ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 13 de setembro de 2010
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

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

D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Carlos López Font

Invitados:
Dª María Jesús Lago Rey
D. Angel Rivas González

Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª Laura López Atrio
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e cinco minutos do día trece de setembro de
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 titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno
Local, Sr. Lorenzo Penela, 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(1.457).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión ordinaria do día 24 de maio .
Deberán incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e
maila do Sr.alcalde–presidente.

2(1.458).CONCESIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. EXPTES.
2926/13, 3189/04, 2020/21 E 2832/12.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo cos informes proposta da traballadora
social responsable do Programa, do 27.08, 6.09 e 9.09.2010, conformado pola concelleira
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delegada da Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda conceder o servizo de
Axuda no Fogar a seguinte persoa:
–
–
–
–

D. Francisco Díaz Sánchez. Expte.2926/13
Dª Mª Concepción Falque Lemos. Expte. 3189/04
Dª Carmen Mariño Gómez. Expte. 2020/21
Dª Maria Castro Castro. Expte. 2832/12

3(1.459).SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS DE INICIATIVA SOCIAL SEN
ÁNIMO DE LUCRO, PARA MANTEMENTO E REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DA ÁREA DOS SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2010. EXPTE. 50140/301.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da instructora do
expediente e da concelleira delegada da área de Benestar Social, do 27.07.2010, e co informe
da xefa do servizo de Fiscalización, do 3.09.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Conceder, con cargo á partida 2310.489.00.00 do vixente orzamento, a cantidade de
noventa e sete mil e noventa e cinco euros (97.095€) en concepto de subvencións a entidades
e asociacións, de carácter social, sen ánimo de lucro, para mantemento e para a realización
de actividades da área dos Servizos sociais no ano 2010, segundo o seguinte desglose:
♦ Programas, proxectos e actividades desenvolvidas no ano 2010, dentro do Programa de
subvencións a entidades e asociacións, de carácter social, sen ánimo de lucro, para
mantemento e para a realización de actividades da área dos Servizos sociais no ano 2010,
por un importe total de sesenta e sete mil e vinte euros (67.020€):
ASOCIACIÓN

CIF

ACTIVIDADE
SUBVENCIONADA

Cantidade
solicitada

Importe
concedido

ADROVI

G27712272 Campaña anual de sensibilización

3.500 €

4,05

1.215 €

AFIBROPO

G36846822 Musicoterapia e Terapias termales

2.265 €

3,95

1.185 €

3.000 €

3,55

1.065 €

1.500 €

3,90

1.170 €

3.275 €

2,55

765 €

3.000 €

3,45

1.035 €

4.692,22 €

4,30

1.290 €

1.666 €

2,65

795 €

A.I.D.A
ALENTO
ALF. CASTELAO
XUBILADOS
AMENCER ASPACE
ANHIDA
AL BIDAYA

Promoción y difusión cultura
africana
Inf.,atención e asesoramento a
G 36873511 familiares de afectados dano
cerebral
G36818649

G36755254 Actividades culturais
G36153757

Proxecto
de
orientación
especializada a domicilio

G36938272 Charlas formativas sobre TDAH
G27729847

Curso árabe/atención desempreg.
árabes/curso cociña

ASOCIACIÓN
A.P.A.M.P.
ASBIGA

CIF

ACTIVIDADE
SUBVENCIONADA

G36624120 Programa de ocio e tempo libre
G15901564

Obradoiro
de
risoterapia
e
relaxación para persoas bipolares

Cantidade
solicitada

Importe
concedido

1.500 €

3,70

1.110 €

680 €

2,25

675 €

A.S.E.M. GALICIA

G36925691 Asem informa 2010

3.000 €

3,75

1.125 €

AS.GA.MA.

G36777670 Ruta polos Ancares

6.900 €

3,20

960 €

9.000 €

5,10

1.530 €

G36605905 Creación de un taller de Fimo

3.000 €

5,45

1.635 €

Contratación
Unidade
apoio
G36627453 programa de capacitación e
inserción sociolaboral

1.500€

4,25

1.275 €

AULAS 3º IDADE

G15496607 Reactívate nas aulas

3.500€

3,20

960 €

A.V.E.M.PO

G36816106 Reducción do estrés

1.500 €

3,35

1.005 €

AVOA

G36972800 Homenaxes e viaxes culturais

5.000€

3,20

960 €

AYUVI

G86802536 Técnicas de inicio a la costura

3.000 €

2,95

885 €

3.000 €

5,15

1.545 €

G36690170 Homenaxe a nosos maiores

1.200 €

3,60

1.080 €

G36704195 Escola do día a día 2010

3.640 €

4,65

1395 €

GRUPO 3ª IDADE CRISTO
G36621803 Festa do Maior ano 2010
DA VICTORIA

2.900 €

3,50

1.050 €

3.000 €

3,35

1.005 €

1.500 €

4,15

1.245 €

3.000 €

3,55

1.065 €

2.000€

3,70

1.110 €

Atención psicosocial do enfermo
ASOC. ESPAÑOLA CANCERG 28197564 oncolóxico, as súas familias,
prevención
ASPANAEX
ASVIDAL

CCANVIHAR
COFRADÍA CRISTO
AFLIXIDOS
COGAMI

DIABÉTICOS VIGO

G36306504

Apoio integral persoas VIH, SIDA,
familiares e entorno socio afectivo

G36822286 Charlas-coloquio y cursos

Habilidades básicas para a
inclusión
Int. básica socioeducativa de
FUNDACION CUME
G36797579 inmigrantes y locales en situación
de exclusión social
Clases
expresión
plástica
FUNDACIÓN IGUAL ARTE G36427524
discapacitados
DOWN VIGO

G36697324

FUNDACION JUAN
SOÑADOR

G24452435

Proxecto “Teranga” (formación e
alfabetización para inmigrantes)

3.000 €

3,15

945 €

FUNDACIÓN MENELA

G36685964

Atención temperá e apoio a persoas
autistas

4.000 €

4,30

1.290 €
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ASOCIACIÓN

CIF

FUNDACION MENIÑOS G15551120

ACTIVIDADE
SUBVENCIONADA

Cantidade
solicitada

Importe
concedido

Responsable e solidaria (bó trato á
infanza)

3.000 €

5,25

1.575 €

RADIO ECCA

G35103431

Proxecto agromar (lecto-escritura
inmigrantes)

3.000 €

3,35

1.005 €

GALICIA ACOLLE

G15885981

Servizo de mediación comunitaria
intercultural

3.500 €

3,55

1.065 €

3.000 €

3,35

1.005 €

2.500€

3,85

1.155 €

1.500 €

3,40

1.020 €

3.000 €

3,80

1.140 €

G36806917 Rede de tempo de lecer

3.000 €

4,05

1.215 €

G36852523 O sorriso da 3ª idade

11.320 €

3,00

900 €

Integración familiar dos nenos
adoptados

1.500 €

3,45

1.035 €

Viaxes culturais e atención a
enfermos

3.000 €

3,00

900 €

6.000€

4,25

1.275 €

3.000 €

4,25

1.275 €

GLAUCOMA ASOC.
G36959971 Día mundial glaucoma
GALLEGA PREVENCIÓN
HEMOFILIA

G15220577

Servizo de atención e información
permanente.

HERMANOS MISIONEROS
R3600319B Obradoiros e actividades
ENFERMOS POBRES
HOGAR Y CLÍNICA SAN
Programa ocio e tempo libre e
R3600336F
RAFAEL
hábitos saudables
HOY POR MAÑANA
LEDICIA
MANAIA ASOCIACION

G36975944

MAYORES TELEFONICA

MEDIACIÓN SOCIAL DE
G70104815 Inserción sociolaboral dos xitanos
GALICIA
MEDICOS DO MUNDO

G80992555

Mellora acceso
inmigrantes

sistema sanitario

MULTICULTURAL DE
MUJERES

G27707405

Servizo de mediación, traducción e
talleres acollida

7.320 €

2,55

765 €

MUSIQUINA 33 MG ASOC.
Cursos de Hip Hop e teatro para
G36946432
XUVENIL CULTURAL
adolescentes exclusión

1.500 €

4,80

1.440 €

NEVOX-VALADARES

G36806222

Dinamización da asociación para o
ano 2010

1.500 €

3,00

900 €

NIGERIA UNION VIGO

G36948057

Festa independencia gastronomía e
cultura africana

5.000 €

1,95

585 €

NOVAS RUTAS

G36854867

Proxecto socioeducativo
integración “ALEDAR”

7.283 €

3,90

1.170 €

PARKINSON

G36962447

Rehabilitación e apoio/Taichi como
terapia

6.080 €

3,85

1.155 €

PROXECTO HOME

G15258213

Programa educativo-terapeútico de
rehabilitación

1.500 €

3,20

960 €

PROXECTO INTERPARES G36830081

Cursos de coidados na dependencia
e curso transmitindo valores

3.750 €

3,25

975 €

22.530 €

3,00

900 €

QUIÑONES DE LEÓN

e

G36760064 Excursións e festas populares

de

ASOCIACIÓN

ACTIVIDADE
SUBVENCIONADA

CIF

SAN CAYETANO Y DAMAS
Apoio familias
G36744480
PROVIDENCIA
necesidad
SAN FRANCISCO

en

estado

Cantidade
solicitada
de

G36613891 Actividades sociais

SAN VICENTE DE PAUL G36763860 Taller prelaboral de cociña
VALADARES
VALPONASCA
VIDA DIGNA
VILLA GALICIA

G36617082 Un banco de tempo para 3ª idade
G24504425

Proxecto casa Vigo(menores en
exclusión)

X0218792Q Pequeñines
G36745065

Festa de confraternidade e viaxe as
Rías Altas

VIUDAS DEMÓCRATAS G36964757 Viaxe intercultural a Santiago
XARUMA, ESCOLA TEMPO
G36817385 NATURAL-MENTE
LIBRE
XOGADORES ANÓNIMOS G36730059
XOGARA

G36628543

Asistencia psicológica a adictos e
familiares

Importe
concedido

1.500 €

3,95

1.185 €

1.500€

3,70

1.110 €

4.360 €

3,10

930 €

1.500 €

3,10

930 €

3.000 €

3,45

1.035 €

1.500 €

4,50

1.350€

27.000 €

3,00

900 €

1.540,80 €

3,00

900 €

3.000 €

3,45

1.035 €

4.000 €

3,05

915 €

3,15

945 €

O cachibol o deporte da eterna
8.878,97 €
xuventude

TOTAL....

67.020€

♦ Mantemento das entidades que operan no ámbito dos servizos sociais, dentro do
Programa de subvencións a entidades e asociacións, de carácter social, sen ánimo de
lucro, para mantemento e para a realización de actividades da área dos Servizos sociais
no ano 2010, por un importe total de trinta mil e setenta e cinco euros (30.075€):

ASOCIACION
AFAGA
A.I.D.A
ALENTO
ANHIDA
A.P.A.M.P.
ARVI
AS. ESPAÑOLA CANCER
AS. PERSOAS XORDAS
ASPANAEX

CIF
G36776920
G36818649
G36873511
G36938272
G36624120
G36730521
G28197564
G36622835
G36605905

CONCEPTO
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento

Cantidade
solicitada
3.000 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
12.000 €
6.887,50 €
1.500 €

Ptos
5,50
4,50
5,50
4,00
5,50
5,00
5,50
5,00
6,50

Importe
concedido
825 €
675 €
825 €
600 €
825 €
750 €
825 €
750 €
975 €
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ASOCIACION

CIF

ASVIDAL
G36627453
AUTISMO VIGO
G36849883
AVEMPO
G36816106
AVIDEPO
G36821171
AYUVI
G36802536
AZO
G36987147
CCANVIHAR
G36306504
COGAMI
G36704195
DIABETICOS
G36822286
DOWN VIGO
G36697324
FADEMGA FEAPS GALICIA G36620037
FARAXA
G27728658
FASE DE ENCUENTRO G15438955
FUNDACIÓN IGUALARTE G36427524
FUNDACIÓN INTEGRA G36880615
FUNDACiÓN RADIO ECCA G35103431
GALICIA ACOLLE
G15885981
HEMOFILIA
G15220577
HERMANOS MISIONEROS
R3600319
HERMANOS POBRES
HOY POR MAÑANA
G36806917
LEDICIA
G36852523
MADRO
G36750651
MANAIA ASOCIACION G36975944
MULTICULTURAL
G27707405
MUJERES
MUSIQUINA 33MG
G36946432
NEVOX
G36806222
PROXECTO HOME
G15258213
QUIÑONES DE LEÓN
G36760064
REMAR GALICIA
G36786986
SAN FRANCISCO
G36613891
VIUDAS DEMÓCRATAS G36964757
XOGADORES ANÓNIMOS G36730059

Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento

Cantidade
solicitada
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500€
5.000 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
2.000 €
2.500 €
1.500 €
2.000€
2.500€

7,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
7,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
4,00
6,00
5,50

Importe
concedido
1.050 €
750 €
600 €
600 €
600 €
600 €
750 €
1.050€
600 €
750 €
750 €
750 €
750 €
750 €
900 €
600 €
900 €
825 €

Gastos mantemento

1.500 €

5,00

750 €

Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento

1.500 €
1.000 €
1.500 €
1.500 €

5,50
4,00
5,00
4,00

825 €
600 €
750 €
600 €

Gastos mantemento

3.790 €

4,00

600 €

Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento
Gastos mantemento

1.500 €
1.500 €
1.500 €
11.000 €
3.000 €
3.000 €
1.150 €
4.000 €

4,00
4,00
5,00
4,00
4,00
5,50
4,00
5,00
TOTAL

600 €
600 €
750 €
600 €
600 €
825 €
600 €
750 €
30.075€

CONCEPTO

Ptos

2º.- Desestimar as solicitudes de subvencións ás entidades que se relacionan, por no ser
conformes coas base das reguladoras do Programa, aprobadas en Xunta Local de Goberno de
18 de marzo de 2010:

♦

Desestimacións de solicitudes de actividades:

ENTIDADE

CAUSA

ALDEAS INFANTILES SOS GALICIA

Base quinta, apartado b)

ASDEGAL

Base segunda, punto 3.

ASOCIACIÓN STOP

Base segunda, punto 3.

ASOCIACIÓN VECIÑAL TEIS

Base segunda, punto 2.

ASNAIX

Base segunda, punto 4.

ATEGA

Base segunda, punto 4

AZO

Base segunda, punto 4.

CLUB TERRA DOS MARES

Base quinta, apartado b)

CRUZ VERMELLA

Base segunda, punto 3.

DOUTOR FLEMING

Base segunda, punto 3.

FONTENOVA

Base segunda, punto 3.

FUNDACION AMIGOS DE GALICIA

Base segunda, punto 3.

MONTE DA MINA

Base segunda, punto 3.

O NOSO DIA

Base segunda, punto 4.

REDE MULLERES VECIÑAIS CONTRA
MALOS TRATOS

Base segunda, punto 2.

SALVORA

Base sexta, punto 1.

SAN ROQUE

Base segunda, punto 2.

SOCIEDAD DESARROLLO IDEAS
TECNICAS MINUSVALIDOS

Base segunda, punto 2.

SODINAUTICA

Base segunda, punto 4.

XENTENOVA

Base segunda, punto 3.

♦ Desestimacións de solicitudes de mantemento:

ENTIDADE

CAUSA

ASBIGA

Base segunda
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ENTIDADE

CAUSA

ASOCIACIÓN INCLUSIÓN

Base segunda, punto 3.

ASOCIACIÓN STOP

Base segunda, punto 3.

ASNAIX

Base segunda, punto 4.

CLUB TERRA DOS MARES

Base quinta, apartado b).

GHANA EN VIGO

Base segunda, punto 4.

PARDAVILA

Base segunda, punto 2.

SAN MIGUEL DE OIA

Base segunda, punto 2.

SAN ROQUE

Base segunda, punto 2

ASCIACIÓN SAN CAYETANO Y
DAMAS DE LA PROVIDENCIA
SOCIEDAD DESARROLLO IDEAS
TECNICAS MINUSVALIDOS

Base segunda
Base segunda, punto 2.

SODINAUTICA

Base segunda, punto 4.

XENTENOVA

Base segunda, punto 3.

XESTAS

Base segunda, punto 2.

4(1.460).PREGO DE CONDICIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DA II FASE DE
MODERNIZACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS DE VIGO. EXPTE. 4600/113.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do Xefe de
Administración Electrónica, do 20.08.2010, conformado polo Concelleiro delegado de
Administración Electrónica, e co informe da xefa do Servizo de Fiscalización do 3.09.2010
co conforme do Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente 4600-113 para a prestación do servizo
de desenvolvemento e implantación dunha aplicación para a xestión integral dos servizos
sociais dos concellos de Vigo e Ourense fase II.
2º.-Aprobar o gasto de 303.613,2 euros para a contratación do servizo de desenvolvemento e
implantación dunha aplicación para a xestión integral dos servizos sociais dos concellos de
Vigo e Ourense fase II que se imputarán á partida 9227.2279992 (AVANZA SERVICIOS
SOCIALES)do presuposto do ano 2010
3º.- Aprobar o expediente de contratación por procedemento aberto e tramitación urxente do
servizo de desenvolvemento e implantación dunha aplicación para a xestión integral dos

servizos sociais dos concellos de Vigo e Ourense fase II que contén o prego de prescripcións
técnicas particulares de 15-07-2010 e o prego de cláusulas administrativas particulares para a
contratación de servizos por procedemento aberto sen publicidade de data 19-08-2010.
4º.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista .

5(1.461).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
DA
CONTRATACIÓN
DA
SUBMINISTRACIÓN DE RODAS PARA O PARQUE MÓBIL. EXPTE. 7284/445.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 2.09.10, e co fiscalizado e conforme do interventor xeral, do
7.09.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á mercantil NEUMÁTICOS BERBÉS, S.L., o procedemento
negociado sen publicidade para a contratación da subministración de rodas para os vehículos
da flota municipal (expediente 7284-445) por un prezo total de 23.698,74 euros IVE
incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Propón como redución do prazo de entrega o de 2 días hábiles dende a data en que
solicite ó concello.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 10 de maio de 2010 e a oferta presentada.

6(1.462).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DA
ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA. EXPTE. 3476/335.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 2.09.10, e co fiscalizado e conforme do interventor xeral, do
7.09.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á Wenceslao Cabezas del Toro (NIF 35.925.740-Q)
o
procedemento aberto para a contratación do servizo de ensinanzas da ESCOLA
MUNICIPAL DE DANZA (expediente 3476-335) por un prezo total de 260.000 euros (IVE
engadido).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 03 de maio de 2010 e a oferta presentada.

7(1.463).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
DINAMIZACIÓN XUVENIL DO CASTRO. EXPTE. 2572/336.
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 30.08.10, e co fiscalizado e conforme do Interventor Xeral, do
1.09.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á mercantil XEGALIA, GALEGA DE XESTIÓN ,S.L., o
procedemento aberto para a contratación do servizo de dinamización xuvenil do Castro
(expediente 2572-336) por un prezo total de 254.474, 67 euros (IVE incluído) e coas
seguintes prestacións adicionais:
– Aporta 6 monitor/es especialista/s de actividade con adicación mínima de 2 horas
semanais durante tres meses.
– Propón as seguintes melloras na cualificación e experiencia do persoal proposto
para o servizo:
•

Aporta un coordinador/ra do programa co título de licenciado/a universitario.

•

Aporta 2 traballador/ra(s), distintos dos especificados nos apartados
anteriores, que adique/n un mínimo de 15 horas semanais e teña/n experiencia
acreditada nun programa de dinamización xuvenil por máis de dous anos.

– Propón incrementar o horario mínimo de prestación do servizo en 8 hora/s á
semana.
– Incrementa o número mínimo de campañas publicitarias anuais previstas no prego
de prescricións técnicas en 3.
– Propón as seguintes melloras nos equipamentos propios da instalación asumida
polo licitador:
•

Aporta 28 equipo/s relacionado coas novas tecnoloxías.

• Aporta 6 equipo/s audiovisuais.
– Aporta 11 equipo/s de carácter musical.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por
acordo da Xunta de Goberno de 23 de abril de 2010 e a oferta presentada.

8(1.464).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO SERVIZO DE TITORIZACIÓN E
ORIENTACIÓN DE CINCO TITORES PARA O PROXECTO IMOS TRABALLAR.
EXPTE. 6400/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 3.09.10, e co fiscalizado e conforme do interventor xeral, do
3.09.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á mercantil PROXECTOS CONSULTORIA E FORMACIÓN,
S.L., o procedemento aberto para a contratación dos servizos de titorización e orientación

para o proxecto Imos Traballar (expediente 6400-77) por un prezo total de 170.563 euros
IVE incluído.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por
acordo da Xunta de Goberno de 12 de abril de 2010 e a oferta presentada.

9(1.465).- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA A CESPA S.A. EXPTE. 1457/241.
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes das oficinas técnicas, os
informes de Intervención Xeral e de acordo cos informes-proposta do xefe da Oficina
Administrativa de Contratación, a Xunta de Goberno local acorda:
Devolver a CESPA S.A., a fianza de 75.890,94 euros constituída para responder do
mantemento de zonas verdes xa que foi executado conforme as condicións do prego que
rexeu a contratación e por transcorre-lo prazo de garantía.

10(1.466).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DO TEXTO REFUNDIDO DA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO SERVIZO DE APARCAMENTO
NA VÍA PÚBLICA, MEDIANTE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE TICKETS NA
CIDADE DE VIGO. EXPTE. 78739/2010.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa do servizo
de Seguridade, do 7.09.10, que di o seguinte:
“PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a modificación do Texto Refundido da Ordenanza Municipal
reguladora do servizo de aparcamento na vía pública, mediante máquinas expendedoras de tickets
na cidade de Vigo (exp. 78739/210/2010), que se transcribe a continuación deste acordo.
SEGUNDO: Abrir un período de información pública polo prazo de 30 días para a presentación de
reclamacións e suxestións.
TERCEIRO: Declarar que, consonte ao establecido no artigo 49.c) da LRBRL, de non se presentar
ningunha reclamación ou suxestión, entenderase definitivamente aprobado o acordo ata entón
provisional, debendo publicarse o texto íntegro da Ordenanza Modificada no BOP, entrando en
vigor aos 15 días hábiles da súa completa publicación.
A Ordenanza Municipal reguladora do servizo de aparcamento na vía pública, mediante máquinas
expendedoras de tickets na cidade de Vigo ten o seguinte teor literal:
ARTIGO 1.Establécese a Ordenanza reguladora do servizo de aparcamento de vehículos de tracción mecánica
en determinadas vías públicas da cidade.
ARTIGO 2.O ámbito de aplicación da Ordenanza corresponde ás seguintes rúas:
Alfonso X el Sabio, Álvaro Cunqueiro, Areal, Arzobispo Xelmírez, Barcelona, Bolivia, Brasil,
Camelias, Canceleiro, Cánovas del Castillo, Caracas, Carral, Cuba, Ecuador, Fisterra, García
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Olloqui, Girona, Gran Vía, Hispanidade, Honduras, Illas Baleares, Illas Canarias, Xoaquín
Lóriga, Lepanto, López de Neira, Luis Taboada, María Auxiliadora, Marqués de Valladares,
México, Nicaragua, O Pilar, Oporto, Otero Pedrayo, Padre Feixoo, Padre Don Rúa, Panamá,
Paraguai, Pintor Laxeiro, Pintor Lugrís, Pintor Colmeiro, Pracer, Pontevedra, Praza de Santa Rita,
Praza de Compostela, Progreso, Porto Rico, Ramón y Cajal, Reconquista, Regueiro, República
Arxentina, Ronda de Don Bosco, Rosalía de Castro, Salamanca, Serafín Avendaño, Sevilla, Simón
Bolivar, Taboada Leal, Tarragona, Valencia, Valle Inclán, Vázquez Varela, Velázquez Moreno,
Venezuela, Zamora e Zaragoza.
A totalidade das rúas agrúpanse nos seguintes sectores:
SECTOR 1
Formado polas rúas: Cánovas del Castillo, Carral, García Olloqui, Luis Taboada, Marqués de
Valladares, Praza de Compostela, Reconquista, Velázquez Moreno (do nº 1 ao 13 e do 2 ao 18).
SECTOR 2
Formado polas rúas: Rosalía de Castro, Areal, Pontevedra, Canceleiro, Oporto, República
Arxentina (do nº 1 ao 21 e do 2 ao 14), Serafín Avendaño (do nº 1 ao 15 e do nº 2 ao 14).
SECTOR 4
Formado polas rúas: Vázquez Varela, México, Cuba, Brasil, Paraguay, Ecuador (do nº 65 e 74 ao
final da rúa), Venezuela (do nº 51 e 50 ao final da rúa), Bolivia (do nº 19 e 20 ao final da rúa),
Nicaragua (do nº 37 e 44 ao final da rúa), Praza de Santa Rita, Puerto Rico, Gran Vía (do nº 1 ao
61 soamente impares), Padre Feixoo e Honduras (do nº 5 e 6 ao final da rúa).
SECTOR 5
Formado polas rúas: Progreso, Paseo de Granada, Placer, Ronda de Don Bosco, María
Auxiliadora, Joaquín Loriga (do nº 1 ao 21 e do nº 2 ao 14), Ecuador (do nº 1 ao 25 e do nº 2 ao
26), Venezuela (do 1 ao 21 e do nº 2 ao 18), Finisterre, El Pilar, López de Neira, Taboada Leal.
SECTOR 6
Formado polas rúas: Venezuela (do nº 23 ao 49 e do nº 20 ao 48), Simón Bolivar, Arzobispo
Xelmírez, Ecuador (do nº 27 ao 63 e do 28 ao 72), Panamá, Joaquín Loriga (do nº 23 e 16 ao final
da rúa), Gran Vía (do nº 2 ao 58 soamente números pares), Padre Don rúa, Bolivia (do nº 1 ao 17 e
do nº 2 ao 18), Caracas, Nicaragua (do nº 9 ao 35 e do nº 4 ao 42), Honduras (do nº 1 ao 3 e do nº 2
ao 4).
SECTOR 7
Formado polas rúas: Zamora, Barcelona, Zaragoza, Pintor Colmeiro, Camelias (do nº 1 ao 123
soamente números impares), Álvaro Cunqueiro (do nº 1 ao 19 e do 2 ao 26), Salamanca, Regueiro
(do nº 1 ao final da rúa soamente números impares) e Tarragona.
SECTOR 8
Formado polas rúas: Gerona, Pintor Laxeiro, Álvaro Cunqueiro (do nº 21 e 28 ao final da rúa),
Alfonso X el Sabio, Otero Pedrayo, Pintor Lugrís, López Mora, Camelias (do nº 118 ao final da rúa
soamente números pares) e Regueiro (do nº 2 ao final da rúa soamente números pares).
Habilitaranse en todos os sectores as correspondentes prazas reservadas para minusválidos que
posúan tarxeta de discapacitado. Esta tarxeta permite á persoa discapacitada ou, se non conduce,

ao condutor que a acompañe, estacionar nas prazas reservadas para tal fin. É obrigatorio colocala
tarxeta nun lugar ben visible do parabrisas dianteiro do vehículo.
Exclúense os espazos reservados para entradas de vehículos autorizadas, carga e descarga durante
as horas establecidas, estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte público urbano,
servizos de urxencias, pasos peonís, así como aquelas prazas habilitadas especificamente para o
estacionamento de motocicletas e ciclomotores e as denominadas illas de reciclaxe e espazos
delimitados para contedores.
Por razóns de seguridade, obras ou interese público, a Alcaldía poderá modificala zona de
estacionamento, as rúas de instalación, así como o horario de funcionamento do servizo.
ARTIGO 3.A zona de estacionamento limitado estará sinalizada verticalmente en todas as rúas de acceso co
sinal R-309 e no seu final co sinal R-504. Sinalizaranse horizontalmente, con liña discontínua de cor
azul, todos os espazos destinados ao estacionamento na devandita zona.
ARTIGO 4.O servizo XER funcionará de luns a venres, agás festivos, co seguinte horario: Pola mañá de 9.00
horas a 14:00 horas e pola tarde de 16:00 horas a 20:00 horas. Por acordo plenario poderá
modificarse ou ampliarse o devandito horario.
ARTIGO 5.O tempo máximo en que un vehículo pode permanecer estacionado en Zona XER nunha mesma vía
durante o horario de funcionamento do servizo é de dúas horas. Non poderá volver a estacionar na
mesma vía durante o horario de funcionamento do servizo: se as dúas horas de estacionamento
tiveron lugar entre as 9:00 horas e as 14:00 horas ata as 16:00 horas do mesmo día; e se as dúas
horas de estacionamento tiveron lugar entre as 16:00 horas e as 20:00 horas ata as 09:00 horas do
día seguinte.
Exceptúanse os residentes que poden estacionalo seu vehículo sen límite de tempo no sector
correspondente á rúa do seu domicilio.
Por acordo plenario poderá modificarse o tempo máximo de estacionamento para a totalidade da
Zona XER ou parte dela.
ARTIGO 6.Poderán obter para os seus vehículos acreditación de vehículo residente, as persoas físicas que a
soliciten e teñan o seu domicilio, segundo o padrón municipal de habitantes, dentro do ámbito
territorial de aplicación da XER. Establécense tres tipos de residentes en función do xeito de
tenencia do vehículo:
a.- Residente con vehículo en propiedade.
b.- Residente con vehículo en réxime de arrendamento financeiro (leasing ou renting).
c.- Residente usuario de vehículo de empresa, coa que mantén relación laboral contractual.
a).- Residente con vehículo en propiedade:
O residente con vehículo en propiedade, para obter autorización municipal, deberá achegala
seguinte documentación coa súa solicitude:
a.1.- Certificado de empadroamento do interesado en calquera das rúas que compoñen a Zona XER.
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a.2.- Copia compulsada do DNI e para os estranxeiros, tarxeta de residencia, pasaporte ou
documento análogo que acredite a personalidade do solicitante e maila súa residencia legal.
a.3.- Copia compulsada do permiso de condución do interesado e máis do permiso de circulación do
vehículo para o que se solicita autorización. O nome e domicilio do titular do vehículo, que conste
no permiso de circulación do vehículo, deberá coincidir co que figure no certificado de
empadroamento.
a.4.- Copia compulsada da tarxeta de inspección técnica do vehículo e máis do recibo do pagamento
do seguro de subscrición obrigatoria (S.O.A) que acredite a súa vixencia.
a.5.- Documento que acredite que o vehículo está dado de alta no padrón do imposto municipal de
vehículos de tracción mecánica do Concello de Vigo, e ao corrente do seu pagamento.
b).- Residente en réxime de arrendamento financeiro (leasing ou renting):
O residente con vehículo en réxime de arrendamento financeiro, para obter autorización municipal,
non pode dispoñer de vehículo en propiedade, e deberá achegala seguinte documentación coa súa
solicitude:
b.1.- Certificado de empadroamento do interesado en calquera das rúas que compoñen a Zona XER.
b.2.- Copia compulsada do DNI e para os estranxeiros, tarxeta de residencia, pasaporte ou
documento análogo que acredite a personalidade do solicitante e maila súa residencia legal.
b.3.- Copia compulsada do permiso ou licenza de condución do interesado.
b.4.- Copia compulsada do contrato de leasing ou renting.
b.5.- Copia compulsada da póliza do seguro do vehículo debendo constar o interesado como
condutor habitual e mais xustificante do pagamento da prima do período do seguro en curso.
c).- Residente usuario de vehículo de empresa, coa que mantén relación laboral contractual:
O residente que dispoña dun vehículo cedido pola súa empresa, para obter autorización municipal
para ese vehículo, non pode dispoñer de vehículo en propiedade, e deberá achegar a seguinte
documentación coa súa solicitude:
c.1.- Certificado de empadroamento do interesado en calquera das rúas que compoñen a Zona XER.
c.2.- Copia compulsada do DNI e para os estranxeiros, tarxeta de residencia, pasaporte ou
documento análogo que acredite a personalidade do solicitante e maila súa residencia legal.
c.3.- Copia compulsada do permiso ou licenza de condución do interesado.
c.4.- Documento estendido pola empresa no que se acredite que o solicitante é o único e exclusivo
usuario do vehículo, que está autorizado para dispoñer do mesmo fora da súa xornada laboral, e
que o uso do vehículo tributa como retribución en especie a efectos da declaración da renda das
persoas físicas.
c.5.- Copia compulsada da póliza do seguro do vehículo debendo constar o interesado como
condutor habitual e mais xustificante do pagamento da prima do período do seguro en curso.
ARTIGO 6 BIS.Habilítase o mes de xaneiro para presentación de solicitudes, tanto para novos pedimentos como
para renovacións. Con carácter excepcional, poderanse presentar durante os cinco primeiros días
hábiles de cada mes novos pedimentos, pedimentos de cambios de sector ou renovacións.

Unha vez estimada á solicitude presentada entregarase o correspondente distintivo. A autorización
correspondente ao ano en curso deberase colocar na parte superior do parabrisas dianteiro do
vehículo quedando totalmente visible o seu frente desde o exterior para a súa comprobación.
Non terá a condición de residente se estaciona o seu vehículo fóra da zona asignada ao mesmo no
distintivo, debendo neste caso abonar a tarifa xeral coa limitación de tempo establecido.
ARTIGO 7.O control do tempo de estacionamento efectuarase sobre comprobante horario e o seu pagamento
acreditarase por medio do correspondente ticket que se obtén nas máquinas expendedoras coa
introdución de moedas ou tarxeta magnética.
O ticket indicará o número de expendedor onde se obtén o mesmo, o importe abonado, a hora á que
se obtén o mesmo e maila data e a hora de fin do estacionamento.
O condutor estará obrigado a colocalo ticket na parte interna do parabrisas dianteiro do vehículo
quedando totalmente visible o seu fronte desde o exterior para a súa comprobación. No suposto de
non colocalo ticket do xeito indicado, resultando imposible a súa lectura e comprobación desde o
exterior do vehículo, terase por non colocado sendo denunciado de acordo co previsto no artigo 8.a)
desta Ordenanza.
ARTIGO 8.Constitúen infraccións a esta Ordenanza e serán consideradas como estacionamento de vehículo en
lugar prohibido de conformidade co disposto nos artigos 39.2 e 65.3 do Texto Articulado da Lei
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade vial 339/1990:
a) Estacionar nunha Zona XER, durante o horario de funcionamento do servizo, carecendo de ticket.
b) Estacionar superando o horario autorizado no ticket de aparcamento.
c) Permanecer estacionado nunha mesma vía en Zona XER, durante o horario de funcionamento do
servizo, por tempo superior a dúas horas.
A infracción definida no apartado a) sancionarase con multa de 45 € e as definidas nos apartados b)
e c) con multa de 30 €.
Asemade, constitúen infraccións a esta Ordenanza, de carácter leve, sancionables con multa de ata
100 € podendo implicar, no seu caso, ademais do expediente sancionador correspondente, a retirada
do distintivo de aparcamento de residente:
- Non utilizar debidamente os distintivos de aparcamento para residentes contemplados na presente
Ordenanza.
- Utilizar o distintivo de aparcamento de residente unha vez transferida a propiedade do vehículo
para o que se outorgou.
- Utilizar unha autorización de aparcamento manipulada, non válida ou falsificada ou calquera
outro uso fraudulento dos distintivos e tickets de aparcamento.
- Colocar na parte interna do parabrisas dianteiro do vehículo unha morea de tickets coa finalidade
de inducir a confusión ao persoal denunciante.
Poderá procederse á retirada do vehículo da vía pública co guindastre municipal cando o vehículo
careza de ticket ou cando rebase o triple do tempo aboado. Asemade, ao abeiro do previsto no artigo
7.c) da LSV, nestes dous supostos tamén poderá procederse á inmobilización do vehículo ata que se
logre a identificación do seu condutor.
ARTIGO 9.Poderán ser anuladas as seguintes denuncias do xeito indicado neste artigo:
a) Estacionar nunha Zona XER, durante o horario de funcionamento do servizo, carecendo de ticket:
Esta denuncia poderá ser anulada durante un período máximo de unha hora á súa formulación co
pagamento dunha tarifa de 7 € ou aquela tarifa que se indique na Ordenanza Fiscal Municipal
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reguladora das taxas por aproveitamento especial da vía pública con estacionamento de vehículos
de tracción mecánica en determinadas rúas municipais.
b) Estacionar superando o horario autorizado no ticket de aparcamento: Esta denuncia poderá ser
anulada se a duración do aparcamento excedese da sinalada no ticket nun máximo de unha hora co
pagamento dunha tarifa postpagada de 2,30 € ou aquela tarifa que se indique na Ordenanza Fiscal
Municipal reguladora das taxas por aproveitamento especial da vía pública con estacionamento de
vehículos de tracción mecánica en determinadas rúas municipais .
c) Permanecer estacionado nunha mesma vía en Zona XER, durante o horario de funcionamento do
servizo, por tempo superior a dúas horas: Esta denuncia poderá ser anulada durante un período
máximo de unha hora á súa formulación co pagamento dunha tarifa de 5 € ou aquela tarifa que se
indique na Ordenanza Fiscal Municipal reguladora das taxas por aproveitamento especial da vía
pública con estacionamento de vehículos de tracción mecánica en determinadas rúas municipais.
Para proceder á anulación das denuncias formuladas nos supostos indicados, o usuario obterá o
ticket correspondente, que xunto co primeiro nos casos b) e c), serán introducidos na caixa situada
ao pé de cada expendedor ou entregados ao persoal vixiante controlador do servizo da XER para
que anule a denuncia formulada.
ARTIGO 10.O estacionamento de vehículos de tracción mecánica, en horario de 9h. a 14h., e de 16h. a 20h., de
luns a venres agás festivos, nas vías do municipio incluídas no ámbito de aplicación da “Ordenanza
Municipal reguladora do servizo de aparcamento de vehículos na vía pública, mediante máquinas
expendedoras de tickets na cidade de Vigo” devengará a obriga do pagamento da taxa nas tarifas
establecidas na Ordenanza Fiscal Municipal reguladora das taxas por aproveitamento especial da
vía pública con estacionamento de vehículos de tracción mecánica en determinadas rúas municipais.
DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA.Queda expresamente derrogada a Disposición Adicional do Texto Refundido da Ordenanza
Municipal reguladora do servizo de aparcamento na vía pública, mediante máquinas expendedoras
de tickets na cidade de Vigo publicado no BOP nº 79, de 23.04.1996, e aprobado na sesión plenaria
celebrada o 28.03.1996.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA.A promulgación futura e entrada en vigor de normas de rango superior ao desta Ordenanza que
afecten ás materias regulamentadas na mesma determinará a aplicación automática daquelas, sen
prexuízo dunha posterior adaptación, no que fose necesario, da Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.Conforme ao establecido nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases
do Réxime Local, a modificación da Ordenanza entrará en vigor aos quince días hábiles da súa
publicación completa no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, unha vez aprobada
definitivamente polo Pleno da Corporación e rexerá en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación.”

A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

11(1.467).- DEVOLUCIÓN DE AVAL AO CLUB VULCANO F.S. POR
CELEBRACIÓN DE TORNEO FÚTBOL-SALA NA RÚA PADRE SEIXAS. EXPTE.
78716/210.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe proposta da xefa de
Seguridade, do 3.09.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval presentado
en data 14 de xuño de 2010 polo club FUTBOL SALA VULCANO , con C.I.F.G-27718030,
por un importe de 600 €, para responder dos posíbeis danos con motivo da celebración dun
torneo de fútbol sala en rúa Padre Seixas os días 2 a 4 de xullo do ano en curso, por non
producirse danos na vía pública.

12(1.468).- PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO ESPECIAL DA VÍA
PÚBLICA CON ESTACIONAMENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA EN DETERMINADAS RÚAS MUNICIPAIS (34).
Examinadas as actuacións do expediente, e vista a dilixencia da concelleira delegada de
Economía e Facenda, do 8.09.2010, onde di que este informe proposta substituirá ó aprobado
na Xunta de Goberno Local do 3.09.2010, dáse conta do informe-proposta da directora de
Ingresos, do 8.09.10, que di o seguinte:
“Segundo instrucións da Sra. Concelleira delegada de Economía e Facenda, esta Dirección de
Ingresos formula a proposta de “Modificación da Ordenanza fiscal reguladora das Taxas por
aproveitamento especial da vía pública con Estacionamento de Vehículos de tracción mecánica en
determinadas rúas municipais” que figura no presente expediente.
Actualízanse as tarifas vixentes un 1,5% (variación do IPC entre abril de 2009 e abril de 2010).
Establécense dúas tarifas novas nos apartados 4 e 5 do artigo 4), destinadas a retribuír os
aproveitamentos realizados polos usuarios durante períodos de tempo que excedan das dúas horas
de aparcamento non superando as tres horas ou períodos de tempo descoñecidos por non existir
ticket. Establécense estas dúas tarifas ao amparo do artigo 9 da Ordenanza reguladora do Servizo
de Aparcamento na vía publica mediante maquinas expendedoras de tickets na cidade de Vigo na
versión da proposta formulada para aprobación plenaria con data 7 de setembro de 2010. Os
apartados 4 e 5 do artigo 4) da presente modificación da ordenanza de taxas deberán ser aprobados
posterior ou simultaneamente ao proxecto da ordenanza reguladora enriba mencionada na que
teñen amparo as dúas novas tarifas.
A presente modificación axústase ó disposto en materia de taxas, nos artigos 20 a 27 do RDL 2/2004
de 5 de marzo (TR da Lei Reguladora das Facendas Locais) e, en particular ó artigo 24.1 segundo
se desprende do informe económico que se achega.
O expediente deberá ser tramitado conforme ós artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo e
preceptos concordantes da Lei 7/85 de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
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A vista do anterior, esta Dirección de Ingresos, de conformidade co artigo 127.1a) da Lei 7/85 de 2
de abril de Bases de Réxime Local presenta á Xunta de Goberno Local o seguinte proxecto de
modificación de ordenanza fiscal, previo ditame do Tribunal Económico Administrativo do Concello,
de conformidade co artigo 137 do mesmo texto legal, nos termos que se expresan na seguinte
proposta.
No caso de ser aprobado pola Xunta de Goberno Local, procederá a súa inclusión na sesión
correspondente da Comisión de Xestión Municipal para aprobación polo Excmo. Concello Pleno de
conformidade co disposto no artigo 123 da citada Lei 7/85.
PROPOSTA
“MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS POR APROVEITAMENTO
ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA CON ESTACIONAMENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA EN DETERMINADAS RÚAS MUNICIPAIS”. (34)
ARTIGO 4.- COTAS
As tarifas desta taxa serán as seguintes:
1. Tarifa xeral pre-pagada:
1.1 Ata 29 minutos.
1.2 De máis de 29 minutos ata 67 minutos.
1.3 De máis de 67 minutos ata 94 minutos.
1.4 De máis de 94 minutos ata 120 minutos.

0,25 €
0,60 €
1,00 €
1,30 €

2. Tarifa de residentes:
A tarifa será de 0,30 € por cada dúas horas, sen límite no tempo de estacionamento.
Poderán facerse con tarxetas de estacionamento para cada trimestre natural por importe de 32,00
€/trimestre. Así mesmo, poderán adquirir tarxetas de estacionamento anuais por importe de 92,00 €.
3. A tarifa postpagada, se a duración de aparcamento excédese da sinalada no ticket nun máximo de
unha hora, será de 2,35 €, tarifa establecida ao amparo do disposto no artigo 9 do Texto refundido
da Ordenanza reguladora do servizo de aparcamento na vía pública mediante máquinas
expendedoras de tickets na cidade de Vigo.
4. A tarifa postpagada, no caso de estacionamento que supere as dúas horas de aparcamento no
mesmo emprazamento ou rúa, existindo denuncia formulada polo controlador da XER e sempre que
o pagamento se realice no prazo máximo dunha hora dende a formulación da denuncia será de 5,00
€. O pagamento desta tarifa significará a anulación da denuncia ao amparo do disposto no artigo 9
do Texto refundido da Ordenanza reguladora do servizo de aparcamento na vía pública mediante
máquinas expendedoras de tickets na cidade de Vigo.
5. A tarifa postpagada, no caso de estacionamento sen ticket e existindo denuncia formulada polo
controlador da XER e sempre que o pagamento se realice no prazo máximo dunha hora dende a
formulación da denuncia será de 7,00 €. O pagamento desta tarifa significará a anulación da
denuncia ao amparo do disposto no artigo 9 do Texto refundido da Ordenanza reguladora do servizo
de aparcamento na vía pública mediante máquinas expendedoras de tickets na cidade de Vigo.
DISPOSICIÓNS FINAIS

2ª. Os parágrafos 4 e 5 do artigo 4) desta ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa
modificación ou derrogación expresa.
3ª. A actualización das tarifas dos parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 4) desta ordenanza entrará en vigor
o día 1 de xaneiro de 2011, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.
2º) Someter a exposición pública por prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP,
Taboleiro do Concello e Prensa Local para exame e reclamacións.
3º) Para o caso de non presentarse reclamacións entenderase adoptado o acordo de aprobación
definitiva coas seguintes particularidades:
Publicarase o texto da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
Facúltase á Dirección de Ingresos para a redacción do correspondente texto refundido.”

A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó precedente informe-proposta.

13(1.469).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA EMPRESA DE
SERVIZOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L. (SCI). EXPTE. 1519/500.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe proposta da directora
adxunta de Ingresos, do 10.08.2010, co conforme do concelleiro delegado de Economía e
Facenda, e co informe do Interventor Xeral en funcións, do 18.08.2010, 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 38.728,96 € a favor da empresa Servizos
de Colaboración Integral S.L. con CIF B96067400 polos servizos de tramitación de 177
unidades urbanas de documentos 902 en parcelas de ata 10 u/u, 427 unidades urbanas de
documentos 902 en parcelas de mais de 10 u/u, 632 unidades urbanas de documentos 901,
127 unidades urbanas de documentos 901 con requirimentos e 1.732 notificacións.
2º.- Recoñecer a obriga a favor da empresa Servizos de Colaboración Integral S.L. por un
importe de 38.728,96 € consecuencia da factura nº 17 de data 27 de xullo de 2010 con cargo
á partida 9310.2279902.

14(1.470).- PROXECTO DE “APOIO Á CIDADANÍA NA XESTIÓN
ADMINISTRATIVA, PARA OS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN XUNTA DE
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GALICIA-ENTIDADES LOCAIS, CORRESPONDENTE AO ANO 2010. EXPTE.
7354/77.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe proposta do xefe do servizo
de Promoción Económica e Emprego, do 6.09.2010, co conforme do concelleiro delegado de
dita área, do 18.08.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto denominado “Apoio a cidadanía na xestión administrativa”, no
marco dos Programas de Cooperación para o ano 2010.
2º.- Solicitar á Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia a subvención
contemplada no citado proxecto polo importe de 232.985,56 €, de acordo co establecido na
normativa que regula a orde do 19 de febreiro de 2010 pola que se convocan axudas e
subvencións destinadas ao fomento do emprego a través de programas de cooperación.
3º.-Asumir as obrigas económicas que ao Concello lle podan corresponder no
desenvolvemento do proxecto, mediante a dotación, nos presupostos municipais dos anos
2010 e 2011, das correspondentes partidas para o cofinanciamento deste proxecto.
4º.- Delegar no concelleiro de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá a
representación do concello na tramitación da solicitude de subvención diante da Consellería
de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia.

15(1.471).- PROXECTO DA OBRA DE ACONDICIONAMENTO DA TRAVESÍA
OLIVEIRA, AO ABEIRO DO PROXECTO DE REXENERACIÓN URBANA DO
BARRIO DE TEIS. EXPTE. 7359/77.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe proposta do xefe do servizo
de Promoción Económica e Emprego, do 6.09.2010, co conforme do concelleiro delegado de
dita área, do 18.08.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar o proxecto da obra Acondicionamento da Travesía Oliveira, ao abeiro do proxecto
Rexeneración Urbana do Barrio de Teis.

16(1.472).- CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE “REESTRUTURACIÓN DO
EDIFICIO PARA CENTRO CÍVICO NA BAIXADA A RIOS Nº 86 EN TEIS” NO
MARCO DO PROGRAMA “REXENERACIÓN URBANA DO BARRIODE TEIS”.
EXPTE. 6548/77.
Retirouse e foi a un extraordinaria no mesmo día.

17(1.473).- CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE “RESTAURACIÓN E
ACONDICIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE TOURAL E RIOS” NO MARCO DO
PROGRAMA “REXENERACIÓN URBANA DO BARRIO DE TEIS”. EXPTE.
6636/77.
Retirouse e foi a un extraordinaria no mesmo día.

18(1.474).- CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE “ACONDICIONAMENTO DA
PONTE SOBRE AP-9 E FFCC NA RÚA COUTADAS” NO MARCO DO
PROGRAMA “REXENERACIÓN URBANA DO BARRIO DE TEIS”. EXPTE.
7010/77.
Retirouse e foi a un extraordinaria no mesmo día.

19(1.475).- PRÓRROGA DA CESIÓN TEMPORAL DA VIVENDA MUNICIPAL
IDENTIFICADA NO REXISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS
SOCIAIS CO Nº F-00473-C-006. EXPTE. 4556/224.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe proposta da xefa do servizo
de Igualdade, do 25.08.2010, co conforme da concelleira delegada de Igualdade, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Autorizar unha prórroga na cesión temporal da vivenda municipal identificada no Rexistro
de entidades prestadoras de servizos sociais co número F-00473-C-006 por un período
máximo de 6 meses de duración, con efectos desde o día 26 de agosto de 2010, atendendo ás
circunstancias que obran no expediente 4556/224.

20(1.476).- DAR CONTA DA RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO
MENOR TRAMITADOS NO SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE NO MES DE
AGOSTO DE 2010.
Dáse conta dos expedientes de contratación tramitados polo réxime de gasto menor, no
Servizo de Medio Ambiente, do mes de agosto de 2010, segundo informe da xefa do servizo,
do 6.09.2010, co conforme da concelleira delegada de dita área:
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EXPTE.: 7252/ 306

– CONTRATOS MENORES –

Expte.

Partida

Tipo

7233/ 306

1721.210.00.00

CMSUB

Adquisición do material preciso parao mantemento dos
areais

7250/ 306

1720.210.00.01

CMSUB

4 Paneis informativos parasinalizar os traballos queseestán a
Novocontorno, SL
facer nos brañais do Concello deVigo

7237/ 306

1720.221.04.00

7251/ 306

1720.226.99.02

CMSUB

1721.227.00.01

Limpezadiariadas casetas sanitarias deA Lagoa, Mendeea
CMSER
Metal FH Rosal, SL
Manquiñadendeo 15/ 08 ao 15/ 09

7259/ 306

Asunto

Adxudicatario

Agosto 2010
Data
Decreto

Data
RC

Importe

26/ 07/ 2010 02/ 08/ 2010

1.276,45 €

03/ 08/ 2010 04/ 08/ 2010

701,86 €

CMSUB Adquisición devestiario parao persoal deMedio Ambiente Varios

28/ 07/ 2010 04/ 08/ 2010

1.200,00 €

Adquisición decinseiros con logo deAlcaldíaparaas/ os
usuarias/ os dos areais

26/ 08/ 2010 31/ 08/ 2010

1.593,00 €

13/ 08/ 2010 25/ 08/ 2010

2.743,50 €

Varios

MónicaGarcía
DéboraMartínez

A Xunta de Goberno Local queda enterada.

21(1.477).- MODIFICACIÓN DE ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DE 15.11.99 RELATIVO Á XESTIÓN DA ÁREA DE EXPOSICIÓNS DA
CONCELLERÍA DE CULTURA POR PARTE DO MUSEO MUNICIPAL. EXPTE.
3971/337.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe proposta do director do
Museo, do 26.07.2010, co conforme do concelleiro delegado de Patrimonio Histórico, a
Xunta de Goberno Local acorda:
1.- Relevar ó director do museo municipal José Ballesta de Diego; da función “xestión do
programa de exposicións da Casa das Artes”; asignada dentro das súas funcións xerais;
segundo acordo da Xunta de Goberno Local de 15 de novembro de 1999.
2º.- Asignar ao departamento de Cultura a función “xestión do programa de exposicións da
Casa das Artes”, anteriormente asignada á dirección do museo; de xeito que o citado
departamento a asuma íntegra e exclusivamente cos seus propios medios e recursos; e
liberando, consecuentemente, ao persoal adscrito ao museo municipal de calquera
responsabilidade sobre o mesmo.

22(1.478).- DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE GASTO MENOR
TRAMITADOS NO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO MES DE
XULLO 2010. EXPTE. 1129/334.
Dáse conta dos expedientes de contratación tramitados polo réxime de gasto menor, no
Servizo de Normalización Lingüística, do mes de xullo de 2010, segundo informe da técnica
do Servizo de Normalización Lingüística, do 1.09.2010, co conforme da concelleira delegada
de dita área:

Expediente

1109/334. Desenvolvemento do xogo educativo para o programa "Meu,
Coñecéndonos, descubríndonos" para difusión entre a mocidade de Vigo

Decreto concelleira

data 2 de xullo de 2010

Informe Intervención

RC 46962

Adxudicatario

Desoños, S.L.

Importe

11.800,00 euros

Expediente

1117/334. Asistencia técnica para coordinar as actividades de verán

Decreto concelleira

data 12 de xullo de 2010

Informe Intervención

RC 48176

Adxudicatario

Laura Iglesias Rodríguez

Importe

3.422,00 euros

Expediente

1124/334. Segunda unidade didáctica "O territorio nomeado" para ensinanza
secundaria

Decreto concelleira

data 20 de xullo de 2010

Informe Intervención

RC 51427

Adxudicatario

Alberte Román Losada

Importe

1.947,00 euros

Expediente

1125/334. Docencia cursos "auga doce" e "auga salgada"

Decreto concelleira

data 20 de xullo de 2010

Informe Intervención

RC 51424

Adxudicatario

Alberte Román Losada

Importe

849,00 euros

Expediente

1126/334. Segunda unidade didáctica do proxecto "Coñecéndonos,
descubríndonos"

Decreto concelleira

data 20 de xullo de 2010

Informe Intervención

RC 51423

Adxudicatario

Lorena Carrasco Joaquín

Importe

1.650,00 euros

A Xunta de Goberno Local queda enterada.
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23(1.479).- CONTRATO MAIOR DE SUBMINISTRO PARA ADQUISICIÓN DE
VALLA METÁLICA GALVANIZADA PARA PARQUES INFANTÍS. APROBACIÓN
DO GASTO. EXPTE. 5282/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de
Montes, Parques e Xardíns, do 30.08.2010, conformado pola Concelleira delegada de
Parques e Xardíns, e co informe da técnico de Fiscalización e Control do 3.09.2010 co
conforme do interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o gasto de 120.000,00 euros para a contratación do subministro de valla
metálica galvanizada que se imputará a partida 1710.619.00.02 do orzamento do ano 2010.
2.-º Aprobar o expediente de contratación por procedemento aberto con múltiples criterios de
adxudicación para o subministro de valla metálica galvanizada para parques infantís que
contén o prego de prescricións técnicas particulares de 21-06-2010 e o prego de cláusulas
administrativas particulares para a contratación de subministracións por procedemento
aberto con múltiples criterios de data 24-08-2010 e tramitación ordinaria.
3º.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción
de anuncios no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e Diario Oficial de Galicia,
Boletín Oficial do Estado e Diario da Unión Europea.

24(1.480).- CONTRATO MAIOR DE SUBMINISTRO PARA ADQUISICIÓN DE
ELEMENTOS BIOSAUDABLES. APROBACIÓN DO GASTO. EXPTE. 5350/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de
Montes, Parques e Xardíns, do 30.08.2010, conformado pola concelleira delegada de
Parques e Xardíns, e co informe da técnico de Fiscalización e Control do 3.09.2010 co
conforme do interventor xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar o gasto de 174.800,00 euros para a contratación do subministro de elementos
biosaludables que se imputará a partida 1710.619.00.05 do orzamento do ano 2010.
2º.- Aprobar o expediente de contratación por procedemento aberto con múltiples criterios de
adxudicación para o subministro de elementos biosaludables que contén o prego de
prescricións técnicas particulares de 03-08-2010 e o prego de cláusulas administrativas
particulares para a contratación de subministracións por procedemento aberto con múltiples
criterios de data 25-08-2010 e tramitación ordinaria.
3º.- Abrir lo procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción
de anuncios no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e Diario Oficial de Galicia,
Boletín Oficial do Estado e Diario da Unión Europea.

25(1.481).- CONTRATO MAIOR DE SUBMINISTRO PARA ADECUACIÓN DE
PARQUES INFANTÍS NOS DISTRITOS NORTE DO TERMO MUNICIPAL DE
VIGO. APROBACIÓN DO GASTO. EXPTE. 5351/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de
Montes, Parques e Xardíns, do 30.08.2010, conformado pola concelleira delegada de
Parques e Xardíns, e co informe da técnico de Fiscalización e Control do 3.09.2010 co
conforme do interventor xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar o gasto de 151.000,00 euros para a contratación do subministro de elementos
de xogo para a adecuación de parques infantís nos distritos norte do termo municipal de Vigo
que se imputará a partida 1710.619.00.05 do orzamento do ano 2010.
2º.- Aprobar o expediente de contratación por procedemento aberto con múltiples criterios
de adxudicación para o subministro de elementos de xogo para a adecuación de parques
infantís nos distritos norte do termo municipal de Vigo que contén o prego de prescricións
técnicas particulares de 03-08-2010 e o prego de cláusulas administrativas particulares para a
contratación de subministracións por procedemento aberto con múltiples criterios de data
25-08-2010 e tramitación ordinaria.
3º.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción
de anuncios no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e Diario Oficial de Galicia,
Boletín Oficial do Estado e Diario da Unión Europea.

26(1.482).- PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DO CONCELLO
DE VIGO. EXPTE. 20063/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Prevención de Riscos Laborais, do 1.09.2010, conformado pola xefa da área de Réxime
Interior e polo concelleiro da área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a proposta do Plan de Prevención de Riscos Laborais do Concello de Vigo.
2º.- Propoñer ao Pleno da Corporación previo ditame da Comisión Informativa de Xestión
Municipal (art.123.1.d e 122.4. LRBRL) a adopción do seguinte acordo:
1

Aprobar inicialmente o Plan de Prevención de Riscos Laborais do Concello de Vigo.

2
Abrir un período de información pública polo prazo de 30 días para presentación de
reclamacións ou suxestións.
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3
Declarar que, consonte co establecido –no art. 49.c) da LRBRL (L.7/1985)- de non
presentarse ningunha reclamación ou suxestión, entenderase definitivamente adoptado o
acordo ata entón provisional, debendo publicarse o texto integro do Regulamento no BOP.

27(1.483).- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN RELATIVA Á CONCESIÓN DE
PERMISO RETRIBUÍDO A Dª Mª LUISA OTERO VÁZQUEZ. EXPTE. 20070/220.
Dáse conta do decreto de 5.08.2010 do concelleiro da área de Réxime Interior, que contén o
seguinte acordo:
“Autorizar a Dª Mª Luisa Otero Vázquez, administrativa de administración xeral, adscrita ao
Servizo de Educación, un permiso retribuído do 5 de agosto ao 3 de setembro de 2010, de
conformidade co previsto no art. 76.1.k, do decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, para atender ao coidado da súa nai.”

A Xunta de Goberno Local queda enterada.

ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DIA
A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declarar de urxencia os
asuntos seguintes, de conformidade co artº. 51 do Texto Refundido das disposicións legais
vixentes en materia de réxime local, aprobado por Decreto lexislativo 781/1986, de 18 de
abril.

28(1.484).- BASES DO CONVENIO ENTRE A XUNTA REITORA DO CENTRO
ASOCIADO DA UNED EN PONTEVEDRA E O CONCELLO DE VIGO PARA A
CREACIÓN DUNHA AULA DE ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA DA UNED.
EXPTE. 11959/332.
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 do servizo
de Educación, do 9.09.2010, conformado pola concelleira delegada de Educación, a Xunta
de Goberno local acorda:
1º.- Dar a conformidade ás Bases do Convenio entre a Xunta Reitora do Centro Asociado da UNED en Pontevedra e o Excmo. Concello de Vigo para a creación dunha
Aula de Ensino Superior a Distancia da UNED en Vigo, conforme ao texto do proxecto de Convenio que se inclúe no expediente;

2º.- Solicitar á Xunta Reitora do Centro Asociado de Pontevedra á UNED a creación
en Vigo dunha Aula de Ensino Superior a Distancia da UNED.
PROXECTO DE CONVENIO ENTRE O PADROADO DO CENTRO ASOCIADO DA UNED EN
PONTEVEDRA E O EXCMO. CONCELLO DE VIGO PARA A CREACIÓN DUNHA AULA
En Vigo, a.................... (data).
INTERVEÑEN
Dunha parte o Excelentísimo Sr. D. Rafael Louzán Abal, Presidente da Deputación de Pontevedra, na súa
calidade de Presidente da Xunta Reitora do Centro Asociado de Pontevedra á UNED.
E doutra parte o Excmo. Sr. D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde-Presidente do
Concello de Vigo
EXPOÑEN
I.- Que o Centro Asociado de Pontevedra á UNED foi creado por Orde Ministerial de data 20/02/1973
(BOE 13/03/1973), para atender o Ensino Universitario a Distancia de todas aquelas persoas residentes
na súa zona de influencia.
II.- Que o Concello de Vigo está interesado en promover a creación dunha Aula do Centro Asociado de
Pontevedra dentro do seu termo municipal.
III.- Que na sesión da Xunta de Goberno Local do Concello de data............... acordouse por unanimidade
(ou por maioría, con....... n.º de votos en contra) solicitar á Xunta Reitora do Centro Asociado a creación
da devandita Aula.
IV.- Que o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local do Concello xa é firme en vía administrativa,
segundo se acredita no certificado expedido polo Secretario da Corporación e que se achega a este
convenio como Anexo Documental I.
V.- Que a Xunta Reitora do Centro Asociado, estimando a viabilidade da devandita petición, acordou na
súa reunión de................ (data) solicitar ao Consello de Goberno da UNED a preceptiva autorización
para a creación da citada Aula, o que se acredita mediante certificación do Secretario da Xunta Reitora
unida a este Convenio como Anexo Documental II.
VI - Que o Consello de Goberno da UNED de............ (data) autorizou a creación da devandita Aula,
segundo consta no Anexo Documental III consistente en certificación do Secretario Xeral da devandita
Universidade.
En mérito do anteriormente exposto ambas as dúas partes
ACORDAN
Crear unha Aula dependente do Centro Asociado á UNED de Pontevedra, na localidade de Vigo, de
acordo ás seguintes
ESTIPULACIÓNS
1ª.- A Aula será parte integrante do Centro Asociado da UNED en Pontevedra, a cuxa normativa legal,
administrativa e académica deberá suxeitarse no desenvolvemento das súas actividades.
2ª.- A Aula situarase nos locais pertencentes ao Concello de Vigo sitos na rúa San Vicente, 3 que foron
autorizados pola UNED. Todo cambio de situación da Aula ou calquera actuación que se pretenda
realizar en ou dentro do inmoble, será previamente comunicada ao Director do Centro Asociado para
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que, en caso de considerarse beneficiosa para as actividades da Aula, a someta á aprobación da Xunta
Reitora e do Vicerrectorado de Centros Asociados, sen cuxas autorizacións non poderá realizarse. O uso
dos locais pola UNED será gratuíto e con carácter indefinido. A devandita cesión gratuíta de uso non
poderá ser modificada nin revogada en ningún momento, nin sequera a consecuencia da denuncia do
Convenio polo Concello, mentres a Xunta Reitora decida continuar, con cargo ao presuposto do Centro
Asociado, as actividades docentes na Aula
3ª.- A Aula titorizará as ensinanzas do curso de Acceso Directo para Maiores de vinte e cinco anos
(CAD) a partir da entrada en vigor do presente Convenio. Ademais das ensinanzas do CAD, o Centro
Asociado poderá organizar na Aula aquelas actividades culturais non reguladas que considere
convenientes para os alumnos da Bisbarra, de acordo coas directrices xerais aprobadas pola Xunta de
Goberno da UNED.
4ª.- A Aula contará co número axeitado de Profesores-Titores que determine o Centro Asociado conforme
ás directrices académico-docentes marcadas polos órganos colexiados da UNED.
5ª.- A Aula contará con:
Salas para as titorías
Biblioteca / Sala de lectura
Videoconferencia
Videoteca / Audioteca
Aula informática
6ª.- A Xunta Reitora do Centro Asociado, consciente do importante servizo que se lle esixe, comprométese
a cumprir coas obrigas administrativas e docentes contraidas no presente Convenio.
7ª.- Pola súa banda, o Concello de Vigo farase cargo da totalidade dos gastos que orixine a apertura da
Aula así como dos derivados do seu mantemento. A efectos meramente enunciativos e non limitativos
cítanse os seguintes
Salarios do persoal de administración e servizos.
Compensación de Profesores-Titores
Adquisición de material bibliográfico
Uso e mantemento do inmoble (auga, electricidade, limpeza do local, recollida de residuos sólidos, etc.).
Mobiliario.
Inmobilizado material (por exemplo, fotocopiadora, videoconferencia, ordenadores, material de oficina,
etc.).
8ª.- Co fin de facilitar a xestión académica e administrativa poderá ser designado/a, un/ha
Coordinador/a da mencionada Aula. Corresponde á Directora do Centro Asociado a facultade de nomear
ou remover o/a Coordinador/a.
9ª.- A Xunta Reitora do Centro Asociado incluirá no Presuposto anual os gastos da Aula así como a
cantidade que o Concello debe achegar a esta.
10ª.- O Concello obrígase a incluír anualmente nos seus Presupostos a partida necesaria para facer
fronte aos gastos da Aula acordados neste Convenio.

–

(OPCIÓN: Pode establecerse ademais unha cláusula de actualización anual mínima da
devandita partida tomando como dato o IPC ou outro índice semellante).

–
11ª.- A achega económica do Concello ao Presuposto do Centro Asociado farase efectiva por semestres
anticipados. O incumprimento desta cláusula será motivo de resolución do presente Convenio sen
necesidade de previa denuncia.
12ª.- A denuncia do Convenio poderá ser realizada por calquera das partes, debendo ser notificada
expresa e fidedignamente cun prazo mínimo de doce meses de antelación. Consecuentemente, efectuada a
denuncia, ambas as dúas partes seguirán obrigadas a cumprir todos e cada un dos seus compromisos ata
a expiración do devandito prazo
13º.- En tanto non se denuncie o Convenio, toda desconformidade na partida presupostaria de gastos da
Aula supoñerá a prórroga automática do último presuposto aprobado
14ª.- Forma parte inseparable deste Convenio o anexo Documental consistente en:
I.- Certificación expedida polo Secretario do Concello acreditando que o acordo do Pleno,
solicitando ao Centro Asociado a creación da Aula na localidade, é firme en vía administrativa
II.- Certificación expedida polo Secretario do Padroado (ou Xunta Reitora) acordando solicitar á
Xunta de Goberno da UNED autorización para crear dito Aula.
III.- Certificación expedida polo Secretario Xeral de UNED autorizando a creación do citado
Aula.
IV.- Certificación expedida polo Secretario do Concello acreditando a aprobación da partida
presupostaria de gastos da Aula para o curso académico 200 -200.
Con base nos antecedentes expresados e suxeición ás estipulacións pactadas, queda establecido o
presente CONVENIO DE CREACIÓN DUNHA AULA NO CONCELLO DE VIGO DEPENDENTE DO
CENTRO ASOCIADO DE PONTEVEDRA Á UNED o cal é asinado por cuadriplicado, en proba de
conformidade, por ambas as dúas partes no lugar e data arriba indicados

29(1.485).- EXPRESIÓN DE INTERESE E APOIO DO CONCELLO DE VIGO Ó
PROXECTO
“CAMPUS
DO
MAR”
PRESENTADO
POLAS
TRES
UNIVERSIDADES GALEGAS E COORDINADO POLA UNIVERSIDADE DE VIGO
PARA ACCEDER Á DISTINCIÓN DE CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL.
A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declarar a urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
A Xunta de Goberno Local presta a súa conformidade ó seguinte texto:

S.ord. 13.09.2010

“O proxecto Campus do Mar é unha candidatura presentada polo conxunto do Sistema
Universitario de Galicia á convocatoria “Campus de Excelencia Internacional”. Conta coa
promoción das tres Universidades galegas, o apoio do CSIC, do Instituto Español de Oceanografía e
as Universidades portuguesas de Aveiro, Porto, Miño e Tras os Montes, e coa participación activa
dos axentes do Sistema de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia relacionados co ámbito mariño nos
sectores naval, de acuicultura, de captura e extractivo.
Campus do Mar, polo tanto, é un proxecto estratéxico que ten como obxectivo nuclear a toda a
sociedade galega ó redor das súas universidades e centros de investigación, coa finalidade de xerar
un polo de atracción de talento a escala internacional que, a través da mellora da calidade
investigadora e docente, permita potenciar a transferencia de coñecemento cara ós sectores
produtivos no ámbito mariño.
Estimando que estes obxectivos son de interese estratéxico para Vigo e para Galicia o concello de
Vigo apoia a candidatura do Campus do Mar para acceder a distinción de Campus de Excelencia
Internacional. Asemade, manifesta a súa disposición a colaborar, no ámbito das súas atribucións e
na medida que sexa pertinente a participación do Concello, na consecución dos obxectivos do
Campus do Mar.”

30(1.486).- AUTORIZACIÓN A LAST LAP, S.L. REDBULL ESPAÑA, PARA
ORGANIZAR O VINDEIRO DOMINGO 19.09.2010 O EVENTO “REDBULL
AUTOS LOCOS”. EXPTE. 9710/333.
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 coordinador
xeral de Tenencia de Alcaldía, do 10.09.2010, conformado polo Tenente de Alcalde, a Xunta
de Goberno local acorda:
Autorizar a Last Lap S.L.-Redbull España, a organizar o vindeiro domingo 19 de setembro
de 2010, o evento “RedBull Autos Locos”. Dito evento terá a saída dende a Rúa Gran Vía
(Cruce coa Rúa Venezuela) ás 11.00 horas e percorrerá as rúas de Gran Vía, Urzáiz, e Colón
tal como se detalla nos planos adxuntos no expediente.
31(1.487).- ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e vinte
minutos. Como secretaria dou fé.
am/rs
A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.

