ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 30 de agosto de 2010
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Eudosio Álvarez Álvarez
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

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

Dª Laura López Atrio
D. Xesús López Carreira

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e cinco minutos do día trinta 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 todos os membros coa antelación
legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o interventor xeral, Sr. González Carnero e o titular da
Asesoría Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1.376).ACTAS
DAS
SESIÓNS
ORDINARIA
EXTRAORDINARIAS DO 1 E 4 DE XUÑO DE 2010.
Apróbanse as actas sen ningunha obxección ó respecto.

DO

28.05.10

E

2(1.377).- SERVIZO CENTRO DE DÍA. EXPEDIENTES 12/2840 e 23/3119.
Examinadas as actuacións dos expedientes e de acordo co informe proposta da traballadora
social responsable do Programa, do 18.08.2010, 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:
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–
–

Dª. Margarita García Rial. Expte. 2840/12
Dª Rogelia Alvarez Costas. Expte. 3119/23..

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. EXPTE. 967/13.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta da traballadora
social responsable do Programa, 24.08.2010, 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:
–

Dª Maria Iglesias Caramés. Expte. 967/13

3(1.378).- ALLEAMENTO DE 48 VEHICULOS PARA CHATARRA. EXPTE.
3327/241
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da oficina
administrativa de Contratación, do 12.08.2010, co conforme do concelleiro delegado de
Mobilidade e Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
Allear para chatarra 48 vehículos que se atopan no depósito municipal (que figuran en
relación adxunta), solicitando oferta a diversas empresas especializadas, que haberán de
cumpri-las seguintes condicións:
1.As empresas licitadoras estarán en posesión da autorización concedida pola Xunta de
Galicia como xestoras de residuos perigosos (vehículos ó final da súa vida útil).
2.Non se fixa tipo de licitación, debendo ofertarse unha cantidade global para o lote completo.
3.Os gastos de recollida e traslado dos vehículos e motocicletas serán por conta do
adxudicatario, debendo secciona-los bastidores antes da retirada, no prazo máximo de 10
días (contado a partir da data de notificación do acordo de adxudicación), debendo
presenta-lo xustificante do abono do prezo.
4.O adxudicatario será o licitador que oferte un prezo máis alto.
As ofertas presentaranse en sobre pechado a través do Rexistro Xeral do Concello que conterá
o seguinte modelo de proposición:
“D. ......................, con D.N.I. nº .........., en nome propio (ou en representación de ........),
informado do procedemento para a venda para chatarra de 48 vehículos, solicita a súa
admisión ó mesmo e fai constar:
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1.- Que acepta integramente as condicións para o alleamento dos 48 vehículos.
2.- Propón como prezo para a compra dos 48 vehículos o de ........... euros.
Lugar, data e sinatura do licitador.”

4(1.379).DESESTIMACIÓN DE RECURSO INTERPOSTO POLO COLEXIO O.
DE APARELLADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E ENXEÑEIROS DE
PONTEVEDRA RELATIVO Á PARALIZACIÓN DAS OBRAS DO AUDITORIOPAZO DE CONGRESOS. EXPTE. 3285/241
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do Xefe da Área de
Contratación e Novos Proxectos e Coordinador municipal do Contrato de concesión da Obra
Pública, do 13.08.2010, co conforme do concelleiro de Xestión Municipal, a Xunta de
Goberno local acorda:
Desestimar, na súa totalidade, o recurso de reposición interposto polo Colexio Oficial de
Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de edificación de Pontevedra contra o
acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo de 12 de xullo de 2010 polo que se
desestima a solicitude de paralización inmediata das obras de construción do Auditorio Pazo
de Congresos de Vigo, por inexistencia de causa legal específica que faculte ao Concello para
adoptar a medida interesada, e non ser certos os feitos contidos no escrito de interposición
polas razóns expostas na parte expositiva do presente acordo.

5(1.380).INADMISIÓN DE RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN CONTRA OS PREGOS REGULADORES DA CONTRATACIÓN
DO SERVIZO DE LIMPEZA NOS COLEXIOS PÚBLICOS E ESCOLAS
MUNICIPAIS. EXPTE. 11898/11548-332.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do Letrado Asesor
da Asesoría Xurídica, do 27.08.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Inadmitir a tŕamite os escritos de idéntico contido, cualificados como recurso especial en
materia de contratación, presentados por Dona Julia Reboreda Barcia, en calidade de
presidenta, dona Manuela Fernández Redondo, en calidade de secretaria, do comité de
empresa da limpeza dos colexios públicos de Vigo da última adxudicataria do contrato
administrativo, a empresa Limpezas del Noroeste, S.A., en data do 14/07/2010 no Rexistro do
Concello de Vigo (docs. 100096034, 100096036), por extemporáneos ao non ser presentados
dentro do prazo que sinala o artigo 37.6. da LCSP e que, ademais, aínda presentados dentro
do prazo legalmente previsto habería que desestimar, todo isto de conformidade co disposto na
parte expositiva desta resolución.
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Notificar o presente acordo aos interesados informándolle que contra éste, poderán interpoñer
recurso contencioso administrativo perante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Vigo
no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte á notificación do presente acordo,
de conformidade co previsto no artigo 37.10. da LCSP e 8.1. e 46 da Lei 29/1998, de 1 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. “

6(1.381).PROXECTO DE “CONEXIÓNS TRANSVERSAIS NA RÚA BALBARDA
E O SEU CONTORNO”. EXPTE. 7334/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do servizo
de Desenvolvemento Local e Emprego, do 24.08.2010, co conforme do concelleiro delegado,
a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar o proxecto “Conexións transversais: rúa Balbarda e o seu contorno”.

7(1.382).RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE CONCESIÓN DAS AXUDAS DA
SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA DINAMIZAR O
CONSUMO NO PEQUENO E MEDIANO COMERCIO DE VIGO A TRAVÉS DE
AXUDA ÁS FAMILIAS CON NECESIDADES ECONÓMICAS. EXPTE. 5164/551.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Comisión de Valoración e Instrutor dos expedientes, do 18.08.2010, co conforme do
concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e Cascos Históricos, a Xunta de Goberno local
acorda:
Vistos os feitos e fundamentos de dereito indicados, e de conformidade coas propostas da
Comisión de Valoración na Sesión Ordinaria número 2010/02 do día dezaoito de agosto de
dous mil dez do programa de “Subvencións para dinamizar o consumo no pequeno e mediano
comercio de Vigo a través de axuda as familias con necesidades económicas e previa remisión
a Intervención Xeral, de se-lo caso, ós efectos oportunos, proponse á Xunta de Goberno Local
a aprobación dos seguintes Acordos:
1.- EXPEDIENTE: 4771/551 REF: E66907 P350
INTERESADO: RODRIGUEZ CARRACEDO, NATALIA NIF 36159605V
RENDA MENSUAL PER CAPITA: 0 €/descoñecido
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención formulada por RODRIGUEZ
CARRACEDO, NATALIA con NIF 36159605V con domicilio para os efectos de notificación en
NUMANCIA 7º TRAVESÍA Nº46-1º Vigo 36206 Pontevedra
2.- EXPEDIENTE: 5002/551 REF: E67184 P352
INTERESADO: ALVAREZ PEREZ, PATRICIA NIF 53193003Y
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RENDA MENSUAL PER CAPITA: 0 €/descoñecido
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención formulada por ALVAREZ
PEREZ, PATRICIA con NIF 53193003Y con domicilio para os efectos de notificación en AVDA.
CASTELAO Mº87-PORTAL 16 BAIXO DEREITA Vigo 36209 Pontevedra
3.- EXPEDIENTE: 5037/551 REF: E67226 P353
INTERESADO: GONZALEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION NIF RENDA MENSUAL PER CAPITA: 0 €/descoñecido
RESOLUCION: Resolver desestimando a solicitude de subvención formulada por GONZALEZ
RODRIGUEZ, CONCEPCION con NIF - con domicilio para os efectos de notificación en PIZARRO
Nº55, 1º-APTO,12 Vigo 36204 Pontevedra
4.- EXPEDIENTE: 5040/551 REF: E67229 P351
INTERESADO: ESCUDERO DUAL, IRENE NIF 70812550N
RENDA MENSUAL PER CAPITA: 0 €/descoñecido
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención formulada por ESCUDERO
DUAL, IRENE con NIF 70812550N con domicilio para os efectos de notificación en XULIAN
ESTEVEZ Nº30 - 5ºC Vigo 36207 Pontevedra

8(1.383).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA POR IMPORTE DE 14.239,00
EUROS A FAVOR DE MONGRAF, S.L., POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO
MERCADO DO PROGRESO DE VIGO. EXPTE. 5160/551.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do vocal do
Tribunal Económico-Administrativo e Interventor Técnico no Mercado do Progreso, do
28.07.2010, co conforme do concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e Cascos Históricos,
a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Validar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á
indemnización substituta a favor de MONGRAF, S.L., CIF B-36958411, na contía de
14.239,00 €, correspondentes ós servizos prestados no Mercado do Progreso en relación coa
factura que se cita.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2010, recoñecer a
obriga do gasto a favor do acredor MONGRAF, S.L., CIF .B-36958411 , polo importe de
14.239,00 €, correspondentes á factura seguinte:
exped estado
nº fact data fact fact base fact ive fact total
fact
fact
5159/55
12.275,00 1.964,00
V
A/3274 15/03/10
14.239,00 €
1
€
€
3º.- Ordenar o pago a favor de MONGRAF, S.L., CIF B-36958411 polo devandito importe de
14.239,00 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 4310.227.99.11 “Gastos
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Funcionamento do Mercado do Progreso” do orzamento vixente.

9(1.384).DEVOLUCIÓN DE AVAL A FEIRA DOS CONTINENTES, POR
IMPORTE DE 4.000 €. EXPTE. 78697/210
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de Transportes, do 23.08.2010, co conforme do concelleiro delegado, a Xunta de Goberno
local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval constituído en
data 31 de maio de 2010 por parte de NOEMI RUMBO VIDAL, representante da Feira dos
Continentes con NIF 36112242B, por un importe de 4.000 €, para responder dos posibles
danos que se puideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da instalación de carpas
na Praza de Compostela, por non producirse danos.

10(1.385).- DEVOLUCIÓN AVAL POR INSTALACIÓN DE ATRACCIÓNS NO
PARQUE DE CASTRELOS POR IMPORTE DE 6.000 €. EXPTE. 78700/210.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de Transportes, do 23.08.2010, co conforme do concelleiro delegado, a Xunta de Goberno
local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval constituído en
data 27 de novembro de 2009, por parte de ALBERTO FREITAS DOS ANJOS co NIF
X1830449V, por un importe de 6.000 €, para responder dos posibles danos que se puideran
ocasionar ao patrimonio municipal con motivo das instalacións de atraccións no Parque de
Castrelos, por non producirse danos.

11(1.386).- AUTORIZACIÓN Á FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN DE
USO DE ESPAZO VERDE EN RIVERA DE ATIENZA PARA A REALIZACIÓN DUN
CURSO DE XARDINERÍA. EXPTE. 5425/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do servizo
de Montes, Parques e Xardíns, do 26.08.2010, co conforme da concelleira delegada, a Xunta
de Goberno local acorda:
Autorizar a Fundación Érguete-Integración a utilización do Parque Rivera Atienza para o
desenrolo de curso de formación pre-laboral na ocupación de xardinería entre o 6 de setembro
e o 19 de novembro do ano 2010 con horario de 10:00 a 14:00 horas e de luns a venres.
O desenvolvemento das actividades farase cumprindo os requirimentos da Lei de Prevención
S.ordinaria 30.08.10

de Riscos laborais.

12(1.387).- PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN, FASE I.
EXPTE. 1617/443.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de Área de
Servizos Xerais, do 26.08.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar o proxecto redactado pola Enxeñería Vilar Montoro Ingeniería
para a
“Humanización da Rúa Aragón. Fase I”, cun orzamento base de licitación de 2.020.000
Euros.

13(1.388).- PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA RAMÓN NIETO, FASE I.
EXPTE. 1618/443.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de Área de
Servizos Xerais, do 25.08.2010, a Xunta de Goberno local acorda:

Aprobar o proxecto redactado pola Enxeñería Tecnigal, S.L. para a “Humanización da
Rúa Ramón Nieto. Fase I”, cun orzamento base de licitación de 1.000.000 Euros.

14(1.389).- PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA MARTÍNEZ GARRIDO,
FASE I. EXPTE. 1619/443.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de Área de
Servizos Xerais, do 25.08.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar o proxecto redactado pola Enxeñería G.O.C. para a “Humanización da Rúa Martínez
Garrido. Fase I”, cun orzamento base de licitación de 1.000.000 Euros.

15(1.390).- PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA ASTURIAS. EXPTE.
1620/443.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de Área de
Servizos Xerais, do 26.08.2010, a Xunta de Goberno local acorda:

Aprobar o proxecto redactado pola Enxeñería Ingenia (Proxectos Técnicos) para a
“Humanización da Rúa Asturias”, cun orzamento base de licitación de 280.806 Euros.
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16(1.391).- PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA PINO, TRAMO URZÁIZASTURIAS. EXPTE. 1621/443.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de Área de
Servizos Xerais, do 26.08.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar o proxecto redactado pola Enxeñería Ingenia (Proxectos Técnicos) para a
“Humanización da Rúa Pino (tramo Urzáiz-Asturias”, cun orzamento base de licitación de
300.000 Euros.

17(1.392).- MODIFICADO Nº 1, CUSTE CERO, DO PROXECTO DE
HARMONIZACIÓN DO CONTORNO DE POVISA. FASE II. RÚAS REGUEIRO E
TARRAGONA. EXPTE. 57615/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de Área de
Servizos Xerais, do 26.08.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto modificado nº 1 a “coste cero” obras de “Proxecto de Harmonización
do Entorno Povisa. Fase II. Rúas Regueiro e Tarragona”, dacordo cos criterios anteriormente
indicados, e que quedan xustificados no informe da Oficina de Supervisión de Proxectos de
data 24 de agosto.
2º.- Adxudicar a empresa Movexvial, S.L. as obras correspondentes ao proxecto modificiado
nº 1 do “Proxecto de Harmonización do Entorno Povisa. Fase II. Rúas Regueiro e Tarragona”,
nos mesmos termos recollidos no contrato actual.

18(1.393).- CONTRATACIÓN DO ALUGUER DE MAQUINARIA PARA O
SERVIZO DE VÍAS E OBRAS DO CONCELLO. EXPTE. 274/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 18.08.2010 co fiscalizado e conforme do Interventor Xeral do
26.08.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.-Adxudicar provisionalmente á mercantil Sercoysa Proyectos y Obras ,S.A., o
procedemento aberto para a contratación do aluguer de maquinaria para o servizo de Vías e
Obras do Concello de Vigo (expediente 274-440) por un prezo total de 849.600 euros (IVE
incluído) e unha baixa única do 6,85% sobre tódolos prezos unitarios de maquinaria e man de
obra indicados nos anexos I e II do prego de prescricións técnicas particulares e
establecéndose como prazo de resposta e entrega das peticións o de 3 horas. E ofertando a
seguinte relación de maquinaria a maiores:
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DESCRIPCION

PREZO DIA

BOMBA NEUMATICA BN-30 - ALTURA DE BOMBEO (Mts.) / CAUDAL (Lts./Sg.) -- 10m. / 15 Lts. - 20 / 9 lts.(Sin maquinista ni
manguera).

21,00 €

BOMBA NEUMATICA BN-60 - ALTURA DE BOMBEO (Mts .) / CAUDAL (Lts./Sg.) -- 10m. / 7,5 Lts. - 30 / 5 lts.(Sin maquinista ni
manguera).

22,40 €

BOMBA SUMERGIBLE DRENAJE SAND 100 II - ALTURA DE BOMBEO (Mts.) / CAUDAL (Lts./Sg.) -- 4 / 3 Lts. - 12 / 2 lts.(Sin
maquinista ni manguera).

16,80 €

BOMBA SUMERGIBLE DRENAJE SAND 200 II - ALTURA DE BOMBEO (Mts.) / CAUDAL (Lts./Sg.) -- 4 / 8,5 Lts. - 12 / 3,5 lts.(Sin
maquinista ni manguera).

21,00 €

BOMBA SUMERGIBLE DRENAJE KDFU-80 III - ALTURA DE BOMBEO (Mts.) / CAUDAL (Lts./Sg.) -- 5 / 12,5 Lts. - 20 / 7 lts.(Sin
maquinista ni manguera).

19,60 €

BOMBA SUMERGIBLE DRENAJE KDFU-100 III - ALTURA DE BOMBEO (Mts.) / CAUDAL (Lts./Sg.) -- 5 / 21,5 Lts. - 20 / 11,5 lts.(Sin
maquinista ni manguera).

19,60 €

BOMBA SUMERGIBLE DRENAJE KDFU-125 III - ALTURA DE BOMBEO (Mts.) / CAUDAL (Lts./Sg.) -- 5 / 36 Lts. - 28 / 8 lts.(Sin
maquinista ni manguera).

21,00 €

BOMBA SUMERGIBLE DRENAJE WACKER STP-400 II - ALTURA DE BOMBEO (Mts.) / CAUDAL (Lts./Sg.) -- Max. 12 mts / 4 Lts.
(Sin maquinista ni manguera).

21,00 €

BOMBA SUMERGIBLE DRENAJE WACKER STP-750 II - ALTURA DE BOMBEO (Mts.) / CAUDAL (Lts./Sg.) -- Max. 16 mts / 6 Lts.
(Sin maquinista ni manguera).

21,00 €

BOMBA SUMERGIBLE DYNAPAC III RL-4060 - ALTURA DE BOMBEO (Mts.) / CAUDAL (Lts./Sg.) -- 8 / 16 Lts. - 16 mts / 10 Lts.
(Sin maquinista ni manguera).

21,00 €

METRO DE MANGUERA BOMBAS PLANAFLEX AZUL DIÁMETRO 40, 50 Ó 60 (Sin maquinista).

5,60 €

METRO DE MANGUERA BOMBAS PLANAFLEX AZUL DE DIÁMETRO 70 Ó 90 (Sin maquinista).

7,00 €

METRO DE MANGUERA BOMBAS PLANAFLEX AZUL DE DIÁMETRO 100 Ó 110 (Sin maquinista).

8,40 €

ROTOALISADORA PARA PULIDO DE HORMIGON DE GASOLINA MONOFASICA (Sin maquinista).

81,25 €

TORRE DE ILUMINACIÓN 6 FOCOA DE 1.500 W C/U CON GENERADOR DE 30 KV. (Sin maquinista).

81,25 €

CARRETILLA ELEVADORA DIESEL 2.500 Kgs.(Sin maquinista).

56,25 €

CARRETILLA ELEVADORA TODOTERRENO DIESEL 4X4 DTH2000 (Sin maquinista).

75,00 €

CARRETILLA ELEVADORA TODOTERRENO M-26 2500 Kgs. (Sin maquinista).

87,50 €

CARRETILLA ELEVADORA TELESCOPICA DIESEL DIECI-3.500 13,5 mts. (Sin maquinista).

159,50 €

HIDROLIMPIADORA GASOLINA 900 Lts./h 13 CV. ( Sin maquinista).

26,10 €

HIDROLIMPIADORA MONOFASICA 660 Lts./h 4 CV. (Sin maquinista).

14,50 €

DESBROZADORA ZENOAH (Sin maquinista).

21,75 €

PERFORADORA SACABOCADOS (Sin maquinista).

109,38 €

CORONA PARA PERFORADORA ( PRECIO POR CADA MM. CONSUMIDO ) ( Sin maquinista).

87,50 €

MESA TRONZADORA DE MADERA MONOFASICA DE 3 CV Ó TRIFASICA DE 4 CV. (Sin maquinista y sin disco).

12,60 €

MESA CORTADORA DISCO DIAMANTE MONÓFASICA 3 CV. DIAMETRO 300 MM. (Sin maquinista y sin disco).

27,00 €

MESA CORTADORA DISCO DIAMANTE TRIFASICA 4 CV. DIAMETRO 300 MM. (Sin maquinista y sin disco).

29,00 €

DESHUMIFICADOR EBAC BD-12 - Extrac. Max. 50 lts./día. (Sin maquinista)

27,00 €

PAREJA DE SEMAFOROS DE OBRA (Sin maquinista)

16,80 €

CINTA TRANSPORTADORA DE 4 Ó 6 M. (Sin maquinista)

41,70 €

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por
acordo da Xunta de Goberno de 24 de maio de 2010 e a oferta presentada.
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2º.- No prazo dos 15 dias hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
− Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar, que
incluirá ademais a certificación de acharse ao corrente das súas obrigacións
tributarias co Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.(A non existencia
de débedas de carácter tributario co concello de Vigo se comprobará directamente
por esta administración).
− Resgardo da garantía definitiva esixida.
3º.- No prazo mencionado no parágrafo anterior o adxudicatario deberá ingresar na conta do
concello o custe dos anuncios de licitación por importe de 1.267,65 euros.
4º.- Esta proposta de adxudicación provisional se converterá en proposta de adxudicación
definitiva sen necesidade dun novo acordo da mesa de contratación, se se presentan os
documentos esixidos no apartado 2º da proposta.”

19(1.394).- CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO,
MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DO
CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 275/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 25.08.2010 co fiscalizado e conforme do interventor Xeral do
27.08.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente á Unión Temporal de Empresas formada por Movexvial, S.L.
(60% de participación)
e Construcciones Crespo, S.A. (40% de participación) o
procedemento aberto para a contratación do acondicionamento, mantemento e conservación
de infraestruturas viarias do concello de Vigo(expediente 275-440) por un prezo total de
4.800.240 euros (IVE incluído) e unha baixa única do 20% sobre tódolos prezos unitarios
indicados no anexo I do prego de prescripcións técnicas particulares e ofertando a seguinte
relación de prestación a maiores:
– Incrementan o número de brigadas propostas en seis respecto o número mínimo
establecido no prego de prescripcións técnicas particulares .
– Establece un prazo de garantía de 60 mes
– A aportación ó control de calidade establecese no 3%.
– Comprométese a execución das seguintes melloras aceptadas pola administración e
valoradas por esta en 155.368,24 euros.:
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CONCEPTO

VALOR VALORADO POR EL CONCELLO

Actualización inventario sobre el que trabajar con la
aplicación informática

35400

Dotación de equipos de inventario con cámaras con sistema
GPS incorporado

1652

Vehículo a disposición de los servicios de inspección de obra

5097,6

Página web para reclamaciones e información ciudadana

2950

Personal oficina para mantenimiento página web

6372

Diseño del proceso de trabajo, tipo diagrama de flujo para
gestión reclamaciones

1180

Diseño y creación bases de datos

2714

Paneles mensaje variable a base de leds
Señalización previa virtual

7227,5
4838

Señalización parte posterior furgoneta

11894,4

Señalización abatible coches

11080,2

Flecha luminosa bidireccional

2463,84

Conjunto focos secuencia programable

1590,64

Señalización sobre remolque

8448,8

Flechas señalización variable, multiled

3728,8

Pasarelas metálicas antideslizantes

2301

Balizas luminosas con sistema de energía solar

2212,5

Balizas de intervención rápida

1982,4

Caballetes y paneles de señalización

1132,8

Semáforos móviles
Chapas zonas paso vehículos señalizados con pintura
antideslizante

14287,44
3304

Chapas zona paso peatones señalizados con pintura
antideslizante

1014,8

Equipamiento vehículos mantenimiento con pintura
antideslizante

2140,52

Conos balizamiento con doble banda reflectante

1239

Redacción memorias mensuales con principales actuaciones
realizadas

6372

Redacción memorias semanales con principales actuaciones
realizadas

12744

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por
acordo da Xunta de Goberno de 28 de maio de 2010 e 21 de xuño de 2010 e a oferta
presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
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− Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar, que
incluirá ademais a certificación de acharse ao corrente das súas obrigacións
tributarias co Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.(A non existencia
de débedas de carácter tributario co concello de Vigo se comprobará directamente
por esta administración).
− Resgardo da garantía definitiva esixida.
3º.- No prazo mencionado no parágrafo anterior o adxudicatario deberá ingresar na conta do
concello o custe dos anuncios de licitación por importe de 640,20 euros.
4º.- Esta proposta de adxudicación provisional se converterá en proposta de adxudicación
definitiva sen necesidade dun novo acordo da mesa de contratación, se se presentan os
documentos esixidos no apartado 2º da proposta.

20(1.395).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Ó INEGA PARA MELLORA DO
ALUMEADO. EXPTE. 13510/444.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de Área de
Servizos Xerais, do 25.08.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a participación do Concello de Vigo no programa de axudas para a mellora na
iluminación en Valadares, O Chouzo e Bouzas no Concello de Vigo.

21(1.396).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR IMPORTE DE 8.843,80 € A
FAVOR DE “SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L.”.
EXPTE. 7138/540.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do tesoureiro en
funcións, do 13.08.2010, co conforme do concelleiro delegado da área de Promoción
Económica, e co informe do interventor xeral acctal. Do 18.08.2010, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º. Aprobar unha indemnización substitutiva de gastos por un importe de 8843,8€ a favor de
Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada SL., con NIF B80004732 polos servizos
prestados e facturados segundo o seguinte detalle:
NIF TERCEIRO IDENTIFICADOR
FACTURA

DA NÚMERO
FACTURA

DATA
FACTURA

IMPORT
E

B80004732

I54228

20100289

23/04/10

4 421,9

B80004732

I22019980

20100442

06/07/10

4 421,9
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2º. Recoñecer a obriga de pagamento a favor de Soluciones Avanzadas en Informática
Aplicada SL. con NIF B80004732 por un importe de 8843,8€ con cargo á aplicación
presupostaria 9310 2279901 Outros estudos e traballos técnicos.

22(1.397).- APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN
DA APR A-3-37 TOMÁS PAREDES-1 DO PXOM. EXPTE. 4916/401.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico de
Admón. Xeral, do 23.07.2010, co conforme do aparellador municipal adxunto ó director da
oficina de Planeamento e Xestión e da Xerente Municipal de Urbanismo, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- Aprobar definitivamente o Proxecto de Compensación da APR A-3-37 TOMÁS PAREDES – 1 do
PXOM de Vigo (Exp. nº 4916/401), formulado e presentado pola Xunta de Compensación urbanizadora
do ámbito, que foi aprobado inicialmente por unanimidade na súa Asemblea Xeral do 29.10.2009 e
sometido ó trámite de información pública mediante a publicación de anuncio no BOP nº 4 do
08.01.2010 e notificación persoal ós interesados.
2º.- Unha vez firme en vía administrativa este acordo de aprobación definitiva do proxecto de
compensación, procederase á súa inscrición no Rexistro da propiedade, debendo a Xunta de
Compensación presentar na Xerencia Municipal de Urbanismo un exemplar do instrumento de
equidistribución rexistrado. Na inscrición rexistral de cada un dos predios resultantes edificables deberá
figurar como carga real a obriga de asumir, durante un prazo de 5 anos desde a recepción da
urbanización, o custo de conservación das zonas verdes e o mobiliario urbano do polígono, na cota de
participación que lle corresponda, debéndose constituír para o efecto unha entidade urbanística
colaboradora de conservación logo da conclusión e recepción da obra urbanizadora.
3º.- Notifíquese o contido íntegro deste acordo ós propietarios do Polígono e á Xunta de
Compensación, con indicación de que contra o mesmo cabe interpoñer, alternativamente,
recurso de reposición perante esta Administración municipal no prazo dun (1) mes ou recurso
contencioso-administrativo nos xulgados do contencioso-administrativo de Vigo no prazo de
dous (2) meses, contados desde o dia seguinte á recepción da notificación.
4º.- Déase de alta no Inventario de bens do Patrimonio Municipal do Solo a parcela de
carácter patrimonial identificada como “Parcela M.1 P.2 SUR” e remítase copia do presente
acordo á Oficina municipal de Patrimonio do Concello de Vigo para a práctica das inscricións
que procedan en relación cos predios de carácter demanial obxecto de cesión a esta
Administración: viario (Cesións de viario 1 e 2) e zonas verdes (Parcelas M.1 P.1 e M.2 P.1)».
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23(1.398).- APROBACIÓN DEFINITIVA DOS CONVENIOS DE XESTIÓN PARA O
DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO “CIDADE
DO MAR” E PARA A EXECUCIÓN DO TÚNEL DA RÚA XULIÁN ESTÉVEZ.
EXPTE. 4888-4886/401.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xerente
municipal de Urbanismo, do 20.08.10, que di o seguinte:
“(…)1.- Aprobar inicialmente os seguintes Convenios:
- Convenio entre o Concello de Vigo, a Xunta de Galicia e o Consorcio da Zona Franca para o
desenvolvemento do proxecto científico tecnolóxico “Cidade do Mar” nos terreos da antiga Escola de
Transmisicóns e Electrónica da Armada da de Vigo <expte 4888/401>, na versión da proposta asinada
o 10.02.09.
- Convenio entre o Concello de Vigo e a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes para a execución do Túnel da rúa “Xulián Estévez” <expte 4886/401>.
2.- De acordo co previsto no artigo 73 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, acumular os dous
trámites de información pública que é preciso realizar por un prazo de vinte días. Para o
efecto, deberá procederse á publicación dun anuncio no Diario Oficial de Galicia en un diario
dos de maior difusión na provincia (…)”.
Ao abeiro do establecido no artigo 237.1 da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia (LOUGA), procedeuse á apertura dun trámite de información pública mediante
a inserción dun anuncio no diario “Faro de Vigo” o 20.03.09 e no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra o 15.04.09.
Durante o aludido trámite, se presentaron as seguintes alegacións:
- Expte: 4886/401:
o

Alegación presentada por Don José Manuel Figueroa Vila, concelleiro do Grupo
municipal do Partido Popular (data de presentación 8.05.09, doc 90068116).

- Expte 4888/401:
o

Alegación presentada por don Eduardo García Crespo, presidente do “Plan
Comunitario de Teis” (data de presentación 8.05.09, doc 90067862).

o

Alegación de don Manuel López Rodríguez, vicepresidente da “Comunidade de
Montes de Teis” (data de presentación 8.05.09, doc 90067867).

o

Dona Amelia Álvarez Álvarez, presidenta da Asociación “Voces polo litoral de Teis”
(data de presentación 8.05.09, doc 90067922).

o

Don José Manuel Figueroa Vila, concelleiro do Grupo municipal do Partido Popular
do Concello de Vigo (data de presentacion 8.05.09, doc 90068116).

Das alegacións presentadas, deronse traslado ao Consorcio da Zona Franca (en adiante, CZFV) e a
diversas Consellerías da Xunta de Galicia.
En data 30.06.09 (doc 90097923) dona Teresa Pisano Avello (e.r. do CZFV) presentou escrito de
contestación ás alegacións presentadas.
RESPOSTA INDIVIDUALIZADA
ALEGACIÓNS.-

ÁS

CUESTIÓNS

ALUDIDAS

NOS

ESCRITOS

DE
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a) Alegación presentada ao expediente 4886/401 e 4888/401 presentada por don José Manuel
Figueroa Vila, concelleiro do Grupo municipal do Partido Popular (data de presentación 8.05.09, doc
90068116).- No escrito de alegacións se presentan as seguintes cuestións:
-

Con respecto ao expediente 4886/401, realízase a seguinte alegación: Estima o escrito de
alegación, que a sinatura do convenio implica a renuncia por parte do CZFV ao financiamento
da actuación prevista no PXOM vixente de Guixar.- O PXOMV08 prevé un ámbito de
desenvolvemento de solo urbano non consolidado “APR 5-16 Guixar”, como de iniciativa
pública e baixo o sistema de expropiación. Tra-la aprobación do instrumento xeral de
ordenación e o Convenio asinado entre o Concello e o CZFV, a participación deste último
quedaba condicionada á realización dunha análise da viabilidade económica. Naquel caso que
a Administración Estatal desbote a participación na xestión do ámbito do “APR 5-16 Guixar”,
o Concello deberá analizar outra alternativa de xestión. Polo tanto, neste momento a
participación do CZFV na actuación definida no PXOM vixente como “APR 5-16 Guixar” é
compartida e salvo pronunciamento en contrario, o planeamento atribúe directamente a
condición de beneficiaria da actuación ao CZFV.

-

En relación ao expediente 4888/401, o Grupo municipal popular realiza as seguintes
consideracións: Por unha parte, está en desacordo na recepción das instalacións deportivas “no
seu estado actual”, de tal xeito que dado a situación de abandono actual, o Concello tería que
asumir un compromiso de gasto de aproximadamente 2.000.000 de euros. Propón que sexa o
CZFV quen asuma a citada reparación. Ao respecto tense que informar que esta
Administración Municipal adquire os terreos seguintes:

o

Zona 1, delimitada como área de viais e espazos libres e infraestruturas, cunha
superficie total de 20.029 m2.

o

Zona 4, destinada a equipamento deportivo, reserva de estacionamento e parque
urbano de cornixa, cunha superficie total de 31.291 m2.

O Concello de Vigo incorpora ao seu patrimonio e os cidadáns dispoñen duns terreos para o
uso e servizo público que con anterioridade non estaban postos a disposición de todos os
Vigueses/as. Sen prexuízo das estipulacións contidas no convenio, o Concello incorpora ao seu
patrimonio uns terreos e instalacións cuantificados economicamente (vid informe técnico
valoración páxs 93-95) en 14.868.815 €. Por todo elo, considérase como unha evidente
oportunidade a aceptación das condicións previstas no Convenio con respecto á cesión das
zonas deportivas.
-

Por outra parte, estima que o Concello ten que asumir unha cantidade de 11.500.000 de euros
pola adquisición dos terreos. En relación con tal consideración, é necesario informar que o
Convenio compromete ao Concello de xeito inmediato en canto ten que imputar parte da carga
prevista no PXOM vixente para o ámbito do “APR 5-16 Guixar” para a adquisición dos
terreos da ETEA. No hipotético caso que non se tivera materializado economicamente a carga
prevista con anterioridade no ano 2012, o Concello deberá compensar ao CZFV con terreos de
titularidade municipal. Obvia a alegación que o Convenio prevé o suposto que naquel caso
que non transmitira os inmobles con valor equivalente, resolverase a transmisión e iniciaranse
(cláusula quinta) os trámites que conclúan coa expropiación dos terreos a favor da Xunta de
Galicia.

b) Alegación con idéntico contido presentada por don Eduardo García Crespo (como presidente do
“Plan Comunitario de Teis), don Manuel López Rodríguez (como vicepresidente da “Comunidade de
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montes de Teis”) e dona Amelia Álvarez Álvarez (presidente da “Asociación Voces polo litoral de
Teis”).- Instan o cumprimento da Lei de Costas, promovendo a realización dun novo deslinde que
inclúa como dominio público os recheos, edificios construídos sobre eles e os cantís. Así mesmo, que
a zona 5 se redeseñe como continuación da praia “Punta Areiño” e non como área de apoio e
complemento dun porto deportivo. Solicitan o recoñecemento no interior do ámbito da praia de Ríos o
seu bano de ameixa.
En resposta as alegacións presentadas, o CZFV o 30.06.09 (doc 90097923) presentou no Rexistro da
Xerencia municipal de urbanismo, escrito de contestación ás mesmas e que a seguir se reproduce:
“(…) I. Según certificado emitido por la Jefa de Gestión del Dominio Público del Servicio
Provincial de Costas del Ministerio de Medio Ambiente de Pontevedra, de fecha de 4 de marzo
de 2004, la finca en cuestión <linda y no invade terrenos de dominio público marítimoterrestre según la definición provisional de la línea de deslinde aprobada por resolución de
fecha 20 de febrero de 2004>. Se adjunta copia de dicho Certificado como Anexo I.
II. Por Resolución de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, de
fecha 4 de marzo de 2004, se declaró innecesaria la incorporación al dominio público
marítimo-terrestre del inmueble en su día destinado a la Escuela de Transmisiones y
Electrónica de la Armada <ETEA>, con una superficie de 115.049 m2 <se adjunta copia
como Anexo II>.
III. Por Resolución de 29 de setiembre de 2006, la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente aprueba definitivamente el deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre del tramo de costa en el que se encuentran ubicados los terrenos
de la ETEA <se adjunta copia del mismo como Anexo III>, en la que queda claro qu elos
bienes adquiridos en su momento por el Consorcio, objeto de la transmisión en virtud del
Convenio sobre el que se presentan las alegaciones indicadas, estaban fuera de la zona
deslindada como dominio público por la administración competente.
IV Que esta circunstancia parece ser conocida por los propios alegantes cuando afirman que
el tramo de deslinde comprendido entre los vértices 121 y 122 debe ser revisado, en concreto,
en lo que respecta al tramo existente entre los puntos A7 a A12, argumentando, como se dijo
anteriormente, que esta zona debería formar parte del dominio público marítimo-terrestre
(…)”.
Conclúe o aludido escrito de resposta ás alegacións, o seguinte: “(…) En vista de lo anterior, y en
relación con los informes emitdos por los organismos competentes, se concluye que los terrenos
donde se ubica la antigua Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada <ETEA>, adquiridos
por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo en escritura pública otorgada el Notario del Ilustre
Colegio de Galicia D. Luis Rajoy Brey, el pasado 26 de abril de 2004, bajo el número 450 de su
protocolo, ni estaban ni están, como afirman los alegantes, en zona de dominio público marítimoterrestre. La conformidad o disconformidad de los alegantes con el deslinde efectuado por la
administración competente no tiene ninguna relación con el Convenio suscrito. Desde luego, la
disconformidad con aquel debería haberse expuesto durante la tramitación del correspondiente
expediente de deslinde, desconociendo si esta se llevó a cabo. En todo caso, de haber sido así, y
ateniendo al deslinde aprobado, dicha reclamación <de haberse presentado, se insiste>, fue
desestimada (…)”.
Todas as cuestións aludidas no escrito de alegacións presentado e que son obxecto de análise no
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presente punto, non se fundamentan en preceptos dos que se poida deducir que a Administración
Municipal teña atribuída potestade ou facultade decisoria.
Ambos convenios teñen a natureza de convenios de colaboración e para o Concello de Vigo, ademais
poden cualificarse como de xestión urbanística, de aí a tramitación segundo o establecido no Título
VIII da LOUGA. Coa aprobación definitiva dos convenios aludidos, se corrobora a manifestación de
vontade municipal plasmada na proposta asinada pola Administración autonómica, estatal e local o
10.02.09..
Por todo elo, en atención ao previsto no artigo 233 e seguintes da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, PROPONSE á Xunta de Goberno
Local, a adopción do seguinte acordo:
1.- Elevar a definitiva a aprobación dos convenios urbanísticos de xestión-colaboración:
- Convenio entre o Concello de Vigo, a Xunta de Galicia e o Consorcio da Zona Franca para o
desenvolvemento do proxecto científico tecnolóxico “Cidade do Mar” nos terreos da antiga
Escola de Transmisións e Electrónica da Armada de Vigo (expte 4888/401), na versión da
proposta asinada o 10.02.09.
- Convenio entre o Concello de Vigo e a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes (hoxe, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas), para a
execución do Túnel da rúa “Xulián Estévez” (expte 4886/401).
2.- Notificar o presente acordo a todas as persoas físicas ou xurídicas que figuren como interesadas
nos expedientes 4888/401 e 4886/401, informando que contra o presente acordo, cabe interpoñer con
carácter potestativo recurso de reposición no prazo dun mes ou, contencioso-administrativo no prazo
de dous meses perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo.
3.- Dar publicidade dos convenios aprobados ó abeiro do establecido no arrtigo 11.1 do Real decreto
lexislativo 2/2008, de 20 de xuño, de solo.

A Xunta de Goberno Local aproba a proposta precedente.
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DIA
24(1.399).- 1ª
RESOLUCIÓN
DAS
SOLICITUDES
PRESENTADAS
Á
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS POLA SÚA
ACTIVIDADE NA TEMPADA 2009-2010. EXPTE. 9687/333.
A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
deportivo do IMD, do 15.07.2010, e co informe da xefa do servizo de Fiscalización do
23.08.2010, co conforme do Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Outorgar as seguintes subvencións ós clubs relacionados no Anexo I, como 1ª resolución
da convocatoria de subvencións a entidades deportivas pola súa actividade durante a tempada
2009-2010, por un total de 350.400,00€, con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.00. do
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orzamento do 2010.
2º.- Rexeitar as solicitudes das seguintes entidades pola seguintes causas:
Por solicitar a subvención fora de prazo:
ENTIDADE
CIF
CLUB ORIENTAL VIGO
G-36694115

Nº REXISTRO
1000731179

Por non ter 2 equipos de base:
ENTIDADE
CIF
Vulcano Fútbol Sala
G-27718030

Nº REXISTRO
100072042

Por non ter sede social en Vigo:
ENTIDADE
CIF
Asoc. Deportiva Doyang
G-36277317

Nº REXISTRO
100072105

•

•

3º.- Ampliar o prazo de resolución da convocatoria por parte da Xunta de Goberno Local
establecido na base 14ª da Convocatoria ata o 30 de outubro de 2010 por razóns de servizo.
4º.- Ampliar o prazo de xustificación das subvencións acadadas, establecido na Base 15ª da
Convocatoria, do 8 de outubro de 2010 ata o 8 de novembro de 2010.

25(1.400).- DILIXENCIAS INFORMATIVAS A UN FUNCIONARIO DE
CARREIRA DA POLICIA LOCAL. EXPTE. 34392/212.
A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do superintendente
da Policía Local, do 20.08.2010, co conforme do concelleiro delegado de Mobilidade,
Seguridade e Transportes, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Incoar dilixencias informativas de carácter reservado en relación cos feitos contidos no
atestado 40749, de 16 de agosto de 2010 tramitado na Comisaría do Corpo Nacional de
Policía en Vigo, ao obxecto de esclarecer se existen motivos bastantes para incoar expediente
disciplinario contra o funcionario de carreira con posto de traballo de Policía Local, D. José
María Bello Roca, con D.N.I. 33810646, e Nº. de Persoal 12144.
2º.- Nomear instrutor das citadas dilixencias ao funcionario de carreira con posto de traballo
de asesor xurídico da Policía Local, D. Antonio Vivero Mijares, e Secretario ao tamén
funcionario de carreira con posto de traballo de Inspector Principal da Policía Local, D.
Alberto Carballo Acuña.
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26(1.401).- CONCESION DE SUBVENCIÓN Á FUNDACIÓN PROVINCIAL
BANCO DE ALIMENTOS DE VIGO. APROBACIÓN DO CONVENIO E DO GASTO.
EXPTE. 54794/301.
A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de área de
Benestar Social, do 9.06.2010, co conforme da concelleira delegada de dita área, co informe
xurídico do letrado asesor do 12.08.2010, e co informe da xefa do servizo de Fiscalización, do
23.08.2010, co conforme do interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a concesión dunha subvención directa á Fundación provincial banco de alimentos
de Vigo por un importe total de 10.000 euros, con cargo á partida 2310.4890013 –Convenio
Banco de Alimentos-.
2º.- Aprobar o texto do convenio de colaboración coa entidade Fundación provincial banco de
alimentos de Vigo, colaboradora co Departamento de Benestar Social, para a atención das
necesidades básicas dos centros específicos de atención a persoas en estado de necesidade,
proporcionándolles alimentos e outras axudas, polo que se articulan os dereitos e obrigas da
subvención.
3º.- Aprobar o gasto total de 10.000 euros a favor da Fundación provincial banco de alimentos
de Vigo, CIF G36899375, con cargo á partida 2310.4980013 –Convenio Banco de
Alimentos-, correspondendo a cantidade de 5.000 euros ao orzamento de 2010, e 5.000 euros
ao orzamento de 2011, condicionado á existencia de crédito adecuado, suficiente e
nominativo a favor da Fundación provincial banco de alimentos de Vigo.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO, DEPARTAMENTO DE BENESTAR
SOCIAL E A FUNDACION PROVINCIAL BANCO DE ALIMENTOS DE VIGO
Vigo,

de

de 2010

REUNIDOS
Dunha parte Dª María Xosé Méndez Piñeiro en calidade de Concelleira Delegada da Área de Benestar
Social do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía sobre
Delegación de atribucións de data 5 de xullo de 2007 e acordo da Xunta de Goberno Local de data 16 de
xullo de 2007,
Doutra parte D. Antonio Vieira González, DNI 1959341V, como presidente da Fundación Provincial Banco
de Alimentos de Vigo, NIF G36899375, e enderezo a efectos de notificación na rúa Pino, nº 38 baixo, de
Vigo, en representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos, asegurando o comparecente que
dita representación non lle foi revocada.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
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convenio
M A N I F E S T A N
I- Que a Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo ten como obxectivo a obtención ,
almacenamento, clasificación e distribución de alimentos a centros asistenciais que teñan como fin axudar
aos necesitados para o seu total desenvolvemento. A Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo
dedícase á atención das necesidades básicas dos centros asistenciais para persoas en estado de
necesidade, proporcionándolles alimentos para atender necesidades primarias. Ademais, a Fundación
Provincial Banco de Alimentos de Vigo constitúe un recurso social, dentro do sistema público de servizos
sociais da cidade por ser unha das entidades sen ánimo de lucro, que traballa máis en contacto coas
situacións reais das persoas en estado de necesidade, sendo un recurso moi utilizado polos Servizos
Sociais.
II- O concello de Vigo e coñecedor da existencia de varios centros asistenciais e entidades adicados a
atender os colectivos de persoas e situacións de emerxencia social, que teñen a necesidade de acudir a
estes recursos para poder subsistir en unhas condicións minimamente dignas. Ademais o Concello necesita
este recurso como complemento do seus programas de emerxencia social. Este recurso e un complemento
dos recursos de servizos sociais de que dispón o Concello.
A Lei 7/1985 de 2 abril, Reguladora das Bases do Réxime Local establece no seu artigo 25, a posibilidade
de que tódolos concellos exerzan a "prestación de Servizos Sociais", sendo competencia de obrigado
exercicio para os concellos de máis de 20.000 habitantes.
A Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia no art. 2 pto. 3 dí que os poderes públicos
fomentarán, así mesmo, no ámbito dos servizos sociais, o desenvolvemento de actuacións solidarias por
entidades de iniciativa social sempre que se axusten aos requisitos de autorización, calidade e
complementariedade establecidos na lei. No art. 31 Fomento da iniciativa social pto. 1 di : O cumprimento
dos fins das entidades de iniciativa social promoverase mediante outorgamento de subvencións, que se
concederán atendendo ao interese social dos distintos servizos e proxectos, á súa complementariedade coa
oferta pública de servizos sociais, a calidade e ao carácter innovador das prestacións de servizos
ofertados, á eficiencia no emprego de fondos públicos e á súa adecuación os obxectivos fixados pola
planificación autonómica en materia de servizos sociais. O art. 31 pto.2 di : Nos termos establecidos na
normativa reguladora de subvencións e, sen prexuízo da aplicación ordinaria do réxime aberto de
concorrencia competitiva na xestión das subvencións , por razóns de interese público, debidamente
xustificadas, poderanse subscribir convenios singulares con entidades de iniciativa social debidamente
autorizadas para a prestación de servizos sociais cando por razóns humanitarias ou de emerxencia social,
ou ben cando pola singularidade das características da entidade, a especificidade dos servizos que presta
ou a especial vulnerabilidade das persoas usuarias, non sexa posible ou conveniente promover a
concorrencia pública. Estes convenios poderán ter carácter plurianual con vistas a garantir un marco
estable que favoreza e facilite a mellor prestación dos servizos, plans e programas, sen prexuízo da súa
posible resolución anticipada por incumprimento, por inexistencia sobrevida das razóns especiais que o
xustificaron ou calquera outra causa establecida regulamentariamente ou no propio convenio.
A subvención que se propón está prevista no orzamento de Benestar Social polo que ten a consideración de
subvención directa segundo o artigo 28 da Lei 38/2003 xeral de subvencións e 26 da Lei 9/2007 de
subvencións de Galicia, a mais abondamento, acredítanse razóns de interese público, social e humanitario
para a súa concesión, motivacións necesarias, así mesmo, para utilizar o procedemento de concesión
directa do artigo 19.4 da Lei 38/2003. A concesión da subvención articúlase mediante un convenio de
colaboración que contempla as prescricións que sinalan as Bases de Execución do Orzamento;
competencias de aplicación, contraprestación económica ós gastos que representa a acción a desenvolver,
órgano de colaboración, seguimento da materia conveniada, aclaración de diverxencias, vixencia, etc.
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III- 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 intervintes, conclúen o
presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é a
atención das necesidades básicas das persoas en estado de necesidade, proporcionándolles alimentos.
IV- Que a entidade Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo non está incursa en prohibición para
ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, achase 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.
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social, que para a cidade de Vigo
representa a devandita actividade da entidade Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo, o
Concello de Vigo e a dita entidade Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo , convenian a súa
colaboración no ámbito social e a concesión da referida subvención en base aos seguintes.
PACTOS
Primeiro.A entidade Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo comprométese a colaborar coa Concellería
de Benestar Social do Concello de Vigo en canto a atención dos centros asistenciais de persoas en risco
de exclusión ou situación de emerxencia social.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo 11 da
Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Segundo.O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
Conceder directamente á entidade Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo unha subvención
para o exercicio 2010 por importe de 5.000 euros co obxecto de levar a cabo a atención das necesidades
básicas dos centros asistenciais de persoas en estado de necesidade, proporcionándolles alimentos. Para o
ano 2011, o importe da subvención a conceder será de 5.000 euros.
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 a 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.Co amparo legal do artigo 31 punto 2 da Lei 13/2008 de 3 de decembro de servizos sociais de Galicia, a
vixencia do presente convenio será plurianual, con una duración de dous anos: dende a aprobación do
mesmo ata o 31 de decembro do ano 2011.
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Para o pactado no presente convenio, o Concello, aportará a cantidade total de 10.000 euros, dos cales
5.000 irán con cargo ao orzamento de 2010, e 5.000 con cargo ao orzamento de 2011.
Os pagamentos correspondentes a cada un dos anos de vixencia do convenio, 2010 e 2011, efectuaranse do
seguinte xeito:


No ano 2010, o 50% da cantidade anual á sinatura do convenio. No ano 2011, 0 50% da
cantidade anual, nos tres primeiros meses do ano. Ao concorrer razóns de interese público, social
e humanitario que determina a concesión da subvención e tendo en conta o carácter da
beneficiara como unha entidade non lucrativa adicada a desenvolver programas con fins sociais,
que presenta necesidades financeiras demostradas que lle impiden realizar cos seus propios
medios a actividade subvencionada, considérase necesario conveniar un pago anticipado por
importe do cincuenta por cento do total da subvención. De acordo co artigo 42 do Real Decreto
887/2006, de 21 de xullo, do Regulamento da Lei xeral de subvencións, as entidades non
lucrativas que desenvolvan proxecto e programas de acción social quedan exoneradas da
constitución de garantías.



O 50% restante unha vez xustificados os gastos realizados ata o 31 de decembro de cada un dos
anos, mediante facturas orixinais ou demais documentos acreditativos dos gastos e memoria
anual, coa preceptiva certificación do cumprimento do convenio asinada pola funcionaria
responsable do programa.

Quinto.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 a redución da subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en
todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Sexto.No caso de que a entidade beneficiaria faga algún tipo de publicidade ou difusión das actividades deberá
dar a adecuada publicidade á financiamento municipal da actividade subvencionada previa conformidade
da Concellería de Benestar Social.
Sétimo.Como mecanismo de coordinación para facer efectiva unha colaboración – supervisión crearase unha
Comisión mixta de Seguimento que entenderá sobre os temas cotiás da actividade, coordinación e solución
de controversias, e estará composta por dúas persoas da Fundación Provincial Banco de Alimentos de
Vigo e dous técnicos deste Concello.
Oitava.A Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo comprométese a someterse á lexislación vixente en
materias sanitarias e de seguridade para os/as usuarios/as do servizo facéndose responsables dos danos e
prexuízos que se poidan derivar do seu incumprimento.
Novena.Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo poderá contratar a cantas persoas crea adecuadas para
a consecución dos seus fins, suxeitándose ás condicións laborais vixentes, sen que isto supoña relación
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laboral destas persoas co Concello
Décima.Para a xustificación do ano 2010, a beneficiaria, antes do 31 de xaneiro de 2011 deberá xustificar o
cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos
recibidos. Para o ano 2011, a xustificación deberá realizarse ata o 31 de xaneiro do ano 2012. A tal efecto
deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración das actividades realizadas
e dos gastos efectuados; os xustificantes de pago dos gastos efectuados 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 efectuados.
Os documentos que conformarán a xustificación da subvención serán:
1. Unha memoria social xustificativa das actuacións desenvolvidas
•

Unha memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas, que conterá:

5.Unha relación clasificada dos gastos subvencionados, con identificación do acredor e do documento, o
seu importe e data de emisión.
6.Nóminas debidamente asinadas polo/a profesional contratado/a así como contrato de traballo; TC1, TC
2 como documentos acreditativos do pago das cotas da Seguridade Social.
7.Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade subvencionada con
indicación do importe e a súa procedencia.
8.Unha declaración xurada do perceptor, acreditativa dos seguintes extremos:
Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron a actividades
subvencionada.
Que foron abonadas aos seus expedidores ou, no seu caso, aos titulares do dereito que incorporan.
Que se atopa ao corrente das súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social, ós efectos previstos no
artigo 31 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
As facturas, que 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.
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.
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Décimo primeiro.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 do artigo 31.7 e) da
lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
Décimo segundo.Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan a natureza da actividade
subvencionada e se realicen durante o ano 2010 para o primeiro ano de vixencia do convenio. Para o ano
2011 serán gastos subvencionables os que respondan a natureza da actividade e se realicen dentro de ese
ano.
Décimo terceiro.A axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade subvencionada e o cumprimento da
finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de
Benestar Social . O responsable técnico do programa 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 cuarto.A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería de Benestar
Social 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.
Décimo quinto.Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora dende 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
actividade subvencionada, traducible a termos económicos
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento
reintegro da subvención na mesma proporción. En todo
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.

traduza nunha diminución significativa da
en función do proxecto presentado e o seu
do obxectivo da subvención, procederá o
caso procederá o reintegro do exceso da

Décimo sexto.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 exercicio da potestade sancionadora.
Décimo sétimo.A beneficiaria está informada de 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 subvencional,
polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
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tratamento a Concellería de Benestar Social.
Décimo oitavo.A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003 do 17 de novembro,
xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus
preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño,
de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que
se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes
normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E de conformidade cos termos do convenio, as partes
encabezamento.

asínano no lugar e data indicado no

27(1.402).- ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.

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

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.
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