido a propiedade da obra gañadora á concellería de igualdade do Concello de Vigo,
quen se reserva todos os dereitos sobre a mesma incluído o de reprodución.
5º.-

No cartel que presento:

Non figura ningunha imaxe de persoa/s en primeiro plano ou recoñecible/s
Figura algunha/s imaxe/s de persoa/s en primeiro plano ou recoñecible/s e por tal
motivo achego en documento adxunto autorización firmada para incluír a imaxe da/s
persoa/s no cartel e na súa posterior edición e no seu caso acreditación de posuír os
dereitos de autor ou a cesión de dereitos de imaxe desta.
6º.Con esta obra pretendo transmitir:.................................................................................
.....................................................................................................................................................
(lugar) .......... de............... de 2010
NO CASO DE SER MENOR DE IDADE
Eu........................................................................................... (nome e apelidos) titular do DNI
núm............................. declaro baixo a miña responsabilidade que, en calidade de nai, pai,
titor/titora e sendo coñecedor/a das bases autorizo a ........................................................
autora/autor da obra presentada ao concurso de carteis contra a violencia de xénero
convocado pola Concellería de Igualdade do Concello de Vigo, a participar no devandito
concurso.
(lugar) ..... de ................. 2010
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23(1.361).- RELACIÓN DE XUSTIFICANTES DE LIBRAMENTOS.
Examinados os xustificantes de libramento remitidos por Intervención Xeral, co informe da
xefa do servizo de Fiscalización, de data 10.08.2010, co conforme do interventor Xeral, a
Xunta de Goberno local aproba a seguinte relación dos mesmos:
NOME

O.PAGO

IMPORTE

XUSTIFICAC.

REINT.
S/FAVOR

ABALDE COMESAÑA RAQUEL

10010070

3.000,00

2.997,61

2,39

0,00

COVELO ROMA ROSENDO GONZALO

10015535

8.584,00

8.584,00

----

0,00

CRESPO CASAL ALVARO

10030364

690,00

760,00

----

70,00

CRESPO CASAL ALVARO

10030367

310,11

310,11

----

0,00

ESCARIZ COUSO ALBERTO

10008500

206,74

206,74

----

0,00

ESCARIZ COUSO ALBERTO

10008501

269,88

228,88

41,00

0,00

ESCARIZ COUSO ALBERTO

10015532

50,00

50,00

----

0,00

ESCARIZ COUSO ALBERTO

10015782

465,00

365,00

100

0,00

ESCARIZ COUSO ALBERTO

10023601

247,00

253,50

----

6,50

ESCARIZ COUSO ALBERTO

10023605

106,68

106,68

----

0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10001646

17.999,00

17.895,76

103,24

0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10009851

1.000,00

873,84

126,16

0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10016293

7.572,60

7572,6

----

0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10017585

500,00

91,50

408,50

0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10017588

500,00

278,13

221,87

0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10017590

17.999,00

17.226,00

773

0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10027420

1.000,00

362,75

637,25

0,00

FERNANDEZ-LINARES BOUZA
RAMON

10013909

1.000,00

1.000,00

----

0,00

GONZALEZ DOMINGUEZ LUZ Mª

10015542

55.000,00

54.985,90

14,1

0,00

GUTIERREZ ORUE FRANCISCO
JAVIER

10013963

18,70

14,11

4,59

0,00

GUTIERREZ ORUE FRANCISCO
JAVIER

10014023

400,00

324,00

76

0,00

GUTIERREZ ORUE FRANCISCO
JAVIER

10021802

790,00

790,00

----

0,00

NUÑEZ ABOY MARTA

10029582

5.849,82

5.849,82

----

0,00

NUÑEZ ABOY MARTA

10041211

2.925,27

2.924,91

0,36

0,00

OTERO LAMAS FRANCISCO

10007265

6.000,00

5.615,24

384,76

0,00

OTERO LAMAS FRANCISCO

10028627

700,00

700,00

----

----

OTERO LAMAS JOSE ANGEL

10002439

1.500,00

1.477,87

22,13

----

QUINTELA RODRÍGUEZ Mª JOSE

10013168

50.000,00

50.000,00

----

----

VIEITES ALEN JOSE MANUEL

10031668

1.200,00

1.200,00

----

----

185.883,80

183.044,95

2.915,35

76,50

TOTAL

TOTAL XUSTIFICADO ….....................

NOME

183.044,95.-

O.PAGO

IMPORTE

XUSTIFICAC.

REINT.

S/FAVO
R

BERNARDEZ GIL SELA

1000003738

18.000,00

17.987,20

12,80

0,00

CARNEIRO MINIÑO PILAR

1000003739

1.500,00

1.459,50

40,50

0,00

COMESAÑA ALEN JUAN RAMON

1000004553

1.500,00

1.392,00

108,00

0,00

DEL CASTILLO MARTIN CARMELO 1000001371

3.000,00

2.842,05

157,95

0,00

ESCARIZ COUSO ALBERTO

1000001370

500,00

96,59

403,41

0,00

ESCARIZ COUSO ALBERTO

1000006491

5.000,00

2.850,00

2.150,00

0,00

GOMEZ JANEIRO MARÍA

1000007296

3.000,00

1.165,83

1.834,17

0,00

OTERO LAMAS FRANCISCO

1000009849

400,00

394,60

5,40

0,00

OTERO LAMAS JOSE ANGEL

1000002441

500,00

339,45

160,55

0,00

OTERO LAMAS JOSE ANGEL

1000002514

500,00

319,51

180,49

0,00

VIEITES ALÉN JOSE MANUEL

1000001648

6.000,00

5.999,56

0,44

0,00

39.900,00

34.846,29

5.053,71

0,00

TOTAL
TOTAL XUSTIFICADO …..................

34.846,29.-

24.(1.362)- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA Á MERCANTIL TOCA Y
SALGADO S.L. POLA PRESTACIÓN EFECTIVA DO SERVIZO DE XESTIÓN DOS
RESIDUOS VOLUMINOSOS, MESES DE MAIO E XUÑO 2010. EXPTE. 2762/252.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 2-08.2010,
emitido polo xefe do servizo de Limpeza, coa conformidade do concelleiro delegado, a
Xunta de Goberno Local acorda:
1.- Aprobar a indemnización substitutiva pola prestación efectiva do servizo de xestión dos
residuos voluminosos (Ler 200307) da cidade de Vigo nos meses de maio e xuño do ano
2010 por parte da Mercantil TOCA Y SALGADO S.L.
2.- Recoñecer a obriga económica a favor da referida empresa polo importe de 30.530,96
euros, IVE engadido, en concepto de resarcimento pola prestación realizada nos meses de
marzo e abril do 2010.
3.- Imputar o gasto ao crédito existente na partida 1620..2270017 do vixente Orzamento de
Gastos.

25(1.363).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN (PLAN RE-COMERCIA 2010-2013)
Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA AO ABEIRO DA ORDE DO
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22.07.2010 PARA A MODERNIZACIÓN DO MERCADO DO PROGRESO. EXPTE.
5163/551.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 17 de agosto
emitido polo asesor en materia de mercados, coa conformidade do concelleiro delegado, a
Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar a solicitude de subvención ó abeiro da “Orde do 22 de xullo de 2010, pola que
se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións a concellos de Galicia para a adecuación e modernización de equipamentos
comerciais, en desenvolvemento do Plan Ágora, agora Re-comercia 2010-2013, e se procede
á súa convocatoria para o ano 2010 (código de procedemento IN223A)”, por un importe total
de 125.000 €, correspondente ao 27’38% do custo previsible, ou ao maior importe que poida
aportar a Xunta de Galicia dos fondos estatais que xestiona, para a execución do “Proxecto
de reforzo de piares, de estrutura e de forxado no Mercado do Progreso”, aprobado por
acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo o 31 de decembro de 2009 (exped.
2314/551)
2º.- O investimento previsto, que se executará no presente exercicio 2.010, será financiado,
en canto á achega municipal, con cargo á partida orzamentaria do orzamento de gastos
4310.6320001 Investimentos modernización Mercado Progreso.

26(1.364).- PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS DE “PROTECCIÓN
E CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO E PAISAXÍSTICO DOS
XARDÍNS DE PEREIRÓ”. EXPTE. 5398/446.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta de data 13 de
agosto emitido polo xefe do Servizo de Montes, Parques e Xardíns, coa conformidade da
concelleira delegada, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde no traballo para as obras de “Protección e
conservación do patrimonio histórico e paisaxístico dos xardíns de Pereiró”.

27(1.365).- PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS DE “PROTECCIÓN
E CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO E PAISAXÍSTICO DOS
XARDÍNS DO CASTRO”. EXPTE. 5399/446.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta de data 13 de
agosto emitido polo xefe do Servizo de Montes, Parques e Xardíns, coa conformidade da
concelleira delegada, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde no traballo para as obras de “Protección e
conservación do patrimonio histórico e paisaxístico dos xardíns do Castro”.

28(1.366).- DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO
POLA ASOCIACIÓN HOSTELERA DE VIGO S.L., CONTRA ACORDO DA XUNTA
DE GOBERNO LOCAL DE 21.06.2010. EXPTE. 18902/240.
Con data 9 de agosto de 2010 o xefe de Patrimonio, coa conformidade da xefa da área de
Réxime Interior e máis do concelleiro delegado, emite o seguinte informe-proposta:
“Normativa de aplicación:
•
•
•
•
•

Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións públicas e do
Procedemento administrativo común (LRXAP).
Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas (LPAP).
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local (LBRL).
Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG).
RD 1372/1986, de 13 de xuño, Regulamento de Bens das Entidades Locais (RBEL).

Antecedentes:
Primeiro.A Xunta de Goberno Local en sesión do 21 de xuño do 2010, acordou “1º.Desestima-las alegacións formuladas pola entidade ASOCIACIÓN HOSTELERA DE VIGO
SL ó presente expediente de exercicio da acción administrativa de desafiuzamento, e a súa
solicitude de suspensión do acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión do 10
de maio do 2010, o non resultar desvirtuados, polos motivos expostos nos antecedentes, os
fundamentos xurídicos que o motivan. 2º.- Exercita-la acción administrativa de
desafiuzamento para a recuperación posesoria do edificio municipal denominado Miradoiro
do Castro, situado no Parque municipal do Castro, mediante o desaloxo e lanzamento do
actual ocupante, ASOCIACIÓN HOSTELERA DE VIGO SL. 3º.- Requirir a ASOCIACIÓN
HOSTELERA DE VIGO SL para que no prazo de 10 días, a contar dende o día seguinte da
notificación do presente acordo, proceda ó seu desaloxo poñéndoa a disposición deste
Concello. 4º.- Transcorrido o prazo outorgado para o desaloxo, o Ilmo. Sr. Alcalde, en caso
de incumprimento, apercibirá ó interesado do lanzamento na forma prevista no art. 130 do
RBEL.5º.- Facultar ó Ilmo. Sr. Alcalde para a execución do desafiuzamento con indicación
da data de lanzamento e disposición dos medios de execución forzosa que procedan.”
Acordo notificado á entidade interesada en data 26 de xullo do 2010.
Segundo.D. Domingo Piñeiro Cubelo, en nome da ASOCIACIÓN HOSTELERA DE
VIGO SL formula en data 02/08/2010 recurso de reposición contra o acordo da Xunta de
Goberno Local, solicitando se lle outorgue o prazo de desaloxo de 5 meses do art. 126.5 do
RBEL e subsidiariamente a suspensión do acto administrativo consonte o previsto no art.
111.2 a) da LRXAP e PAC, comprometéndose a deixar o local na data do 1 de outubro do
presente ano.
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Fundamentos de dereito:
PRIMEIRO.- Procede admitir a tramite o recurso de reposición interposto por canto se fai
en tempo e forma establecidos nos arts. 116 e 117 LRXAP e PAC.
SEGUNDO-. O recurso de reposición é un medio de impugnación de determinados actos de
trámite e resolucións administrativas a disposición dos administrados. Dada a natureza
revisora dos recursos administrativos, é requisito imprescindible para poder interpoñer este
recurso que estes actos ou resolucións incorran en determinadas irregularidades. En
concreto, a lei esixe que se dalgún dos motivos de nulidade ou anulabilidade
regulamentados nos artigos 62 e 63 LRJAP (artigo 107 LRJAP). No caso que estamos
examinando ningunha das alegacións formuladas pola interesada ten virtualidade suficiente
para desvirtuar a resolución que se recorre, por canto ademais de non fundamentarse en
ningunha das causas de nulidade ou anulabilidade da LRXAP E PAC, como así se esixe no
art. 107 do citado texto legal, no se observa tampouco dita concorrencia.
TERCEIRO.- En atención ás alegacións presentadas no recurso formulado, procede
informar, en primeiro lugar, que o feito de que a recorrente tivera aboado o pago do canon
da concesión ata o mes de marzo do presente ano, non lexitima a ocupación ilícita que
mantén sobre o dominio público municipal unha vez rematado o prazo da concesión no mes
de marzo do ano 2009 e extinguido, conseguintemente dito título de concesión, posto que
como ven recoñecendo a xurisprudencia do TS, o aboamento das taxas ou tributos non
presupón autorización ou legalización de situacións, nin que a Administración quede
vencellada polo mero feito de recibir tales importes, pois, en todo caso, se trata de
situacións ilegais que non poden ampararse no principio citado. En consecuencia, o dereito
de uso privativo do dominio público, unha vez extinguido, non é admisible unha extensión
da súa vixencia máis aló do prazo establecido, sen que a isto obste que a Administración
poida ter seguido percibindo certas cantidades derivadas dunha ocupación que deveu ilegal.
Igualmente resulta rexeitable a solicitude de outorgamento do prazo do art. 126.5 do RBEL,
que prevese no marco dun procedemento expropiatorio de dereitos sobre o dominio público
(art. 121 RBEL) ou no exercicio da facultade administrativa para deixar sen efecto a
concesión antes do seu vencemento por motivos de interese público (art. 80.10 RBEL),
supostos nos que a extinción anticipada do título fai necesario o outorgamento dun prazo
para o desaloxo do inmoble, fixado en cinco meses a conceder o interesado xunto coa
notificación do requirimento para a formulación de proposta da contía indemnizadora e
prazo necesario de desaloxo (art. 126.5 RBEL). Circunstancias todas elas que no concorren
no presente caso, no que o procedemento de desafiuzamento administrativo trae
consecuencia da extinción da concesión polo vencemento do prazo polo que foi outorgada e
ante o incumprimento por parte da recorrente da súa obriga de desaloxo do dominio
público na data de vencemento (10 de marzo do 2009) estimándose o novo prazo concedido
para o seu desaloxo na resolución recorrida, axeitado nas presentes circunstancias, tendo
en conta o tempo transcorrido dende dita data sen que a interesada procedera á entrega e
posta a disposición desta Administración do inmoble e instalacións públicas a que viña
obrigada, e isto a pesar dos intentos de recepción que ao efecto realizou esta

Administración, que como consta no expediente, resultaron falidos ante a oposición e
negativa da propia recorrente.
Finalmente, no que atinxe a solicitude de suspensión de execución do acordo, consonte o
art. 111.2 a) da LRXAP e PAC , sinalar que tal como xa informouse e así consta na
fundamentación xurídica que serviu de base o acordo adoptado, a LRXAP e PAC
contempla e regula a posibilidade de suspensión, vía recurso administrativo, da execución
do acto impugnado cando concorran as circunstancias legais establecidas no art. 111. 2.,
sen embargo no presente caso, non resultaría admisible a causa invocada sobre o prexuízo
de imposible ou difícil reparación, xa que nin resulta acreditado en modo ningún, e en
calquera caso respondería a unha actuación unilateral,voluntaria, e programada pola
propia interesada quen, con coñecemento da data de finalización da concesión, asume
compromisos máis aló do prazo da concesión ,incumprindo con isto a súa obriga de entrega
do local.
CUARTO.- En mérito o que antecede, procede desestimar o recurso de reposición
formulado pola interesada contra o acordo da Xunta de Goberno Local do 21 de xuño do
2010, resultado competente para adoptar o acordo resolutorio o propio órgano de goberno,
de conformidade co disposto no art. 116 da L.30/92 de RXAP e PAC.
Por todo o anteriormente exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte acordo:
“ÚNICO. Desestimar o recurso de reposición interposto pola ASOCIACIÓN HOSTELERA
DE VIGO SL contra o acordo da Xunta de Goberno Local do 21 de xuño do 2010, ao non
resultar desvirtuados, polos razoamentos expostos nos antecedentes da presente, os
fundamentos xurídicos que motivaron a súa adopción.”
Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o anterior informe-proposta.

29(1.367).- SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN DE CAUSA DE EXCEDENCIA
FORZOSA DE Dª MARÍA XOSEFA PORTEIRO GARCÍA. EXPTE. 20017/220.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de Recursos Humanos, do 30.07.2010, co conforme da xefa do concelleiro delegado da Área
de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Declarar a Dª María Xosefa Porteiro García, con DNI 35.996.629-L e nº de persoal
76.562, traballadora municipal suxeita ao réxime laboral que se atopa en situación de
excedencia forzosa por desempeño de cargo público como Directora do Museo do
Ferrocarril de Madrid-Delicias dende o 13 de xullo do 2009, na situación de excedencia
forzosa por nomeamento como Directora de Comunicación e Desenvolvemento Corporativo
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da fundación dos Ferrocarriles Españoles, nos termos da Resolución do Director-Xerente da
citada Fundación de data 02/07/2010, comunicada ao Concello de Vigo en data 27/07/2010
(documento nº 100100981) e de conformidade cos antecedentes e fundamentos do presente
acordo.
2º.- Informar á traballadora que, consonte ao establecido no artigo 46.1 do Real Decreto
Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto dos
Traballadores, a situación de excedencia forzosa por desempeño de cargo público xera o
dereito á reserva do posto de traballo e ao cómputo da antigüidade da súa vixencia, habendo
de solicitar o reingreso dentro do mes seguinte ao do cese no cargo público.
3º.- Dese traslado do presente acordo á Intervención Xeral, á interesada e servizos afectados.
4º.- Contra o presente acordo poderanse interpoñer os recursos recollidos no Real decreto
lexislativo 2/1995, do 7 de abril, do Texto Refundido da Lei de Procedemento Laboral,
previo esgotamento da vía administrativa previa ao exercicio de accións en sede
xurisdicional laboral contemplado no artigo 120 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común,
modificada pola Lei 4/1999, sen prexuízo de calquera outro que se estime procedente en
Dereito.”

30(1.368).- SOLICITUDE DE PERMISO NON RETRIBUÍDO DE 15 DÍAS DE D.
PEDRO DÍAZ JUSTO. EXPTE. 20044/220.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta da técnica de
xestión, do 17.08.2010, co conforme da xefa do Servizo de Recursos Humanos, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Autorizar a D. Pedro Micael Díaz Justo (núm. persoal 78750 e NIF 53174618-K), policía
local, un permiso non retribuído de quince días de duración que comezará o día 1 de
setembro e finalizará o 15 de setembro de 2010, debendo incorporarse o seu posto de traballo
o día seguinte (16 de setembro de 2010), de conformidade co previsto no art. 17 do vixente
acordo regulador das condicións económicas e sociais do persoal ó servizo do Concello de
Vigo.
Durante a súa duración o interesado permanecerá de alta no réxime xeral da Seguridade
Social e computará a efectos de antigüidade, pero non a efectos de vacacións, permiso por
asuntos persoais e pagas extraordinarias.

31.- DAR CONTA DE RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO-DELEGADO DE
XESTIÓN
MUNICIPAL
DO
05.08.10
DE
RECLAMACIÓN
DE

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL FORMULADA POR D. DOMINGO
MIGUEL ARIAS. EXPTE. 20033/220
Dáse conta do informe xurídico da xefa do servizo de Recursos Humanos, do 5.08.2010, co
conforme da xefa da área de Réxime Interior, así como do decreto asinado polo concelleiro
da área de Xestión Municipal co dou fe do Secretario do Goberno, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1.- En escrito de data 24/05/2010 (data de entrada no Rexistro Xeral do Concello de 27/05/2010,
documento nº 100074808) D. Domingo Miguel Arias, con DNI 11.937.567-S, presenta reclamación
de responsabilidade patrimonial e conseguinte indemnización en concepto de danos e prexuízos por
importe de 66.000 euros, presuntamente causados polo presunto funcionamento anormal do
Concello de Vigo.
Lémbrase que o reclamante foi declarado na situación de cesante -e consecuentemente decaido no
seu dereito a ser nomeado con cargo á praza vacante de médico psiquiatra adscrito ao CEDRO por
acordo da Xunta de Goberno Local de data 19 de maio do 2009 (expediente administrativo nº
19.029/220); acordo que á data de hoxe non consta neste Servizo teña sido recorrido nin en vía
administrativa nin en vía xurisdicional.
2.- Solicitado informe á Asesoría Xurídica Municipal, en data 24/06/2010 o Xefe do Servizo
Contencioso emitiu informe –que obra incorporado ao expediente administrativo- no cal se detalla o
iter xudicial seguido no presente caso.
En consecuencia, debe procederse á resolución expresa da citada reclamación.
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.- O instituto xurídico da responsabilidade patrimonial vén regulado no Capítulo I (artigos 139 a
144, ambos inclusive) da Lei 30/1992, do 26 de decembro, do Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común (LRXAP-PAC) modificada por Lei 4/1999. Nos
ditos preceptos establécese a regra xeral de que “os particulares terán dereito a ser indemnizados
polas Administracións Públicas correspondentes de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens
e dereitos, salvo nos casos de forza maior, sempre que a súa lesión sexa consecuencia do
funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos” (artigo 139).
Como principios esenciais na xeneración de responsabilidade patrimonial da Administración, o
mesmo artigo establece que o dano alegado deberá ser:
-efectivo;
-avaliable economicamente;
-individualizado en relación a unha persoa ou grupo de persoas.
A mesma norma contempla que “só serán indemnizables as lesións producidas ao particular
proveniente de danos que este non teña o deber xurídico de soportar de acordo coa Lei. Non serán
indemnizables os danos que se deriven de feitos ou circunstancias que non se tivesen podido prever
ou evitar segundo o estado dos coñecementos da ciencia ou da técnica existentes no momento de
produción daqueles, todo elo sen prexuízo das prestacións asistenciais ou económicas que as leis
podan establecer para estes casos”.
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II.- No presente suposto, resulta especialmente relevante considerar que, realizadas a totalidade das
actuacións contidas no acordo da Xunta de Goberno Local de data 17/03/2009 relativas á execución
da sentenza que anulaba o nomeamento de D. Francisco Abel Otero Lamas como médico-psiquiatra
adscrito ao CEDRO, e constituído novamente o órgano de selección por Resolución do Sr.
Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal de 20/03/2009, o reclamante D. Domingo
Miguel Arias foi nomeado funcionario de carreira con cargo a unha praza vacante de médico
psiquiatra adscrita ao CEDRO por novo acordo da Xunta de Goberno Local de 6 de abril do 2009,
notificado ao interesado o 20 de abril do 2009 segundo acuse de recibo óbrante no expediente.
Resulta certo que Sr. D. Domingo Miguel Arias compareceu no Servizo de Recursos Humanos do
Concello no prazo establecido ao efecto, manifestando perante o Sr. Titular da Asesoría Xurídica
Municipal, a Sra. Xefa da Área de Réxime Interior e a funcionaria subscribinte, Dª María Dapena
Gómez, Xefa do Servizo de Recursos Humanos, a súa vontade de tomar posesión da praza e
simultaneamente ser declarado na situación de excedencia por incompatibilidade, debido a que se
atopaba prestando servizos no SERGAS.
O Sr. Miguel Arias foi informado acerca da necesidade de acreditar o seu pase á situación
administrativa ou laboral que procedese no seu posto de traballo ou praza de orixe –aos efectos de
que a toma de posesión se materializase nos termos da legalidade vixente- manifestou o
comparecente a súa vontade de consultar dito aspecto coa súa representación legal, non
materializándose o acto de toma de posesión, significándose que non consta neste Servizo de
Recursos Humanos nin comparecencia do mesmo neste Servizo, nin presentación de escrito ou
solicitude algunha declarativa de vontade de toma efectiva de posesión da praza obtida por
sentenza.
III.- A falta de exercicio do dereito á toma de posesión por parte do Sr. D. Domingo Miguel Arias
debe ser analizada dende a perspectiva seguinte:
-Primeiramente, debe salientarse que o artigo 62 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico
do Empregado Público, establece que a condición de funcionario de carreira adquírese polo
cumprimento sucesivo dos seguintes requisitos:
Superación do proceso selectivo.
Nomeamento polo órgano ou autoridade competente, que será publicado no Diario Oficial
correspondente.
Acto de acatamento da Constitución e, no seu caso, do Estatuto de Autonomía correspondente e do
resto do ordenamento xurídico.
Toma de posesión dentro do prazo que se estableza.
Dentro do acatamento á Constitución e ao resto do ordenamento xurídico debe entenderse
loxicamente comprendido o feito de non estar incurso en causa de incompatibilidade en canto á
relación laboral ou de servizo coa Administración Pública; así, a Lei 53/1984, do 26 de decembro,
de Incompatibilidades do Persoal ao servizo das Administracións Públicas, non prohibe que unha
persoa poda manter diversas relacións de emprego ou de servizo con
distintas ou coa mesma Administración, pero si prohibe a permanencia en situación de servizo
activo en máis de unha relación de emprego ou de servizo, e consecuentemente, a multiplicidade
na ocupación de prazas e postos.

Como sinala CORRAL VILLALBA, JUAN (“MANUAL DE XESTIÓN DE PERSOAL DA
ADMINISTRACIÓN LOCAL”, 2ª Edición, Ed. Thomson Civitas) se o novo empregado público, ao
tomar posesión ou ao formaliza-lo contrato, viñese desenvolvendo algunha actividade pública ou
percibindo algunha pensión, debe optar por permanecer en activo en unha das relacións: a nova ou
a anterior.
Tal circunstancia foi advertida expresamente ao Sr. Miguel Arias.
Adicionalmente, debe salientarse que as “Instrucións Interpretativas para a aplicación do Acordo
Regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores/ as ao servizo do Concello de
Vigo”, aprobadas pola Corporación o día 28 de decembro de 1998 e actualmente en vigor,
establecen na súa Instrución Primeira que “tódolos postos desempéñanse en réxime de "Dedicación
exclusiva", excepto aqueles ós que a Excma. Corporación Municipal lles autorice a compatibilidade
e conste así na relación de postos de traballo. De conformidade co previsto no apartado 4 do art. 16
da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades no Sector Público, só poderá recoñecerse
compatibilidade para o exercicio de actividades privadas ó persoal que desempeñe postos de
traballo que comporten a percepción de complementos específicos, ou concepto equiparable, a
contía do cal non supere o 30 % das súas retribucións básicas, excluídos os conceptos que teñan a
súa orixe na antigüidade. Exceptúase de dito límite o caso de "Profesor Asociado de Universidade",
así como as actividades de investigación e asesoramento nos termos previstos no art. 6° da Lei de
Incompatibilidades.”
Por outra parte, as vixentes “INSTRUCCIÓNS SOBRE PLANTILLA E RELACIÓN DE POSTOS DE
TRABALLO DO PERSOAL O SERVICIO DA CORPORACIÓN E DOS SEUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS PARA O EXERCICIO 2009”, aprobadas conxuntamente coa Relación de Postos de
Traballo correspondente ao ano 2009 (BOP nº 53, do mércores 18 de marzo do 2009) en concreto
nas Instrucións Primeira e segunda, contemplan igualmente o réxime de adicación exclusiva dos
postos de traballo en relación coa percepción das retribucións e a incompatibilidade inherente aos
mesmos nos termos do previsto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do
Persoal ao Servizo das Administracións Públicas, modificada pola Disposición Final Terceira da
citada Lei 7/2007, do 12 de abril.
As Bases Xerais e específicas directoras da Oferta de Emprego correspondente ao ano 1996
contemplaban expresamente (Base IV, apartado f) das Xerais) a esixencia de non atoparse incurso
en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislación vixente.
-En canto ao segundo dos aspectos –falta de materialización da toma de posesión en prazo- as
propias Bases Xerais preceptuaban con meridiana claridade (Base XV-TOMA DE POSESIÓN) que:
“Unha vez nomeados polo órgano competente, notificaráselles ás persoas interesadas para que
tomen posesión na data que se lles indique. Quen non o faga sen causa xustificada declararanse en
situación de cesante.
Na dilixencia de toma de posesión farase consta-la manifestación do interesado de non vir
desempeñando ningún posto ou actividade no sector público, e que non realiza actividade privada
incompatible ou suxeita a recoñecemento de compatibilidade, así como non atoparse percibindo
pensión de xubilación, retiro ou orfandade, por dereitos pasivos ou por calquera réxime da
Seguridade Social, público ou obrigatorio”.
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A declaración na situación de cesante -e consecuentemente o decaemento no seu dereito a ser
nomeado con cargo á praza vacante de médico psiquiatra adscrito ao CEDRO – do Sr. D. Domingo
Miguel Arias (acordo que á data de hoxe non consta neste Servizo teña sido recorrido nin en vía
administrativa nin en vía xurisdicional) resultou xenerarse por causa exclusivamente imputable ao
mesmo.
IV.- Consecuentemente, debe concluírse que non concorre a necesaria relación de causalidade entre
o funcionamento do servizo público e a presunta lesión producida esixida polo artigo 13 do Real
Decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos en
materia de responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas; en todo caso, se trata de
actos firmes e consentidos polo agora reclamante, procede a desestimación da reclamación
formulada, considerándose igualmente que o presunto dano causado débese única e exclusivamente
á conduta realizada polo propio reclamante, imputable ao mesmo, non podendo o Concello de Vigo
facerse cargo das motivacións subxectivas e persoais que levaron ao Sr. Migual Arias a adoptar a
decisión persoal en relación á falta de toma de posesión na praza para a cal fora nomeado.
V.- Vistas as competencias que en canto á resolución dos expedientes administrativos de
responsabilidade patrimonial ostenta o Sr. Concellleiro-delegado da Área de Xestión Municipal por
delegación do Excmo. Sr. Alcalde-Presidente efectuada en Decreto de data 24/07/2008, e nos termos
do disposto na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime Local, en redacción dada
por Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local,
proponse ao dito órgano municipal a adopción da seguinte
RESOLUCIÓN
“Primeiro.- Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por D. Domingo
Miguel Arias, con DNI 11.937.567-S, En escrito de data 24/05/2010 (data de entrada no Rexistro
Xeral do Concello de 27/05/2010, documento nº 100074808) nos termos do informe xurídico que
antecede e polos feitos e fundamentos xurídicos contidos no mesmo.
Segundo.- Notificar a presente resolución ao reclamante, Xefatura da Área de réxime Interior,
Asesoría Xurídica Municipal (Xefatura do Servizo Contencioso) aos efectos oportunos.”
Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de
2 meses dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto administrativo firme, nos
supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.
DECRETO
Vista a precedente proposta, e no uso das competencias que en canto á resolución dos expedientes
administrativos de responsabilidade patrimonial ostento por delegación do Excmo. Sr. AlcaldePresidente efectuada en Decreto de data 24/07/2008, RESOLVO DE CONFORMIDADE COA
MESMA.

A Xunta de Goberno Local queda enterada.

32(1.370).- DAR CONTA DE RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO-DELEGADO DE
XESTIÓN MUNICIPAL DO 20.07.10 DE ENCOMENDA PROVISIONAL DE FUNCIÓNS
A Dª MARTA RIOBÓ IBÁÑEZ. EXPTE. 20034/220.
Dáse conta da resolución do concelleiro delegado da área de Xestión Municipal, do
30.07.2010, co dou fe do Secretario do Goberno, que di o seguinte:
“A Concelleira de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo, debido a necesidade de tramitación
ordinaria dos expedientes de Sanidade e Consumo, o seguimento do plan de saúde, a tramitación a
través da OMIC das consultas e reclamacións relacionadas cos bens, produtos e servizos dos
consumidores, solicita se realice encomenda das funcións da xefatura de Sanidade e Consumo a
funcionaria Dª Marta Riobó Ibañez, adscrita ao posto de Xefe do servizo de medio ambienteUnidade Administrativa.
Considerando o disposto no artigo 73.2 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público (BOE nº 89, do venres 13 de abril do 2007), que preceptúa que as
Administracións Públicas poderán asignar ao seu persoal funcións, tarefas ou responsabilidades
distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan, sempre que resulten adecuadas á
súa clasificación, grao ou categoría, cando as necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma
das retribucións;
No uso das competencias que a normativa vixente en materia de réxime local lle confire á AlcaldíaPresidencia en canto á superior dirección do persoal municipal, contidas no artigo 124.4.i) da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003, de
Medidas para a Modernización do Goberno Local, e que ostento por delegación efectuada en
Decreto de data 5 de xullo do 2007 en canto á xefatura directa e inmediata do persoal municipal,
RESOLVO
“Primeiro.- Encomendar provisional e transitoriamente a funcionaria Dª Marta Riobó Ibáñez con nº
de persoal 76267, adscrita ao Servizo de Medio Ambiente, a realización da tramitación dos
expedientes urxentes do servizo de sanidade e consumo, compatibilizando ditas funcións coas
propias do seu posto de traballo e desenvolvéndoas dentro da súa xornada habitual de traballo, co
fin de garantir a adecuada prestación do servizo público, con carácter estritamente provisional.
Segundo.- A dita encomenda, de carácter provisional, terá validez dende a data do presente decreto
ata a cobertura do posto vacante de Xefe de Sanidade e Consumo e en todo caso ata o 31 de
decembro do presente ano 2010.
Terceiro.- Da presente resolución, que xurdirá efectos a partires do seguinte día ao da súa
notificación, dese traslado a interesada, concelleiro/a-delegado/a da Área, Xefatura da Area de
Réxime Interior, Servizo de Recursos Humanos, Planificación e Organización, así como ao Comité
de Persoal para coñecemento e efectos.
Cuarto.- Dar conta da presente á Xunta de Goberno Local para o seu coñecemento.”
Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso de reposición perante o mesmo órgano
que o ditou no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación,
ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Vigo no prazo de 2 meses a contar dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto
administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do disposto nos
artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición ContenciosoAdministrativa.”
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A Xunta de Goberno Local queda enterada da precedente resolución.

33(1.371).- DAR CONTA DE RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO-DELEGADO
DE XESTIÓN MUNICIPAL DO 30.07.10 DE REMOCIÓN E CAMBIO DE
ADSCRICIÓN Á FUNCIONARIA Dª AVELINA SANTISO GIL Ó LABORATORIO
MUNICIPAL. EXPTE. 20035/220.
Dáse conta da resolución do concelleiro delegado da área de Xestión Municipal, do
30.07.2010, co dou fe do Secretario do Goberno, que di o seguinte:
“En escrito de data 18/06/2010 (recibido nesta Concellería-delegada de Área o 24/06/2010) a
Concelleira-delegada da Área de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo solicita o traslado da
funcionaria Dª Avelina Santiso Gil, adscrita ao posto de traballo de Xefe/a da Unidade Técnica de
Medio Ambiente, ao Laboratorio Municipal, debido á urxente necesidade de proceder á cobertura
dun posto de traballo vacante de analista no dito servizo.
A funcionaria municipal Dª Avelina Santiso Gil, con nº de persoal 78.718, accedeu ao posto de
traballo de Xefe/a da Unidade Técnica de Medio Ambiente mediante o sistema de libre designación,
procedente de outras Administracións Públicas previa a pública convocatoria nos termos do acordo
da Xunta de Goberno Local de 11 de decembro do 2000 (expediente administrativo nº 12.372/220) e
tendo sido nomeada por Decreto da Alcaldía-Presidencia de data 31/01/2001.
O artigo 29.4 do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei de Función Pública de Galicia –de aplicación directa ao persoal ó servizo da Administración
Local de Galicia en canto á provisión de postos de traballo- establece que “as persoas funcionarias
adscritas a un posto de traballo polo procedemento de libre designación poderán ser removidas del
con carácter discrecional”.
En igual senso, as Bases de Execución dos Orzamentos Municipais do Concello de Vigo para o
presente exercicio económico 2010 establecen (Base 34ª) que:
“De conformidade co disposto no artigo 29.2 do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia, serán cubertos polo sistema
de libre designación aqueles postos de traballo que así estean determinados na relación de postos
deste Concello. En calquera caso, serán cubertos por este procedemento os postos técnicos de nivel
igual ou superior ó 26, buscando así unha aplicación analóxica do contido do artigo 30 do Decreto
Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo.
O funcionariado que provisionalmente ou definitivamente ocupen un posto destas características
poderán ser removidos ou destituídos respectivamente, en calquera momento con carácter
discrecional segundo o disposto nos artigos 29.4 do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia e 16.3 do Decreto 93/91,
do 20 de marzo, polo que se aproba o regulamento de provisión de postos de traballo da Xunta de
Galicia.
Ós/ás funcionarios/as trasladados asignaráselles outro destino provisional, ó careceren de dereito a
reserva de posto, consonte ó disposto nos artigos 20 do Decreto 93/9, de 20 de marzo, polo que se

aproba o regulamento de provisión de postos de traballo da Xunta de Galicia e artigo 58 do Real
Decreto 364/95, do 10 de marzo da Administración do Estado.
O funcionariado que ocupe postos de traballo non singularizados, entendendo por tales os que non
se individualicen ou distingan dos restantes postos de traballo polo seu contido ou condicións
específicas para o seu exercicio, poderá ser adscrito por necesidades do servizo a outro da mesma
natureza, nivel de complemento de destino e específico, por cambio de adscrición, segundo o
disposto no artigo 7 do Decreto 93/91, do 20 de marzo, da Xunta de Galicia concordante co artigo
61 do Real decreto 364/95, do 10 de marzo.”
Considerando as urxentes necesidades na cobertura do posto de traballo vacante de analista no
Laboratorio Municipal (código retributivo 057) manifestadas pola Concelleiro-delegada da Área de
Medio Ambiente, Sanidade e Consumo no escrito referido; toda vez que o citado cambio respeta en
todo caso as retribucións que percibe a Sra. Santiso Gil (debido a que ambos postos de traballo
dispoñen da mesma dotación económica e de idénticas retribucións, con código retributivo 057,
nivel de complemento de destino 26 e complemento específico código 11); e visto que a funcionaria
proposta cumpre os requisitos de titulación asignados ao posto de traballo de analista na vixente
Relación de Postos de Traballo Municipal (aprobada pola Xunta de Goberno Local en acordo do 21
de xaneiro do 2009);
Vistas as competencias que en canto á xefatura directa e inmediata do persoal municipal ostento por
delegación do Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, efectuada en Decreto do 7 de xullo do 2005, nos
termos do establecido na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, en
redacción dada por Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno
Local, pola presente
RESOLVO
“Primeiro.- Dispoñer, ao abeiro do establecido no artigo 29.4 do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13
de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Función Pública de Galicia, a remoción
da funcionaria municipal Dª Avelina Santiso Gil, con nº de persoal 78.718, do posto de traballo ao
que está actualmente adscrita (Xefe/a da Unidade Técnica de Medio Ambiente, código de posto
215.01, código retributivo 057) polas motivacións e nos termos do solicitado pola Concelleiradelegada da Área de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo en escrito de data 18/06/2010.
Segundo.- Adscribir á funcionaria Dª Avelina Santiso Gil, con nº de persoal 78.718, ao posto de
traballo de analista (código de posto 313.02, código retributivo 057, encadrada a praza asociada no
subgrupo A1,escala de Administración Especial, con retribucións asignadas de nivel de
complemento de destino 26, complemento específico 11) nos termos do proposto pola Concelleiradelegada da Área de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo en escrito de data 18/06/2010.
Terceiro.- Contra o presente acto poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación, ou ben recurso contencioso-administrativo
no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da notificación do acto administrativo que poña
fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.”

A Xunta de Goberno Local que enterada da precedente resolución.
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SERVIZOS XERAIS
34(1.372).- AMPLIAR O PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS DE
“MODIFICADO Nº 1 DE CONSTRUCIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA CAÑIZACOMESAÑA”. EXPTE. 404/440.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe proposta do xefe de área de
Servizos Xerais, do 9.08.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Ampliar o prazo de execución das obras de “Modificado nº 1 da Construción de Beirarrúas
na Rúa Cañiza - Comesaña”, pasando a ser o novo prazo de finalización das mesmas o
vindeiro 15 de setembro de 2010, non significando incremento algún sobre o importe de
adxudicación da obra.

35(1.373).- FORMALIZACIÓN DE CONVENIO CON TELEFÓNICA DE
ESPAÑA,
SAU,
PARA
MODIFICACIÓN
E
SOTERRAMENTO
DE
INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIÓNS NA RÚA MANUEL ÁLVAREZ.
EXPTE. 325/440.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe proposta do xefe de área de
Servizos Xerais e do asesor xurídico da área, do 16.06.2010, a Xunta de Goberno Local
acorda:
1º.- Aprobar o Convenio de aportacións alleas entre o Concello de Vigo e “ Telefónica de
España, S.A.U.”, para a modificación
e soterramento de infraestruturas de
telecomunicacións na rúa Manuel Álvarez.
2º.- Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente do Concello para que subscriba o documento en
representación do mesmo.
3º.- O gasto financiarase con cargo á partida correspondente do orzamento do proxecto de
urbanización da referida rúa, aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de 25 de
setembro de 2009 xa que o convido non supón incremento algún sobre o orzamento previsto
no mesmo.

36(1.374).- PROXECTO MODIFICADO NÚM. 1 “CUSTO CERO” DO
PROXECTO DE PAVIMENTACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA DA
IGREXA-VALLADARES, FASE 1. EXPTE. 414/440.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe proposta do xefe de área de
Servizos Xerais, do 17.08.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar o proxecto modificado nº 1 a “custe cero” do proxecto de “Pavimentación e
Acondicionamento da Estrada da Igrexa-Valadares. Fase 1”, de acordo cos criterios

anteriormente indicados, e que quedan xustificados no informe da Oficina de Supervisión de
Proxectos de data 11 de agosto.

37(1.375).-

ROGOS E PREGUNTAS..

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

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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