ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 4 de outubro de 2010

ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
D. Eudosio Álvarez Álvarez
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza
Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos

Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e cinco minutos do día catro de outubro de dous
mil dez e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Álvarez, coa asistencia
dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como s1ºecretaria 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:
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1(1.571).- SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. EXPTES. 12/2833, 01/1169-634-31582162-117, 11/2478, 1220/21 E 2372/23.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo cos informes proposta da traballadora
social responsable do Programa, 17, 22, 23 e 24.09.2010, conformados pola concelleira
delegada da Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda conceder o servizo de
Axuda no Fogar as seguintes persoas:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dª Margarita de las Cuevas Gregorio. Expte. 2833/12.
Dª Olivia Vázquez Miguez. Expte. 1169/01
Dª Aurora Alcaine Varela. Expte. 634/01.
D. Emerio López Barrio. Expte. 3158/01.
Dª Benedicta Pérez Vázquez. Expte. 2162/01.
Dª Esther Viso González. Expte. 117/01.
D. Antonio Rodríguez Fernández. Expte. 2478/11.
Dª Dionisia Sánchez Herrera. Expte. 1220/21.
Dª Ana Ferreira Vidal. Expte. 2372/23.

.SERVIZO CENTRO DE DÍA. EXPEDIENTE 3226/02.
Examinadas as actuacións dos expedientes e de acordo co informe proposta da traballadora
social responsable do Programa, do 28.09.2010, conformado pola concelleira delegada da
Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda conceder o servizo de Centro de
Dia para persoas maiores as seguintes persoas:
–

Dª. Manuela González Fernández. Expte. 3226/02

2(1.572).SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE AVAL DA EMPRESA
PRODUCIÓN E XESTIÓN CULTURAL, S.L., CONSTITUÍDO PARA A
PRODUCIÓN ESPECTÁCULOS NO AUDITORIO DE CASTRELOS (FESTAS DE
VERÁN 2010). EXPTE. 3793/335.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica do
servizo de Animación Sociocultural, do 22.09.2010, co conforme do concelleiro delegado da
área, a Xunta de Goberno local acorda:
Que polo Servizo de Intervención municipal se proceda á devolución do aval e da fianza
constituídos en data 30 de xuño de 2010 por PRODUCCIÓN E XESTIÓN CULTURAL S.L.
con CIF B-36.743.755, polos importes respectivos de 8.542,37 e 190,68 euros, para a
produción dos espectáculos que tiveron lugar no Auditorio de Castrelos con motivo das
Festas de Verán 2010, tras a correcta prestación do servizo por parte da empresa
adxudicataria.

3(1.573).FIXACIÓN PREZOS DE VENDA DE ENTRADAS DE DIVERSOS
ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS NO AUDITORIO MUNICIPAL. EXPTE.
12528/331.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
xestión da programación, do 28.09.2010, co conforme do xefe do departamento de Cultura e
do concelleiro delegado da área, a Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar os prezos de venda ao público das entradas para diversos espectáculos
programados no Auditorio Municipal, de acordo co seguinte detalle:
Concerto de Joao Afonso o día 6 de outubro ás 20,30 horas: 10 €
Estrea de Alicia&Alicia de A Producións Artísticas os días 13 e 14 de outubro ás 20,30
horas: 5 €
Concerto de Orquestra 430 o día 20 de outubro ás 20,30 horas: 5 €
Concerto Filhartrompía Quartet, o día 13 de novembro ás 20,30 horas: 5 €
As entradas serán postas á venda a través do servizo de laboletería.com e na mesma taquilla
do auditorio desde unha hora antes do comezo do espectáculo.

4(1.574).FIXACIÓN PREZOS DE VENDA DE ENTRADAS DOS
ESPECTÁCULOS INCLUÍDOS DENTRO DO PROGRAMA “CON T DE TEATRO”
NO AUDITORIO MUNICIPAL. EXPTE. 12529/331.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
xestión da programación, do 24.09.2010, co conforme do xefe do departamento de Cultura e
do concelleiro delegado da área, a Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar os prezos de venda ao público das entradas para os espectáculos incluídos dentro
do programa “Con T de Teatro” que se celebrarán no Auditorio Municipal de Vigo, de
acordo co seguinte detalle:
O prezo de venda ao público será de 7 € nas funcións de adultos que terán lugar os venres.
No caso das funcións familiares dos domingos se establecerá un prezo de 5 € a partir de 13
anos e de 3 € para nenos até 12 anos.
Asemade, se establecerán abonos pola compra de todas as funcións de adulto ou familiar que
se realicen nun mesmo mes, dun 25 % sobre o prezo total, dacordo coa ordenanaza
reguladora de prezos públicos nº42.
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As entradas serán postas á venda a través do servizo de laboletería.com e na mesma taquilla
do auditorio desde unha hora antes do comezo do espectáculo.

5(1.575).DEVOLUCIÓN DE AVAL A D. JOSE MANUEL MUÍÑOS
RODRÍGUEZ, POLA MONTAXE/DESMONTAXE DA EXPOSICIÓN “VIGO
PLEAMAR”, NOS XARDÍNS DA ALAMEDA DE VIGO. EXPTE. 12488/331.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do
departamento de Cultura, do 24.09.2010, co conforme do concelleiro delegado da área, a
Xunta de Goberno local acorda:
Que polo Servizo de Intervención municipal se proceda á devolución do aval constituído en
data 12 de xullo de 2010 por José Manuel Muíños Rodríguez (OSIGAL), con NIF
36130547P, por importe de 6.000,00 euros, para responder de posibles desperfectos na
montaxe/desmontaxe da exposición “Vigo Pleamar. Instalación Máximal Aérea” nos xardíns
da Alameda de Vigo que tivo lugar do 15 de xullo ao 31 de agosto”

6(1.576).FIXACIÓN DE PREZO DE VENDA AO PÚBLICO DO CATÁLOGO
“PEDRO SOLVEIRA, O QUE PASOU E O QUE ESTÁ POR VIR”. EXPTE.
12519/331.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do
departamento de Cultura, do 23.09.2010, co conforme do concelleiro delegado da área, a
Xunta de Goberno local acorda:
Poñer á venda 200 catálogos, dos 500 editados co gallo da exposición "PEDRO
SOLVEIRA. O que pasou e o que está por vir" a un prezo unitario de venda ó público de
QUINCE (15) EUROS.-, I.V.E. incluído, reservando o resto da edición para as necesidades
protocolarias do Concello e de intercambio do departamento de cultura.

7(1.577).- PROPOSTA DE ALLEAMENTO VEHÍCULOS PARA CHATARRA.
EXPTE. 3289/241.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 23.09.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Allear a DESGUACES MINGOS, S.L., os seguintes lotes de vehículos para chatarra:
•

56 vehículos (expediente 3289-241) por un prezo de 5.430 € (IVE incluído).

•

48 vehículos (expediente 3327-241) por un prezo de 6.260 € (IVE incluído).

•

16 vehículos (expediente 7626-445)por un prezo de 4.520 € (IVE incluído)”.

8(1.578).ABONAMENTO COTAS COMUNIDADE REPÚBLICA ARXENTINA,
12-14. EXPTE. 19002/240.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnico de
Admon. Xeral de Patrimonio, do 15.09.2010, co conforme do concelleiro delegado da área
de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
Abonar, en concepto de cotas de comunidade , a Comunidade de Propietarios do inmoble
sito na rúa República Argentina nº 12- 14, a cantidade de 5.254,32 euros, polo importe
correspondente os meses de xullo, agosto e setembro de 2010, efectuando dito ingreso na
conta de Caixa Madrid,que mantén aberta a comunidade, nº 20384016956000108813.
O gasto deberá imputarse a partida 92202120005 do vixente presuposto.

9(1.579).PROPOSTA DE DESESTIMENTO DA CONTRATACIÓN DOS
SERVIZOS DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO EN DEPENDENCIAS CULTURAIS.
EXPTE. 11542/331.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do
departamento de Cultura, do 30.08.2010, co conforme do concelleiro delegado da área, a
Xunta de Goberno local acorda:
Desistir do procedemento de contratación polo procedemento aberto dos servizos de
atención ao público en exposicións e actividades que se desenvolven en dependencias da
unidade de Cultura, convocado pola Xunta de Goberno Local do 5 de outubro de 2009 xunto
coa aprobación dos pregos de prescricións técnicas e cláusulas administrativas, como
consecuencia do estudo económico derivado da entrada en vigor do convenio colectivo
autonómico do sector de eventos, servizos e producións culturais de Galicia (DOG 143, do
28 de xullo de 2010).
Así mesmo, reelaborar novamente os pregos de prescricións técnicas dos servizos de
atención ao público en exposicións e actividades”.

10(1.580).- SEGUNDA RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS
A ENTIDADES DEPORTIVAS POLA SÚA ACTIVIDADE NA TEMPADA
DEPORTIVA 2009-2010. EXPTE. 9766/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
deportivo do IMD, do 15.09.2010, co conforme do concelleiro delegado de Deportes, e co
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informe da xefa do servizo de Fiscalización, do 24.09.2010, conformado polo Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Outorgar as seguintes subvencións ós clubs relacionados no Anexo I, como 2ª resolución
da convocatoria de subvencións a entidades deportivas pola súa actividade durante a tempada
2009-2010, por un total de 228.100,00€, con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.00.
do orzamento do 2010.
2.- Rexeitar as solicitudes das seguintes entidades pola seguintes causas:
Por non ter equipos de base:
ENTIDADE
CIF
Fundación Celta de Vigo
G-36.810042
•

Nº REXISTRO
100076654

3.- 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.

11(1.581).- SOLICITUDE DA SCDR HELIOS PARA A REALIZACIÓN O
12/10/2010 DA “XXVI CARREIRA POPULAR DA AMIZADE”. EXPTE. 9757/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
deportivo do IMD, do 22.09.2010, co conforme do concelleiro delegado de Deportes, a
Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar a Dona. Concepción Martinez Rodriguez, presidenta da Sociedade Cultural
Deportiva e Recreativa Helios, a organizar o vindeiro 12 de outubro de 2010, a “XXVI
CARREIRA POPULAR DA AMIZADE”, con saída ás 10.30 horas dende o barrio de
Mosteiro e percorrendo, Mourelle, San Cibrán, Chans, Xestoso, Viña Grande, Montecalvario
e regreso a Mosteiro, arredor das 13.30 horas.

12(1.582).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA E RECOÑECEMENTO DE
OBRIGA A FAVOR DA EMPRESA LONGO, ANSA E ASOCIADOS, S:L., POLA
ASISTENCIA TÉCNICA Á TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTERACIÓN
CATASTRAL. EXPTE. 1526/500.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da directora de
Ingresos, do 26.08.2010, co conforme da concelleira delegada de Economía e Facenda, e co
informe do Interventor Xeral Accidental do 7.09.2010, 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 21.635,66 € a favor da empresa Longo,
Ansa e Asociados SL con CIF B33473489 polos servizos de tramitación de 167 unidades

urbanas de documentos 902 en parcelas de ata 10 u/u e tramitación de 289 unidades urbanas
de documentos 902 en parcelas de máis de 10 u/u.
1)
2º.-Recoñecer a obriga a favor da empresa Longo Ansa y Asociados SL por un
importe de 21.635,66 € consecuencia da factura nº 0180056 de data 18 de agosto de 2010
con cargo á partida 9310.2279.902.

13(1.583).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA E RECOÑECEMENTO DE
OBRIGA A FAVOR DA EMPRESA INVERSIONES LÉREZ, S.L., POLA
SUBMINISTRACIÓN DE VESTIARIO PARA PORTEIROS SUBSTITUTOS DE
COLEXIOS PÚBLICOS. EXPTE. 11505/332.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do servizo
de Educación, do 20.09.2010, co conforme da concelleira delegada de Educación e da
concelleira delegada de Economía e Facenda, e co informe do Interventor Xeral do
23.09.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o recoñecemento da débeda a favor de Inversiones Lérez SL por importe de
1.330,06 euros, pola subministración de vestiario para sete porteiros substitutos de
colexios públicos.
2º.- Aprobar unha indemnización substitutiva do gasto por importe de 1.330,06 € a favor
da empresa INVERSIONES LEREZ, S.L.. co CIF B-36471662 pola subministración
de vestiario para sete porteiros substitutos de colexios públicos.
3º.- Imputar o referido gasto á partida presupostaria 3210 221 04 00 “Adquisición de
vestiario” e bolsa de vinculación, do vixente presuposto de 2010.
4.- A imputación do gasto ao orzamento vixente non provoca prexuízo nin limitación
algunha para atender o gasto do ano en curso no correcto funcionamento do servizo.

14(1.584).- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PROXECTO DE SEGURIDADE E
SAÚDE DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO SUBIDA PARAIXAL
(PROXECTO REXENERACIÓN URBANA BARRIO DE TEIS). EXPTE. 07407/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de
Promoción Económica e Emprego, do 27.09.2010, co conforme do concelleiro de dita área, a
Xunta de Goberno local acorda:
Aprobación do proxecto de seguridade e saúde das obras de acondicionamento Subida
Paraixal. ao abeiro do proxecto Rexeneración Urbana do Barrio de Teis, sendo a
coordinadora de seguridade e saúde Dna. Nancy Coromoto Rodriguez Padrón.
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15(1.585).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA ASOCIACIÓN
PROFESIONAL DE EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DO MERCADO DO
PROGRESO POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO.
EXPTE. 5171/551.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do Interventor
técnico no Mercado do Progreso, do 6.09.2010, co conforme do concelleiro de Industria,
Turismo, Comercio e Barrios Históricos, e co informe do Interventor Xeral do 21.09.2010, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Validar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á
indemnización substitutiva a favor de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS
AUTÓNOMOS DO MERCADO DO PROGRESO, CIF G-36664027, na contía de
17.999,72 €, 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 ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS
AUTÓNOMOS DO MERCADO DO PROGRESO, CIF G-36664027 , polo importe de
17.999,72 €, correspondentes á factura seguinte:
exped estado
nº fact data fact fact base fact ive
fact
fact
5170/55
15.254,00 2.745,72
V
01/10/10 01/09/10
1
€
€

fact total
17.999,72 €

3º.- Ordenar o pago a favor de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS
AUTÓNOMOS DO MERCADO DO PROGRESO, CIF G-36664027, polo devandito
importe de 17.999,72 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso” do orzamento vixente.

16(1.586).- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE ENCOMENDA DE FUNCIÓNS
CON CARÁCTER PUNTUAL Ó FUNCIONARIO D. ARSENIO DÍAZ DEL RÍO
FERY. EXPTE. 20117/220.
Dáse conta da resolución do concelleiro da área de Xestión Municipal, do 27.09.2010, que a
continuación se transcribe:
“No momento actual atópase pendente de execución a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia (TSXG) do 11 de novembro do 2004, declaratoria da nulidade dos acordos de datas 27 de
xaneiro e 29 de maio do 1998 aprobando os pregos de condicións para a concesión administrativa do
dominio público da Praza elíptica e a súa adxudicación á entidade “Prazadouro, S.L.”.

Toda vez que o asunto referenciado non admite máis demoras na súa urxente execución, e sendo
necesario o detallado estudio do mesmo, parece oportuno que sexa a propia Área de Contratación a
que se ocupe do asunto dun xeito directo.
Considerando o disposto no artigo 73.2 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público (BOE nº 89, do venres 13 de abril do 2007), que preceptúa que as
Administracións Públicas poderán asignar ao seu persoal funcións, tarefas ou responsabilidades
distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan, sempre que resulten adecuadas á
súa clasificación, grao ou categoría, cando as necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma
das retribucións;
No uso das competencias que a normativa vixente en materia de réxime local lle confire á AlcaldíaPresidencia en canto á superior dirección do persoal municipal, contidas no artigo 124.4.i) da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003, de
Medidas para a Modernización do Goberno Local, e que ostento por delegación efectuada en Decreto
de data 5 de xullo do 2007 en canto á xefatura directa e inmediata do persoal municipal,
RESOLVO
“Primeiro.- Encomendar ao funcionario municipal D. Arsenio Díaz del Río Fery, Xefe da Área de
Contratación e Novos Proxectos, a tramitación administrativa con carácter puntual da execución da
Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) do 11 de novembro do 2004,
declaratoria da nulidade dos acordos de datas 27 de xaneiro e 29 de maio do 1998 aprobando os
pregos de condicións para a concesión administrativa do dominio público da Praza elíptica e a súa
adxudicación á entidade “Prazadouro, S.L.”, incluída a elaboración do informe-proposta de acordo
para ser sometido a aprobación na Xunta de Goberno Local.”
Segundo.- O presente acto administrativo non xerará dereito algún a percepcións económicas, ao
tratarse de materia obxecto do ámbito funcional da Área de Contratación e Novos Proxectos.”
Terceiro.- Da presente resolución, que xurdirá efectos a partires do seguinte día ao da súa notificación, dese
traslado ao interesado/a, Concelleiro/a-delegado/a da Área, Titular da Asesoría Xurídica Municipal, Xefatura da
Área de Réxime Interior, Xefatura da Área de Contratación e Novos Proxectos, Servizo de Recursos Humanos,
así como ao Comité de Persoal aos efectos oportunos.

Cuarto.- Dar conta da presente á Xunta de Goberno Local para o seu coñecemento e ratificación se
procede.”
Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso de reposición perante o mesmo órgano que
o ditou no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben
recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo no
prazo de 2 meses a contar dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto
administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do disposto nos
artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición ContenciosoAdministrativa.”

A Xunta de Goberno Local queda enterada.
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17(1.587).- RECTIFICACIÓN ERRO ARITMÉTICO. EXPTE. 20036/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Formación e Avaliación de RR.HH., do 26.08.2010, conformado pola xefa da área de
Réxime Interior, e co informe do técnico de Intervención, do 23.09.2010, co conforme do
interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
Rectificar, ao amparo do artigo 105.2 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común o erro
aritmético detectado no acordo da Xunta de Goberno Local de data 5 de agosto de 2010,
sobre as cantidades a aboar en concepto de produtividade pola realización das funcións
encomendadas segundo resolucións do Concelleiro Delegado de Xestión Municipal , do
seguinte xeito:
Outorgar á funcionaria municipal Dª Luz González Domínguez, con nº de persoal 23290,
técnica de actividades turísticas adscrita ao Servizo de Animación Sociocultural, un
complemento de produtividade pola realización das funcións encomendadas segundo
resolución de data 4 de Xaneiro de 2010 no período comprendido dende o 12 de marzo ao 30
de xuño de 2010; complemento retributivo que se fixa na cantidade de 2606.08€ segundo as
vixentes Instrucións sobre Cadro de Persoal do Concello de Vigo, así como aprobar e
comprometer dita cantidade, con cargo á partida orzamentaria 922.0.1500000 “Produtividade
(RC 15510), a favor da funcionaria municipal
Outorgar ao funcionario D Juan Carlos Roman Casas, con numero de persoal 8349 e posto
de Inspector Administrativo de Tributos pola realización das funcións encomendadas
correspondentes ao posto de Inspector Adxunto de Tributos do Servizo de Inspección de
Tributos polo período comprendido entre o 1 de abril ao 30 de xuño de 2010, a cantidade de
1065.05 €, así como aprobar e comprometer o gasto por importe de 1065.05€, con cargo á
partida orzamentaria 922.0.1500000 “Produtividade (RC 15510), a favor de dito funcionario.
En consecuencia, deberá aboarase na vindeira nómina a cantidade de 3€ a Dª Luz González
Domínguez, con nº de persoal 23290 e 858.56 € a D Juan Carlos Roman Casas, con numero
de persoal 8349, cantidades resultantes do erro detectado.

18(1.588)PROPOSTA
DE
AMPLIACIÓN
DUNHA
XORNADA
DE
DISPOÑIBILIDADE PARA A POLICÍA LOCAL (ACORDO XGL DO 21-06-2010).
EXPTE. 34386/212.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico de
Organización e Planificación de RR.HH. e da técnica de Formación e Avaliación de RR.HH.,
do 14.09.2010, conformado polo xefe da área do Servizo de Recursos Humanos, e co

informe do técnico de Intervención, do 23.09.2010, co conforme do Interventor Xeral, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.-Acordar a ampliación nunha xornada a maiores o programa de dispoñibilidade para a
Policía local de Vigo , aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 21 de
xuño de 2010
2º.- Autorizar o gasto de 68.460,77 € con cargo a partida orzamentaria 922.0150.00.00PRODUCTIVIDADE, destinado ao aboamento da realización dunha xornada a maiores
dentro do programa dispoñibilidade do Servizo da Policía Local para o ano 2010.

19(1.589).- PROPOSTA ADSCRICIÓN TRES VEHÍCULOS EURO-TAXI PARA
PERSOAS DE MOBILIDADE REDUCIDA Ó SERVIZO DE AUTO-TAXI DA
CIDADE. EXPTE. 77602/210.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa do servizo
de Transportes, do 28.09.2010, conformado polo concelleiro delegado da área, a Xunta de
Goberno local acorda:
Aprobar a adscrición dun vehículo eurotaxi a cada unha das seguintes licenzas de autotaxi,
vehículos adquiridos ao amparo da axuda económica concedida pola Comisión de
seguimento do Convenio de Accesibilidade Universal e cos compromisos asumidos na súa
solicitude.
● Eduardo Valeije Álvarez, titular da licenza nº 128
● D. Diego Luís Díaz, titular da licenza nº 279
● D. Robinson Álvarez Bugarín, titular da licenza nº 237

20(1.590).- PROPOSTA DE APROBACIÓN DA MEMORIA PARA EXECUCIÓN
DAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO NA RÚA
FIGUEIRO-SAMPAIO E ADXUDICACIÓN DA EXECUCIÓN A AQUALIA. EXPTE.
458/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo de Control Presupostario da área de Servizos Xerais, do 27.09.2010,
conformado polo xefe da área de Servizos Xerais e pola concelleira delegada da área, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a memoria valorada presentada pola empresa Aqualia, con data 9 de xuño, para
executa-las obras de "AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO NA RÚA
FIGUEIRO-SAMPAIO", por un importe de 4.027,42 € (IVE EXCLUÍDO)
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2º.- Adxudicar a execución de ditas obras á “Aqualia ”, empresa concesionaria do servizo
municipal de abastecemento e saneamento, por un importe de 4.027,42 € (IVE EXCLUÍDO)
e con cargo ao saldo da “ Conta de Ingresos de Acometidas ás redes de abastecemento e
saneamento municipais” que xestiona dita empresa como concesionaria do servizo, segundo
informe do xefe do servizo de investimentos de data 16 de setembro”

21(1.591).- PROPOSTA DE REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE
SUBMINISTRACIÓN DE FORMIGÓNS PARA O SERVIZO DE VÍAS E OBRAS
ADXUDICADO A TRANSPORTES E ARÍDOS PABLO VAL, S.L. EXPTE. 50885/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo de Control Presupostario da área de Servizos Xerais, do 9.08.2010,
conformado polo xefe da área de Servizos Xerais e pola concelleira delegada da área, e co
fiscalizado e conforme da xefa de Fiscalización, do 22.09.2010 conformado polo interventor
xeral, e co informe do letrado asesor do 20.09.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a revisión de prezos do contrato de subministro de formigóns para o servizo de Vías
e Obras, adxudicado a TRANSPORTES E ÁRIDOS PABLO VAL S.L., CIF B-36741379,
con data 7 de maio de 2007, correspondente ao período maio 2009 a maio 2010, que segundo
o informe do INE supón o 1,8 % de variación do IPC nacional para o período indicado, que
se aplicará a todos os prezos unitarios de materiais incluídos no contrato. A revisión será de
aplicación a todos os formigóns subministrados polo adxudicatario a partires do 28 de maio
de 2010, e o gasto financiarase con cargo ao saldo dispoñible no AD que financia o contrato
vixente neste exercicio”

22(1.592).- PROPOSTA DE REVISIÓN DE PREZOS DOS CONTRATOS DE
SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAIS DE FERRETERÍA E DE MATERIAIS DE
CONSTRUCIÓN PARA O SERVIZO DE VÍAS E OBRAS, ADXUDICADOS A
FERRETERÍA GONZÁLEZ POMBO, S.A. E A TRANSPORTES E ÁRIDOS PABLO
VAL, S.L.,RESPECTIVAMENTE. EXPTE. 50894/250..
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo de Control Presupostario da área de Servizos Xerais, do 9.08.2010,
conformado polo xefe da área de Servizos Xerais e pola concelleira delegada da área, e co
fiscalizado e conforme da xefa de Fiscalización, do 22.09.2010 conformado polo interventor
xeral, e co informe do letrado asesor do 20.09.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Aprobar a revisión de prezos do contrato de subministro de materiais de ferretería para o
servizo de Vías e Obras, adxudicado a FERRETERÍA GONZÁLEZ POMBO S.A., CIF A36644011, con data 23 de abril de 2007, correspondente ao período maio 2009 a maio 2010,
que segundo o informe do INE supón o 1,8 % de variación do IPC nacional para o período
indicado, que se aplicará a todos os prezos unitarios de materiais incluídos no contrato. A
revisión será de aplicación a todos os materiais de ferretería subministrados polo

adxudicatario a partires do 31 de maio de 2010, e o gasto financiarase con cargo ao saldo
dispoñible no AD que financia o contrato vixente neste exercicio.
2.- Aprobar a revisión de prezos do contrato de subministro de materiais de construción para
o servizo de Vías e Obras, adxudicado a TRANSPORTES E ÁRIDOS PABLO VAL S.L.,
CIF B-36741379, con data 23 de abril de 2007, correspondente ao período abril 2009 a abril
2010, que segundo o informe do INE supón o 1,5 % de variación do IPC nacional para o
período indicado, que se aplicará a todos os prezos unitarios de materiais incluídos no
contrato. A revisión será de aplicación a todos os materiais de construción subministrados
polo adxudicatario a partires do 30 de abril de 2010, e o gasto financiarase con cargo ao
saldo dispoñible no AD que financia o contrato vixente neste exercicio.
3.- Aprobar a revisión de prezos do contrato de subministro de áridos para o servizo de Vías
e Obras, adxudicado a TRANSPORTES E ÁRIDOS PABLO VAL S.L., CIF B-36741379,
con data 23 de abril de 2007, correspondente ao período abril 2009 a abril 2010, que segundo
o informe do INE supón o 1,5 % de variación do IPC nacional para o período indicado, que
se aplicará a todos os prezos unitarios de materiais incluídos no contrato. A revisión será de
aplicación a todos os áridos subministrados polo adxudicatario a partires do 30 de abril de
2010, e o gasto financiarase con cargo ao saldo dispoñible no AD que financia o contrato
vixente neste exercicio.

23(1.593).- APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE ESTATUTOS E BASES
PARA A CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN S-30-R FRAGOSIÑO.
EXPTE. 4880/401.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Admón. Xeral e do director de Planeamento-Xestión, do 17.09.2010, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- Aprobar inicialmente o proxecto de estatutos e bases de actuación para a constitución da
Xunta de compensación do S-30-R Fragosiño, de acordo coa documentación presentada polo
representante da mercantil “CONSERVERA CELTA, S.A.” e informes técnicos que obran no
expediente 4880/401.
2º.- Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia, nun dos xornais de maior
circulación na provincia e na páxina web do Concello e abrir un trámite de información
pública por prazo de vinte días.
3º.- Notificar de xeito individual aos propietarios e titulares de dereitos de contido
patrimonial no polígono, a fin de que, por prazo de vinte días, formulen, no seu caso, as
alegacións pertinentes sobre o proxecto de estatutos e bases de actuación, rexeitando
calquera outra obxección ou reparo, e soliciten a súa incorporación nos termos do disposto
no artigo 155.2 da LOUGA.
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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.

24(1.594).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SIMCO S.L. POLO
MANTEMENTO DOS PARQUES FORESTAIS DE VIGO DURANTE O MES DE
XUÑO. EXPTE. 5483/446.
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 xefe de
Montes, Parques e Xardíns, do 27.09.2010, conformado pola concelleira delegada da área, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar unha indemnización substitutiva a favor da empresa Simco S. L. polo
mantemento dos Parques Forestais de Vigo durante o mes de xuño de 2010 por
importe de 23.762,41 €.
2º.-Recoñecer a obriga a favor da empresa Simco S. L. por un importe de 23.762,41 €
como consecuencia do mantemento dos Parques Forestais de Vigo e con cargo a
partida orzamentaria 1710.210.00.01

25(1.595).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SIMCO S.L. POLO
MANTEMENTO DOS PARQUES FORESTAIS DE VIGO DURANTE O MES DE
XULLO. EXPTE. 5484/446.
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
Montes, Parques e Xardíns, do 27.09.2010, conformado pola concelleira delegada da área, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar unha indemnización substitutiva a favor da empresa Simco S. L. polo
mantemento dos Parques Forestais de Vigo durante o mes de xullo de 2010 por
importe de 24.172,11 €.

2º.- Recoñecer a obriga a favor da empresa Simco S. L. por un importe de 24.172,11
€ como consecuencia do mantemento dos Parques Forestais de Vigo e con cargo a
partida orzamentaria 1710.210.00.01

26.- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SIMCO S.L. POLO
MANTEMENTO DOS PARQUES FORESTAIS DE VIGO DURANTE O MES DE
AGOSTO. EXPTE. 5486/446.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia
do asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de
Montes, Parques e Xardíns, do 27.09.2010, conformado pola concelleira delegada da área, a
Xunta de Goberno local acorda:
1) Aprobar unha indemnización substitutiva a favor da empresa Simco S. L. polo
mantemento dos Parques Forestais de Vigo durante o mes de agosto de 2010 por
importe de 24.172,11 €.
2) Recoñecer a obriga a favor da empresa Simco S. L. por un importe de 24.172,11 €
como consecuencia do mantemento dos Parques Forestais de Vigo e con cargo a
partida orzamentaria 1710.210.00.01

27(1.597).- PERMISO NON
RETRIBUIDO
DE ONCE MESES AO
FUNCIONARIO D. ENRIQUE CUQUEJO TABOADA. EXPTE. 20116/220.
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 da técnica de
xestión, do 30.09.2010, conformado pola xefa do servizo de Recursos Humanos, a Xunta de
Goberno local acorda:
Autorizar a D. Enrique Cuquejo Taboada, núm. persoal 13103 e DNI 34.584.396-D, técnico
de análise e medio ambiente, adscrito a posto de analista no Laboratorio municipal, un
permiso non retribuído de once meses de duración, que comezarán o día seguinte a que se
adopte o presente acordo, de conformidade co previsto no art. 17.c) do vixente acordo
regulador das condicións económicas e sociais do persoal ó servizo do concello de Vigo.
Durante a súa duración o interesado permanecerá de alta no réxime xeral da Seguridade
Social e computará a efectos de antigüidade, pero non a efectos de vacacións, permiso por
asuntos persoais e pagas extraordinarias.
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28(1.598).- ROGOS E PREGUNTAS
Non se formularon.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
quince minutos. Como secretaria dou fe.
am/rs.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

