ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 8 de novembro de 2010

ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
D. Eudosio Álvarez Álvarez
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza
DI.

NON ASISTEN:
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira

Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás once horas e cinco minutos do día oito de novembro 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 tódolos
membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno
Local, Sr. Lorenzo Penela e o interventor xeral, Sr. González Carnero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

Ses. ord. 08.11.2010

1(1.773).ACTAS DAS SESIÓNS ORDINARIA DO 4 DE OUTUBRO,
EXTRAORDINARIA E URXENTE DO 6 DE OUTUBRO E ORDINARIA DO 11 DE
OUTUBRO DE 2010.
Apróbanse as actas das sesións ordinaria do 4 de outubro, extraordinaria e urxente do 6 de
outubro e ordinaria do 11 de outubro de 2010. Deberán incorporarse ó libro de actas da
Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila do Sr.Alcalde–presidente.

2(1.774).CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Á ASOCIACIÓN DE CORAIS
POLIFÓNICAS DE VIGO. EXPTE. 6724/101.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do técnico de admon. Xeral-xefe
de Protocolo e RR PP do 26-05-2010, conformado pola concelleira-delegada de Facenda,
vistos os informes da Asesoría Xurídica e o de fiscalización da Intervención Xeral de datas 5
e 26 de outubro de 2010, respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Conceder a Asociación de Corais Polifónicas de Vigo, CIF G-36980928, unha
subvención pola contía de 60.600 euros, con cargo á partida de Alcaldía 912.0.489.00.04
(Outras subvencións), ou bolsa de vinculación.
2º.- A subvención terá como destino as actividades da asociación con especial incidencia no
Festival de Habaneras e Polifonía e Maratón Coral Voces Galegas.
3º.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da
subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
4º.-A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de Subvencións de
Galicia.
5º.- A beneficiaria, ao remate da actividade subvencionada deberá xustificar o cumprimento
da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos
recibidos. A tal efecto deberá presentar unha conta xustificativa na que deberá constar a
declaración das actividades realizadas e dos gastos
incorridos; os xustificantes de pago dos gastos incorridos con facturas ou documentos de
valor probatorio equivalente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e
outras subvencións ou recursos que financiarán tamén a actividade subvencionada.

A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes
de pago dos gastos incorridos.
As facturas, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura
e o IVE, estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán
facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no
RD 1496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas
facturas se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a
exención do dito imposto. Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago
conste de forma expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con
anterioridade ao proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que se
concedeu a subvención.
Se o beneficiario solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da
subvención e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención
recibida; indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A
copia do xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da
subvención procederá á devolución do orixinal.
6º.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ao
corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser
debedor por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio
dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei 9/2007 de subvencións de
Galicia.
7º.- O beneficiario deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida polo Concello
de Vigo e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no
exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
8.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o
pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos
do artigo 33 LSG.
9.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer o beneficiario da subvención a que
se refire este convenio e procedemento para a súa aprezación e imposición, estarse ao
disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD
1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o
exercizo da potestade sancionadora.
10.- O beneficiario está informado de que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención e notificacións de obrigado cumprimento, o
seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na
Lei de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a
súa achega é obrigatoria.
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Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de
novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento o Concello de Vigo.
O beneficiario poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante o Concello de Vigo.
11.- No demais, a concesión da subvención obxecto da presente resolución, rexerase pola
Lei 38/2003 de 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo
que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado
en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os
preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006, polos pactos que se conteñen neste
convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas
de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.

3(1.775).PROPOSTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COAS
ENTIDADES SINDICAIS CC OO, UGT E CIG. EXPTE. 4693/320.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do xefe de participación e
Atención Cidadá do 18-06-2010, conformado polo concelleiro de Promoción Económica,
Emprego e Participación Cidadá, vistos os informes das Asesoría Xurídica e de fiscalización
da Intervención Xeral Municipal de datas 20-09 e 26-10-2010, respectivamente, a Xunta de
Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto de convenio de colaboración que de seguido se transcribe, entre o
Concello de Vigo e as Unións Comarcais dos sindicatos:
•
•
•

Unión Xeral de Traballadores (UGT), con CIF:G15383011
Comisións Obreiras de Vigo (CCOO), con CIF: G15103112
Confederación Intersindical Galega (CIG), con CIF: G36706927

2º.- Autorizar o gasto de 43.200 €, como contrapartida do estipulado no presente convenio,
distribuído por terceiras e iguais partes (14.400 €) a favor das devanditas Unións Comarcais,
con cargo á partida 9240.4890003 “Convenio CC. Sindicais”, do orzamento xeral do
Concello de Vigo para o ano 2010.

3º.- Facultar ao concelleiro de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá D.
Santos Héctor Rodríguez Díaz para asinar o citado convenio

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E AS UNIÓNS COMARCAIS
DOS SINDICATOS: UGT, CCOO E CIG
En Vigo, ---------------- de --------------------de dous mil dez
REUNIDOS
Dunha parte, o Excmo. Sr. D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do Concello de Vigo
(CIF P-3605700-H), con enderezo en Praza do Rei s/n, de Vigo.
Doutra parte, os representantes designados polas entidades sindicais segundo resulta da certificación
que figura na documentación do expediente núm. 4693-320.
D. Antonio Juste Iglesias, secretario xeral da Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores de Vigo,
UGT, con CIF: G-15383011
D. Xosé Cameselle Romero, secretario xeral da Unión Comarcal de Comisión Obreiras de Vigo, CCOO,
con CIF: G-15103112
D. Serafín Otero Fernández , secretario xeral da Unión Comarcal da Confederación Intersindical
Galega, CIG, con CIF: G-36706927
Tendo, daquela os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
MANIFESTAN
I.- Que a entidades sindicais, conforme o establecido nos seus estatutos asumen, entre outros, os
seguintes fins e actividades:
• Defensa dos intereses dos traballadores e traballadoras.
•

•

•
•
•
•

Defender as reivindicacións dos traballadores e traballadoras, así como todos aqueles que por
razóns de incapacidade laboral, viuvez, prexubilación e xubilación non participan na produción
activa.
Promover a construción de formas unitarias de representación dos traballadores e traballadoras,
a partir de asembleas e dos organismos que os propios traballadores e traballadoras elixan
democraticamente.
Defender e afianzar a democracia no funcionamento das institucións políticas, na sociedade e no
Estado.
Independencia dos poderes económicos, dos partidos políticos, da Administración ou de
calquera outro interese alleo a ós seus fins.
Impulsar e desenvolver a igualdade de oportunidades, así como combater a discriminación que
por sexo, idade, raza, ou orixe étnica e as conviccións políticas e relixiosas se produza.
Esixir dos poderes públicos leis que favorezan os intereses do traballo.

II.- Que o Concello de Vigo recoñécelle á cidadanía o dereito a fundar sindicatos e a afiliarse ao da súa
elección, así como o recoñecemento aos sindicatos de traballadores e asociacións empresariais a
contribuír na defensa e promoción dos intereses económicos e sociais que lles son propios, como síntoma
da boa saúde dun estado social e democrático de dereito no que a participación do sindicatos é
fundamental.
Dentro das medidas de fomento de apoio á participación cidadá en todas as súas vertentes, o Concello de
Vigo asume a tarefa de colaborar coas entidades mais significativas no desenvolvemento dunha serie de
accións de carácter sociocomunitario as cales redundan no beneficio da cidade.
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III.- Que o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 9240.4890003 (“Convenio CC.
Sindicais”), prevé nominativamente a concesión dunha subvención por importe total de 43.200 €, para
repartir por terceiras e iguais partes (14.400 €) entre as unións comarcais dos sindicatos UGT, CIG e
CCOO.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as subvencións
previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concedinte, os intervenientes, conclúen o
presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é
regular a colaboración e cooperación das catro entidades, de xeito que este esforzo conxunto permita a
prestación descentralizada dun servizo de información e atención á cidadanía e o desenvolvemento dun
conxunto de accións sociais de interese xeral aos veciños e veciñas deste cidade, recollidas na
documentación que se acompaña.
V.- Que as devanditas entidades sindicais, non están incursas en prohibición para ser beneficiarias das
subvencións obxecto da Lei de Subvencións de Galicia, atópanse ao corrente das súas obrigas tributarias
e fronte a Seguridade Social e non teñen débedas pendentes con Concello de Vigo, segundo resulta das
declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente número 4693-320.
VI.- Que en base as precedentes consideracións e ao interese social, cultural, público e económico que
para a cidade de Vigo representan as actividades que desenvolven as entidades, o Concello de Vigo e as
devanditas organizacións conveñen a súa colaboración no ámbito sociocomunitario e a concesión da
referida subvención en base aos seguintes
PACTOS
Primeiro.- As entidades sindicais comprométese a colaborar coa concellaría de Promoción Económica,
Emprego e Participación Cidadá do Concello de Vigo para o fomento das actividades previstas e,
concretamente, a:
1.- Asumir a programación, organización e xestión das seguintes actividades:
 Xestionar nas súas dependencias unha oficina de información municipal de
acceso para toda á cidadanía.
 Realizar diversas xornadas relacionadas co ámbito económico, laboral, cultural
ou social.
1.- Comunicar ao Concello de Vigo-Concellaría de Participación Cidadá, cunha antelación
de 15 días naturais, o lugar, datas e horas de inicio das actividades, e programación
para desenvolver. Así mesmo, obrígase a comunicar calquera incidencia que
imposibilite ou aprace a actividade requirida, que de ser o caso, comunicarase cunha
antelación mínima de 5 días naturais á data da súa realización.
3.- Contratar un seguro de responsabilidade civil xeral, no que se inclúa a responsabilidade
por danos que poida causar a entidade a terceiros. Asemade esta incluirá a
responsabilidade civil locativa que ampare calquera dano que poida ocasionar ó local
polos actos u omisións de carácter neglixente co límite de indemnización mínima fixado
no acordo de cesión do Pleno do Concello de Vigo, e en todo caso a falta deste acordo
polo importe mínimo de 300.506 € .

4.- Editar o material gráfico da programación das actividades sociais que figuran no
convenio e a súa distribución no idioma galego. En todos os casos deberá aparecer o
logotipo oficial do Concello de Vigo -Concellería de Participación Cidadá- como
patrocinador das actividades, sendo esta cuestión extensible ás placas de trofeos,
carpetas, distintivos e outros elementos que realicen.
5.- Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
6.- Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades previstas.
7.- As actividades de carácter sociocomunitario recollidas no presente convenio
destinaranse ao público en xeral. O seu acceso será aberto e gratuíto, limitándose o
número de asistentes ao aforo do lugar onde se celebren.
8.- Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
a). Colaborar na orientación, supervisión e avaliación das actividades realizadas.
b). Respectar a estrutura organizativa das entidades sindicais: UGT, CIG, CCOO.
c). Conceder directamente ás devanditas entidades unha subvención total por importe de 43.200
€ co obxecto de coadxuvar ao financiamento dos gastos de xestión e organización das
actividades previstas.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou en público ou privado, nacionais, da Unión
Europea ou de organismos internacionais.
As entidades beneficiarias deberán comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, coa presentación da xustificación da subvención
outorgada.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá superar o da
actividade subvencionada; suposto no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006,
de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións.
Cuarto.- Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un anticipo a conta de ata un
50% da axuda outorgada polo Concello, previa petición da entidade, na que xustifique o destino dos
fondos solicitados e a necesidade financeira dos mesmos. O 50% restante ingresarase unha vez se teña
xustificado a totalidade do programa conveniado, tal como se establece na liquidación final.
Conforme ao previsto no artigo 42 e ss. do RD 887/2006, neste suposto optase por non esixir ningún tipo
de garantía á entidade beneficiara ao ter en conta, tanto o carácter social da actividade subvencionada,
coma a traxectoria en anteriores colaboracións coa entidades sindicais.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as actuacións ou
elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da subvención na mesma
proporción. A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
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Sexto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución das actividades que
constitúen o obxecto da subvención.
Sétimo.- A entidade beneficiaria debe dar a adecuada publicidade do financiamento municipal nas
actividades subvencionadas mediante a inserción do logo do Servizo de Participación Cidadá en todo o
material divulgativo que se edite ou publique ao respecto.
Oitavo.- A presente subvención non está suxeita aos requisitos de publicidade recollidos no art. 15 da Lei
Galega de Subvencións ao tratarse dunha subvención pública con asignación nominativa nos orzamentos
municipais como se prevé no art. 15.2.a) da citada Lei.
Noveno.- Liquidación Final: As entidades beneficiarias entregarán no prazo máximo de tres meses desde
a finalización do convenio unha memoria final do programa de actividades obxecto deste convenio, onde
figurarán como mínimo os datos de participación, a memoria de prensa, un rexistro fotográfico ou
audiovisual, e unha conta xustificativa cos xustificantes de gastos ou calquera outro documento de
validez xurídica que acredite o cumprimento do obxecto do convenio.
As contas xustificativas conterán, con carácter xeral, a seguinte documentación:
a).- Solicitude de liquidación final.
b).- Memoria descritiva das actuacións xustificativas do cumprimento das condicións impostas na
concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos, e nos que
figurará, a ser posible, a seguinte información:
• Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado
•

Datas e lugar de celebración.

•

Colectivo afectado, número de beneficiarios e programación desenvolvida.

•

Actuacións realizadas.

•

Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e publicidade
relacionada coa actividade subvencionada.

c).- Relación numerada correlativamente de todos e cada un dos documentos xustificativos que se
presenten, con identificación do acredor, obxecto facturado, importe, data e forma de pago. Nas facturas
se computará o gastos acreditados deducido o IVE, salvo que a entidade ou asociación acredite que está
exenta de IVE, xa que en ningún caso se consideran gastos subvencionables os impostos indirectos cando
sexan susceptibles de recuperación ou compensación.
d).- Facturas ou documentos xustificativos orixinais (posible devolución conforme ao apartado d.1), polo
importe total da subvención outorgada.
d.1.- Para posibilitar o control da concorrencia de subvencións, todos e cada un dos documentos
orixinais que se devolvan ao beneficiario da subvención deberán ser estampillados polo Servizo
de Participación Cidadá, mediante un selo existente ao efecto, no que se indica a subvención
para cuxa xustificación foron presentados e se o importe do xustificantes imputouse total ou
parcialmente á subvención.
d.2.- Os gastos realizados se acreditarán mediante facturas con todos os seus elementos e en
ningún caso se admitirán simples recibos e/ou tiques de caixa. Os elementos que deberán
incluírse nunha factura serán os sinalados pola normativa en cada caso aplicable (R.D.
1496/2003) , considerándose imprescindible que recolla o nome ou razón social da empresa que
factura e o seu NIF, data de emisión, importe e detalle de cada un dos obxectos ou conceptos
facturados, Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) de forma diferenciada, base impoñible, tipo

do IVE aplicable e importe total. Si se trata de facturas que conteñan retención de impostos
(IRPF) deberá igualmente acreditarse o ingreso da retención.
d.3.- As facturas ou minutas por prestación de servizos profesionais deberán conter os mesmos
elementos que os especificados para as facturas, e tratándose de persoas físicas deberá constar
nas mesmas a pertinente retención do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, así como a
acreditación de que se practicou e liquidou ante a Axencia Estatal da Administración Tributaria
dita retención, aínda que esta cantidade non sexa imputable á subvención a xustificar.
e).- Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade subvencionada
con indicación do importe e a súa procedencia.
f).- Declaración xurada do perceptor, acreditativa dos seguintes extremos:
•
•
•

•

Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade
subvencionada.
Que foron abonados aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito
que incorporan.
Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de
aplicación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi
practicada a pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e
ingresada na Axencia Estatal da Administración Tributaria.
Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados,
excesos obtidos sobre o custe de actividade subvencionada e o interese de demora
correspondente (artigos 19.3 e 37.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións, e art. 17.3 e 33.3 la Lei 9/2007, de 13 xuño de subvencións de Galicia).

Décimo.- Antes de proceder ao pago da subvención a entidade beneficiaria deberá acreditar estar ao
corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa Seguridade Social e non ser debedor por
resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración responsable,
ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Décimo Primeiro.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a natureza da
actividade subvencionada e se realicen ao longo do ano 2010.
No suposto de subministración de bens de equipo ou prestación de servizos por empresas de consultaría
ou asistencia técnica, a entidade beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a prestación do servizo ou a entrega
do ben, salvo que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado
suficiente número de entidades que o subministren ou presten, ou salvo que o gasto se realizase con
anterioridade á solicitude da subvención.
A elección entre as ofertas presentadas, que deberán achegarse na xustificación, ou, se é o caso, na
solicitude da subvención, realizarase de conformidade con criterios de eficiencia e economía, e deberá
xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis
vantaxosa.
Décimo Segundo.- A realización da actividade, a súa axeitada xustificación e o cumprimento da
finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellaría de
Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá. O xefe do servizo de Participación e Atención
Cidadá emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que
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poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade
subvencionada.
Décimo Terceiro.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellaría de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá e pola Intervención Xeral
Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e
control do destino das subvencións.
Décimo Cuarto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora
desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos do
artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade se traduza nunha diminución significativa do proxecto
subvencionado, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu presuposto,
que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o reintegro da
subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da subvención sobre o
custo da actividade subvencionada.
Décimo quinto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a
que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ao disposto no
Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto,
polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo sexto.- A entidade beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do seu representante
serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da
actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia en orden á
conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei
15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu
tratamento a Concellería de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá do Concello de Vigo.
Décimo sétimo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei 38/2003 do
17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu
regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD
887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos
municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito
privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por sextuplicado exemplar, en Vigo, -----de --------------------- de 2010.

ANEXO I

ACTIVIDADES DAS ENTIDADES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2010

ORZAMENTO

UGT
Servizo de información e atención ao cidadán
Xornada: “Incidencia dos factores psicosociais no ámbito laboral”
Xornada: “Aplicación nas empresas da avaliación de riscos e o plan de
emerxencia”
Total
CIG
Servizo de información e atención ao cidadán
Xornada: “Crise económica e alternativas”
Xornada: “A Gripe A, orixe e consecuencias”

25.200 €
1.125 €
1.125 €
27.450,00 €

Total

16.600 €
900 €
900 €
18.400,00 €

Total

19.655,79 €
1.500 €
1.800 €
1.600 €
24.555,79 €

CCOO
Servizo de información e atención ao cidadán
Xornada: “Xuventude e iniciativas de emprego”
Xornada: “O hospital que queremos: Investimento público-privado”
Xornada: “Mobilidade Sostible”

4(1.776).CONCESIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. EXPTE. 13/474.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade co informe-proposta da
traballadora social do 27-10-2010, conformado pola concelleira-delegada de Benestar Social,
a Xunta de Goberno Local acorda:
Conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar a D. Manuel Conde Mejuto. Expte.
13/474.

5(1.777).CONVENIO DE COLABORACIÓN CONCELLO DE VIGOASOCIACIÓN PLAN COMUNITARIO DE TEIS PARA DESENVOLVEMENTO
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DUN PROXECTO DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓXICA, LÚDICA E
SOCIAL. ANO 2010. EXPTE. 54494/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 21-05-2010, asinado
pola técnica de Servizos Sociais, pola xefa do Servizo de Igualdade, xefa do Servizo de
Normalización Lingüística e xefa do servizo de Xuventude, conformado pola concelleiradelegada de Benestar Social e pola concelleira-delegada de Xuventude, Igualdade e
Normalización Lingüística, vistos os informes da Asesoría Xurídica e de fiscalización
emitido pola Intervención Xeral Municipal do 11 e 29 de outubro de 2010, respectivamente,
a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar o texto do convenio de colaboración entre o Excmo. Concello de Vigo e a
Asociación Plan Comunitario de Teis, CIF.: G36791960 para o desenvolvemento dun
proxecto de intervención psicopedagóxica, lúdica e social para nenos e nenas de seis a doce
anos do barrio de Teis, coa realización das actuacións concretas que figuran no convenio.
2º.- Aprobar o gasto de 44.550- (corenta e catro mil cincocentos cincuenta) euros, importe
total do citado convenio, que se fará con cargo ás seguintes partidas e do xeito seguinte:
•

21.000.- € con cargo á partida 2310.226.09.07. de Benestar Social ou a súa bolsa de
vinculación, dos cales, 10.500.- € imputaranse ao exercicio de 2010 e 10.500,. € ao
exercicio do 2011.

•

12.850.- € con cargo á partida 3370.227.99.12 de Xuventude;, dos cales 8.775.- €
imputaranse ao exercicio do 2010 e 4.075.- € ao exercicio de 2011.

•

7.700.- € con cargo á partida 2311.227.99.06 de Igualdade
vinculación, os 7.700.- € imputaranse ao exercicio de 2011, e

•

3.000.- € con cargo á partida 1692.227.99.04 de Normalización Lingüística ou a súa
bolsa de vinculación,, os cales imputaranse ao exercicio de 2010.

ou a súa bolsa de

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O PLAN COMUNITARIO DE
TEIS PARA UN PROXECTO DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓXICA, LÚDICA E SOCIAL
En Vigo, a

de

de 2010

REUNIDOS
Dunha parte Dª María Xosé Méndez Piñeiro, Concelleira - Delegada da Área de Benestar Social do
Concello de Vigo e Dª Iolanda Veloso Ríos, Concelleira – Delegada das áreas de Xuventude, Igualdade e
Normalización Lingüística do Concello de Vigo, nomeadas por decreto da Alcaldía sobre Delegación de
atribucións de data 5 de xullo de 2007 e acordo da Xunta de Goberno Local de data 16 de xullo de 2007,
segundo o dispón a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Doutra parte, D. Eduardo García Crespo, na súa calidade de Presidente do Plan Comunitario de Teis,
elixido en Asemblea Xeral de 25 de setembro de 2003 e segundo consta no artigo 30 dos estatutos da
asociación que lle atribúen a representación pública do mesmo.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio
M A N I F E S T A N
I.- A asociación Plan Comunitario de Teis, ten entre os seus obxectivos fomentar a interacción no barrio
de todos os sectores sociais; desenvolver proxectos e actividades tendentes á potenciación da saúde,
educación, cultura e benestar, así como, fomentar a participación cidadá na resolución dos problemas
que lles afecten e realizar todo tipo de intervención lexítima para mellorar a calidade de vida da
cidadanía.
II..- Dende o Concello de Vigo se sabe que as accións desenvolvidas para a atención da infancia en
situación de risco dende equipos multidisciplinares relacionando institucións como a escola, os servizos
sociais, os servizos de xuventude e a propia familia, estanse a amosar como o xeito máis adecuado de
traballo.
A Constitución Española, no seu artigo 39, impón a obriga dos poderes públicos de dispensar unha
protección xurídica, económica e social ás familias, aos nenos e ás nenas e á mocidade, no canto aos
dereitos que lles son recoñecidos polas normas convencionais e acordos internacionais. Destácase aquí a
Convención dos Dereitos do Neno e a Nena da ONU, do 20 de novembro de 1989, ratificada polo Reino
de España.
O Estatuto de Autonomía de Galiza, Lei Orgánica 1/1981 do 6 de abril (BOE nº 101, do 28/04/81)
determina, en correspondencia coa Constitución, que a materia de asistencia social é de exclusiva
competencia da Comunidade Autónoma (art. 27.23). Así mesmo, o Estatuto de Autonomía de Galicia
lexitima a actuación lexislativa da Comunidade Autónoma de Galicia no eido da protección da familia,
da infancia e da adolescencia, no seu artigo 27, apartados 23 e 24, nos seus títulos competenciais
xenéricos de asistencia social e de promoción do desenvolvemento comunitario.
A Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora das Bases do Réxime Local establece no seu art. 25.1 que o
municipio, para a xestión dos seus interese e no ámbito das súas competencias, pode promover toda clase
de actividades e prestar cantos servizos públicos favorezan a satisfacción de necesidades da comunidade
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veciñal. Asemade no seu art. 25.2 K expresa que o municipio exercerá competencias nos termos da
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas en materia de prestación dos servizos sociais e da
promoción e reinserción social.
A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, no art. 2 pto. 3 di que: os poderes
públicos fomentarán, asi mesmo , no ámbito dos servizos sociais, o desenvolvemento de actuacións
solidarias por entidades de iniciativa social sempre que se axusten aos requisitos de autorización,
calidade e complementariedade establecidos na lei. No seu artigo 3º, entre os obxectivos do sistema
galego de servizos sociais -, no pto g) inclúese “promover e dinamizar a participación comunitaria, o
asociacionismo solidario, a axuda mutua e a implicación da cidadanía na posta en marcha de iniciativas
de prevención e mellora da cohesión social”.
A Lei 3/1997, de 9 de xuño, galega da familia, da infancia e da adolescencia, di no seu artigo 3ºprincipios reitores -, no canto á primacía do interese do neno e a nena e do/da adolescente sobre
calquera outro (apartado 3) e a coordinación de actuacións con todo tipo de organismos e institucións
públicas e/ou privadas, que interveñan na protección, defensa e atención á familia e á adolescencia,
promovendo criterios comúns e actuacións múltiples nas ordes familiar, educativa, sanitaria, cultural e
social(apartado 9).
III.- No obxecto do convenio concorren singulares circunstancias de interese público, social, e
humanitario e por tal motivo ambas partes coinciden na necesidade de establecer unha cooperación que
tenda a aunar os seus esforzos de cara a evitar a inadaptación e a exclusión social de menores en
situación de risco, artellando a incorporación das nenas e nenos con procesos de socialización
deficitarios á estrutura social. As accións de carácter preventivo para abordar situacións de inadaptación
social, en concreto, as dirixidas á infancia, téñense amosadas como eficaces. Por esta razón, a
experiencia desenvolvida dende a administración e dende outras entidades de participación centradas no
traballo na comunidade, fan pensar a necesidade de continuar con elas.
IV.- De acordo con todo o anterior, as entidades que interveñen conclúen o presente convenio cuxo
obxecto é fixar os termos da colaboración entre as partes para o desenvolvemento dun proxecto de
atención á infancia, de entre 6 e 12 anos do barrio de Teis, preferentemente, a través de apoio
psicopedagóxico, lúdico e social tentando prever situacións de risco mediante a execución das
actividades que se describen a continuación no pacto primeiro.
V.- O convenio a subscribir entre o Concello de Vigo e a asociación Plan Comunitario de Teis queda fora
do ámbito da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do sector público, por figurar excluído no
artigo 4 de citada Lei.
VI.- A asociación Plan Comunitario de Teis áchase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte a
Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das
certificacións que figuran no expediente.
En atención a estas consideracións, as organizacións abaixo asinantes, desexando estreitar lazos, unir
esforzos e actuar para mellorar as condicións de vida e a plena participación social da cidadanía e
comunidades destinatarias da súa actividade e co obxectivo común de mellorar a situación dos/as
menores en risco social, lembran subscribir o presente convenio de colaboración conforme ás seguintes
P A C T O S
Primeiro.-

A asociación Plan Comunitario de Teis comprométese a colaborar coas Concellería de Benestar Social,
Xuventude, Igualdade e Normalización Lingüística do Concello de Vigo para o desenvolvemento dun
proxecto de atención á infancia, de entre 6 e 12 anos, preferentemente, do barrio de Teis, mediante unha
serie de actuacións centradas no apoio educativo, apoio escolar e de integración nas actividades de lecer
enmarcadas en diferentes áreas:
- Área 1: Apoio educativo mediante a realización de actividades que lles permitan adquirir valores,
actitudes e habilidades sociais útiles nas relacións interpersonais.
- Área 2: Apoio escolar que consistirá na adquisición de hábitos de estudo mediante a realización das
tarefas escolares coa supervisión de persoal especializado e a posible colaboración de voluntarios/as.
- Área 3: Espazo de xogo dirixido, actividades lúdico-educativas, propiamente ditas, e campamentos
vacacionais.
- Área 4: Integración nas actividades de lecer que se levan a cabo no Plan Comunitario de Teis.
O Plan Comunitario de Teis comprométese, ademais, con carácter transversal a todas as accións de
apoio, incorporar cos nenos e nenas unha perspectiva de xénero na que se traballe, entre outros aspectos,
o fomento da corresponsabilidade doméstica, a visibilidade das achegas das mulleres á Historia, as
desigualdades de xénero que aínda perduran na nosa sociedade e a eliminación de roles e estereotipos
sexistas. Incorporar no equipo técnico persoas con formación en xénero e igualdade de oportunidades
entre mulleres e homes e favorecer a formación continua neste eido a todo o equipo.
Así mesmo, na redacción de textos, materiais gráficos e contidos das actividades utilizarase unha
linguaxe e imaxes non sexistas e empregaranse guías e demais ferramentas educativas e lúdicas que
promovan a coeducación entre as nenas e os nenos.
Serán destinatarios directos do proxecto os nenos e nenas de 6 a 12 anos do barrio de Teis, derivados
polo equipo do programa de intervención familiar do Concello de Vigo, polas profesionais de Atención
Primaria, tanto do Concello como do sistema sanitario, polos centros educativos e polo Centro de
Información á Muller do Concello de Vigo.
Así mesmo, a experiencia acumulada do traballo realizado no barrio de Teis, constata unha demanda
crecente na poboación de orixe estranxeira, especialmente no colectivo de mulleres inmigrantes no que
concorren características que o convirte nun colectivo extremadamente vulnerable: o feito de ser muller,
inmigrante, e traballadora son feitos que illados xa son considerados factores de vulnerabilidade, pero
unidos fan soportar a este colectivo unha situación de múltiple marxinación.
O Plan Comunitario de Teis comprométese a traballar con este colectivo desde unha perspectiva de
xénero, integrando ás mulleres inmigrantes residentes no barrio a través da alfabetización, da procura da
súa visibilización, do fomento da solidariedade, da mellora das súas destrezas comunicativas, e
desenvolvendo de xeito transversal a todos os contidos, o principio de igualdade entre mulleres e homes.
Así, este programa de integración para mulleres de orixe estranxeira que se inclúe no marco deste
convenio cumpre os obxectivos do “IV Plan de Igualdade Integral municipal de oportunidades entre
mulleres e homes” aprobado pola corporación municipal para o período 2009/2012, xa que este
documento propón unha serie de actuacións na área de Atención á Diversidade, que teñen como
obxectivo eliminar as dobres e triplas discriminacións de xénero: edistas, racistas, diversidade funcional,
mulleres prostituídas..., porque aínda que o feito de ser muller supón a existencia de desigualdades de
xénero, é importante considerar que coexisten diferentes discriminacións en función do colectivo de
mulleres que corresponda.
A asociación Plan Comunitario de Teis comprométese a prestar os servizos e a desenvolver os proxectos e
actividades obxecto do presente convenio axustándose ós criterios de responsabilidade social,
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coherencia, transparencia e calidade que son esixibles en todo momento, estando obrigada ó
cumprimento das disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social, así como a
correspondente cobertura de responsabilidade civil.
Segundo.O presente convenio de colaboración terá vixencia dende o día da súa sinatura ata o 31 de maio de 2011.
A dotación económica para a execución dos proxectos e servizos obxecto deste convenio, será aportada
polo Concello de Vigo, que se reserva a facultade de solicitar para iso as axudas que estime oportunas,
axustándose ó principio de adicionalidade.
A dotación económica para a totalidade do convenio será de 44.550.- (corenta e catro mil cincocentos
cincuenta) euros, a financiar con achegas de catro Concellerías:
1.
A Concellería de Benestar Social aporta unha cantidade de 21.000. -(vinte e un mil) euros con
cargo á partida 2310.226.09.07 – programa menores - convenio infancia, ou a súa bolsa de vinculación.
2.
As Concellerías de Xuventude, Igualdade e Normalización aportan 23.550.-(vinte e tres mil
cincocentos cincuenta) euros, desagregado do xeito seguinte:
1.
Xuventude: 12.850.- (doce mil oitocentos cincuenta) euros, con cargo á partida
3370.227.99.12.
2.
Igualdade: 7.700.- (sete mil setecentos) euros, con cargo á partida 2311.227.99.06, ou a súa
bolsa de vinculación.
3.
Normalización: 3.000.- (tres mil), con cargo á partida 1692.227.99.04, ou a súa bolsa de
vinculación.
Os pagamentos efectuaranse do seguinte xeito:
•
Un 50% da cantidade anual, á sinatura do convenio.
•
Un 25% adicional no mes de decembro de 2010.
•
O 25% restante, contra a xustificación do total do gasto realizado ata o 31 de maio de 2011 e
presentación da memoria anual.
Os abonos, excepto o primeiro, realizaranse contra a presentación dos documentos que acrediten a
realización do gasto. Estes documentos se presentaran no rexistro xeral dirixidos a técnica do
Departamento de Benestar Social, responsable do programa. A técnica informará sobre a xustificación
económica facendo constar que o obxecto do convenio estase a realizar coas condicions estipuladas na
memoria que se achegará.
Terceiro.As partes establecerán iniciativas de divulgación e difusión dos contidos deste convenio ás actuacións
que se desenvolvan no marco do mesmo, co obxecto de garantir o maior grao de coñecemento destes
proxectos pola sociedade e, en particular, polos propios interesados. A identificación destes proxectos
levarase a cabo de forma que a identidade corporativa das entidades que asinan se respete en todo
momento e o carácter público da iniciativa sexa coñecido por parte da poboación usuaria da mesma e
por parte da cidadanía en xeral.

Cuarto.Co obxectivo de garantir a adecuada coordinación e cumprimento dos compromisos e obxectivos antes
expostos, así como para resolver as controversias, dúbidas ou interpretacións do convenio, se creará
unha comisión de seguimento que desenvolverá as funcións que ó respecto sexan necesarias e, entre
outras, as seguintes:
•
A elaboración de propostas que conduzan á consecución dos obxectivos do convenio. A
elaboración e execución efectiva das propostas será obxecto da competente supervisión por parte do
Concello de Vigo.

•

A determinación dos obxectivos do plano anual de traballo.
•
A supervisión dos procesos de coordinación cos servizos sociais de atención primaria, informes
de seguimento e avaliación do seu desenvolvemento.
•
A realización de cantas accións sexan precisas para impulsar os obxectivos previstos.
A tal fin, dita comisión de seguimento estará integrada por catro representantes de cada unha das partes
asinantes, sendo presidida por un/unha representante do Concello de Vigo.
Por parte do Concello os representantes serán: a Concelleira-Delegada de Benestar Social ou persoa en
quen delegue que actuará como presidenta e as técnicas do Departamento de Xuventude, Igualdade,
Normalización Lingüística e Benestar Social responsables do proxecto. Esta última actuará como
secretaria.
A comisión de seguimento poderá decidir a creación de grupos de traballo para o desenvolvemento da
súa actividade naquelas materias que así o requiran.
Quinto.A asociación Plan Comunitario de Teis, con suxeición á normativa aplicable e ós termos dos convenios e
instrumentos que ó efecto se subscriban, desenvolverá estes proxectos e actuacións con profesionais
asignados a tal fin, en exclusividade para o Concello, obrigándose ao estrito cumprimento das
instrucións do Concello de Vigo.
A entidade asociación Plan Comunitario de Teis poderá contratar a cantas persoas crea adecuadas para
a consecución dos seus fins, suxeitándose ás condicións laborais vixentes, sen que isto supoña relación
laboral destas persoas co Concello.
Sexto.A asociación Plan Comunitario de Teis coordinarase coas profesionais que están a traballar no
programa de intervención familiar do Departamento de Benestar Social, así como coas traballadoras
sociais de atención primaria naqueles casos onde se estea intervindo conxuntamente e, naqueles casos
onde se considere necesaria unha intervención máis específica. Dita coordinación será pautada por
ambas as partes segundo as necesidades.
Sétimo.Calquera incumprimento das estipulacións establecidas neste convenio, a entrega de documentación
fraudulenta ou a desviación do obxecto do gasto para fins distintos dos estipulados, terán carácter

Ses. ord. 08.11.2010

liberatorio para o Concello respecto dos compromisos contraidos, en especial, dos de carácter
económico e dará lugar á rescisión automática do presente convenio e a devolución das cantidades
percibidas.
En especial, procederá ao reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora dende o
pagamento ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos seguintes casos:
- Incumprimento total ou parcial das obrigas respecto da actividade ou proxecto obxecto do convenio.
- Incumprimento da obriga de xustificación ou a xustificación insuficiente dos gastos relativos ás
actividades obxecto do convenio.
- Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro
sobre os gastos efectuados para as actividades do convenio, incumprimento das obrigas contables,
rexistrais ou de conservación de documentos cando diso se derive a imposibilidade de verificar o
emprego dado aos fondos percibidos, ao cumprimento do obxectivo do convenio.
- Do exceso percibido sobre o custo da actividade do convenio.
Cando o incumprimento das actividades obxecto do convenio se traduza nunha diminución significativa
da actividade convenida, traducible a termos económicos en función do proxecto e o seu presuposto, que
non implique verdadeiro incumprimento dos obxectivos do convenio, procederá o reintegro da cantidade
que, no seu caso, fora abonada na mesma proporción.
Oitavo.A entidade asociación Plan Comunitario de Teis está informada de que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais. Os ditos datos serán tratados e protexidos de
acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas
e do Procedemento administrativo Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos
de Carácter Personal, sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Benestar Social.
A referida Fundación poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Benestar Social do Concello de Vigo.
Noveno.O presente convenio ten natureza administrativa, non se considera un contrato administrativo ao abeiro
do establecido no artigo 4.1.d) da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (LCSP),
rexerase pola súa normativa específica, aplicándose os principios da LCSP para resolver as dúbidas e
legoas que puideran presentarse, polos pactos que se conteñen neste convenio, as bases de execución dos
vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as
normas de dereito privado. No suposto de diverxencias na interpretación e execución deste, será a orde
xurisdicional contencioso-administrativo a competente para a súa resolución.
E, de conformidade cos termos do convenio, as partes asínano no lugar e data indicado no
encabezamento.

6(1.778).PROPOSTA DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORMA E ACONDICIONAMENTO DA
ETEA. EXPTE. 288/440.
Retírase este punto da orde do día.

7(1.779).PROPOSTA DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE RESTAURACIÓN E ACONDICIONAMENTO
DOS NÚCLEOS DE TOURAL E RÍOS. EXPTE. 6636/77.
De conformidade coa proposta da Mesa de Contratación realizada o 03-11-2010, a Xunta de
Goberno Local acorda:
1º.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as proposicións
admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
Empresa
Obras, Reformas y
Saneamientos (ORESA)
Paraxe Construcciones
COVSA
Hidroscivil
Construcciones Crespo
ORECO
Extraco
Altalsis Building life
Conslar Ingeniería y
Construcción S.L.U.
Varela Villamor Construcción y
Rehabilitación
Movexvial
Agrupconsa Construcción
Hordescon S.L.
Construcciones Jesús Martínez
Copcisa
Sercoysa
Aldasa constructora
Xestión Ambiental de Contratas
Espina Obras Hidraúlicas
PACSA

Terrauga Proyectos y obras
Orega Construcción & Servicios
Eiriña
ACCIONA
A Sampana, Obras e Servizos
Eduardo Boán Álvarez
Construcciones
Construcciones VALE S.L.
CEO Construcciones

Puntuación Puntuación Puntuación
Total Xuizo x aplicación
total
Valor
de fórmula

32,00

60,00

92,00

30,75
30,00
29,50
28,75
28,74
28,63
28,60

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

90,75
90,00
89,50
88,75
88,74
88,63
88,60

28,25

60,00

88,25

28,00

60,00

88,00

28,00
27,98
27,50
27,50
27,49
27,15
26,96
26,52
26,33
26,29
26,25
27,70
24,54
23,58
20,67

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
57,50
60,00
60,00
60,00

88,00
87,98
87,50
87,50
87,49
87,15
86,96
86,52
86,33
86,29
86,25
85,20
84,54
83,58
80,67

22,50

57,50

80,00

16,66
17,98

60,00
57,50

76,66
75,48
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2º.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, para que presente, no prazo dos dez
días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte
documentación (artigo 135.2 LCSP):
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

−

Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado,
Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.

−

Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria
esixida.

3º.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, o aboamento do custe dos anuncios de
licitación: 646,40 €.
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas.

8(1.780).PROPOSTA DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
DESTINADO A LOCAL MUNICIPAL NA BAIXADA A RÍOS. EXPTE. 6548/77.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade coa proposta da Mesa de
Contratación, sesión do 03-11-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as proposicións
admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
Puntuación Total
criterios non
valorables
mediante
formula

Puntuación
valorables
mediante
aplicación de
fórmula

Puntuación total

Extraco

30,75

60,00

90,75

Aldasa constructora

30,00

60,00

90,00

Hidroscivil

29,00

60,00

89,00

U.T.E.Centro Civico (XAC-Contrucciones
Dios)

28,75

60,00

88,75

Empresa

Copcisa

28,75

60,00

88,75

Construcciones Vidal Salvaterra S.L.

28,50

60,00

88,50

AGRUPCONSA construcción

28,50

60,00

88,50

Jesús Martínez Construcciones

28,10

60,00

88,10

Movexvial

28,00

60,00

88,00

Conslar Ingeniería y Construcción S.L.U.

28,00

60,00

88,00

Construcciones Vale,S.L.

27,50

60,00

87,50

Varela Villamor Construcción y
Rehabilitación

27,37

60,00

87,37

Construcciones Gamalloso, S.L.U.

27,25

60,00

87,25

Paraxe Construcciones

27,18

60,00

87,18

Sercoysa

27,15

60,00

87,15

Eiriña

26,75

60,00

86,75

Oreco

25,97

60,00

85,97

Terrauga

25,49

60,00

85,49

Construcciones Álvarez Prol, S.L.

24,76

60,00

84,76

Orega Construcción & Servicios

27,21

57,50

84,71

Serinfra

24,15

57,50

81,65

Contrucciones Castro

21,50

60,00

81,50

Construcciones ESBEALS.L.

23,50

57,50

81,00

Casamaestra

20,86

57,50

78,36

Canosa Transportes, Construcciones y
alquiler de maquinarias

21,50

48,92

70,42

Contratas Vincios

9,85

51,25

61,10

2º.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, para que presente, no prazo dos dez
días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte
documentación (artigo 135.2 LCSP):
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

−

Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado,
Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.

−

Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria
esixida.
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3º.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, o aboamento do custe dos anuncios de
licitación: 646,40 €.
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas.

9(1.781).PROPOSTA DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE CONEXIÓNS TRANSVERSAIS
EN TEIS-ACONDICIONAMENTO DA PONTE SOBRE A AP9 E FF CC NA RÚA
COUTADAS. EXPTE. 7010/77.
Examinadas as actuacións do expediente, de conformidade coa proposta da Mesa de
Contratación, sesión do 03-11-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as proposicións
admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:

Puntuación
Total Xuizo
Valor

Puntuación x
aplicación de
fórmula

Puntuación total

Paraxe Construcciones

29,75

60,00

89,75

Agrupconsa Construcción

28,00

60,00

88,00

Eiriña

27,75

60,00

87,75

Sercoysa

23,48

60,00

83,48

Proyecta

22,65

60,00

82,65

ORECO

27,75

45,00

72,75

Constructora Vagallón S.L.

28,50

42,49

70,99

Obras, Reformas y Saneamientos

28,50

30,00

58,50

COVSA

23,40

22,50

45,90

EMPRESA

2º.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, para que presente, no prazo dos dez
días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte
documentación (artigo 135.2 LCSP):
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

−

Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado,
Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.

−

Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria
esixida.

3º.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, o aboamento do custe dos anuncios de
licitación: 647,30 €.
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas.

10(1.782).- ADXUDICACIÓN OBRAS DO PROXECTO BÁSICO E DE
EXECUCIÓN DE BEIRARRÚAS E CARRIL-BICI EN JULIÁN ESTÉVEZ. EXPTE.
6875/77.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do secretario da Mesa de
Contratación do 28-10-2010, fiscalizado e conformado pola Intervención Xeral Municipal, a
Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar á mercantil Agrupconsa, S.L. o procedemento aberto para a contratación das
obras DE EXECUCIÓN DE BEIRARRÚAS E CARRIL BICI EN JULIÁN ESTEVEZ
(expediente 6875-77) por un prezo total de 243.999,17 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 2 de agosto de 2010 e a oferta presentada.

11(1.783).- APROBACIÓN
PREGO
DE
CONDICIÓNS
PARA
A
SUBMINISTRACIÓN DUNHA MINI-PALA. EXPTE. 7781/445.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do xefe do Parque Móbil
do 19-10-2010, vistos así mesmos os informes da Asesoría Xurídica e da Intervención Xeral
Municipal do 14 e do 28 de outubro de 2010, respectivamente, a Xunta de Goberno Local
acorda:
1º.- Aprobar o gasto de 97.670 euros para a contratación do subministro de unha máquina
minipala dotada de retro e pala cargadora para realizar traballos en lugares de difícil acceso
que se imputarán á partida 9222.624.00.00 do presuposto do ano 2010..
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2º- Aprobar o expediente de contratación por procedemento negociado con publicidade da
subministración de unha máquina minipala dotada de retro e pala cargadora que contén o
prego de prescripcións técnicas particulares de 17-09-2010 e o prego de cláusulas
administrativas particulares para a contratación de subministros por procedemento negociado
con publicidade de data 06-10-2010.
3º- Abri-lo procedemento de licitación na forma legalmente prevista na lexislación vixente.

12(1.784).- APROBACIÓN
PREGO
DE
CONDICIÓNS
PARA
A
INCORPORACIÓN DE NOVOS EQUIPOS PARA DIVERSOS VEHÍCULOS.
EXPTE. 7782/445.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do xefe do Parque Móbil
do 19-10-2010, vistos así mesmos os informes da Asesoría Xurídica e da Intervención Xeral
Municipal do 14 e do 28 de outubro de 2010, respectivamente, a Xunta de Goberno Local
acorda:
1º.- Aprobar o gasto de 78.348 euros para a contratación da incorporación de novos equipos
aos vehículos con matrícula: PO-9755-BT—PO-9756-BT--7920 BBC—7921 BBC que se
imputarán á partida 9222.624.00.00 do presuposto do ano 2010..
2º- Aprobar o expediente de contratación por procedemento negociado con publicidade da
incorpración de novos equipos aos vehículos matricula: PO-9755-BT-PO-9756-BT--7920
BBC—7921 BBC que contén o prego de prescricións técnicas particulares de 17-09-2010 e
o prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación de subministros por
procedemento negociado con publicidade de data 06-10-2010.
3º- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista na lexislación vixente.

13(1.785).- APROBACIÓN PREGO DE CONDICIÓNS PARA A ADQUISICIÓN
DE FURGONETA PARA TRANSPORTE DE PERSOAL. EXPTE. 7780/445.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do xefe do Parque Móbil
do 19-10-2010, vistos así mesmos os informes da Asesoría Xurídica e da Intervención Xeral
Municipal do 14 e do 28 de outubro de 2010, respectivamente, a Xunta de Goberno Local
acorda:
1º.- Aprobar o gasto de 23.750 euros para a contratación do subministro de unha de unha
furgoneta para o transporte de persoal e mercancías que se imputarán á partida
9222.624.00.00 do presuposto do ano 2010..

2º- Aprobar o expediente de contratación por procedemento negociado con publicidade da
subministración de unha furgoneta para transporte de persoal e mercancías que contén o
prego de prescricións técnicas particulares de 17-09-2010 e o prego de cláusulas
administrativas particulares para a contratación de subministros por procedemento negociado
con publicidade de data 06-10-2010.
3º- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista na lexislación vixente.

14(1.786).- RECOÑECEMENTO DE CRÉDITO DE LINORSA POLO SERVIZO
DE LIMPEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPAIS. EXPTE. 18847/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do 07-10-2010 da técnico de
Admon. Especial, conformado polo concelleiro de Patrimonio, vistos os informes da
Asesoría Xurídica e da Intervención Xeral Municipal do 4 e do 13 de outubro de 2010,
respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:
Declarar a nulidade da prestación do servizo de limpeza de dependencias municipais por
parte da empresa “Limpezas del Noroeste, S.A.”.
Aprobar o Recoñecemento de crédito a favor da empresa “Limpiezas del Noroeste, S.A.”,
por un importe total de 147.654,24 euros, IVE engadido, polo servizo de limpeza en centros
municipais perante os meses de decembro de 2009 (146.398,89 euros) e parte de novembro
dese mesmo ano (1.255,35 euros), que se imputarán á partida presupostaria 9220.2270000.

15(1.787).- PROPOSTA DE REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DO
SERVIZO DE RETIRADA E DEPÓSITO DE VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS
NA VÍA PÚBLICA. EXPTE. 18967/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do 22-09-2010 da técnico
de Admon. Xeral conformado pola concelleira-delegada de Contratación, vistas as
fiscalizacións e conformidade da Asesoría Xurídica e da Intervención Xeral Municipal de
datas 26 e 27 de outubro de 2010, respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar a revisión de prezos do contrato do servizo de retirada inmoblización, deposito e
xestión de cobramento de vehículos indebidamente estacionados na vía pública, adxudicado
a empresa Setex- Aparki por acordo da Xunta de Goberno Local de 8 de xaneiro de 2007,
fixando este, a partir do 1 de abril de 2010 ata o 30 de xuño dese mesmo ano na cantidade
de 570.736,11 euros e dende o 1 de xullo de 2010 a 31 de marzo de 2011 na cantidade de
1.741.729,15 euros, sendo o prezo da anualidade do contrato o de 2.312.465,26 euros.
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16(1.788).- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.
A) VUELING, S.A. EXPTE. 3393/241.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do xefe da oficina administrativa
de contratación do 29-10-2010, visto o informe da Intervención Xeral Municipal do 28-102010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Devolver a Vueling Airlines, S.A., a fianza de 14.050 euros constituída para responder do
patrocinio de vuelos Vigo-Londres xa que se executou conforme coas condicións do prego
que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía.
B) IMESAPI, S.A. EXPTE. 3371/241.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do xefe da oficina administrativa
de contratación do 29-10-2010, visto o informe da Intervención Xeral Municipal do 27-102010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Devolver a IMESAPI, S.A., a fianza de 6.675.- euros constituída para responder das obras de
mellora de alumeado xa que se recibiron mediante acta do 28-07-2009, conforme coas
condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía.
C)PAZO DE CONGRESOS. EXPTE. 3402/241.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do xefe da área de Contratación do
13-10-2010, conformado polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal, visto o informe da
Intervención Xeral Municipal do 28-10-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Que pola Intervención Xeral se proceda á cancelación e devolución dos avais prestados pola
sociedade Pazo de Congresos de Vigo, S.A., o 18 de decembro de 2006 e 27 de novembro de
2008 en concepto de acopio de materiais para a construción do Auditorio e Pazo de
Congresos de Vigo por importe total de 10.488.503,57 euros.

17(1.789).- SOLICITUDE DE “COMESAÑA SPORTING CLUB” PARA
REALIZAR O “XXXII MEMORIAL BELARMINO ALONSO” CON SAÍDA DENDE
S. ANDRÉS DE COMESAÑA PERCORRENDO O PASEO DO RÍO LAGARES.
EXPTE. 9839/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do director deportivo do
29-11-2010, conformado polo concelleiro de Deportes, a Xunta de Goberno Local acorda:
Autorizar, ao Comesaña Sporting Club , a organizar o vindeiro 28 de novembro de 2010, o
XXXII Memorial Belarmino Alonso, a partir das 10.30 horas, con saída dende San Andrés de
Comesaña ao lado do campo de fútbol da Xunqueira, percorrendo a continuación polo paseo
do rio Lagares

18(1.790).- APROBACIÓN DO PROXECTO DE ACONDICIONAMENTO
EXTERIOR DE GARAVILLA-REXENERACIÓN URBANA DO BARRIO DE TEIS.
EXPTE. 07402/77.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe do xefe do servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego do 28-10-2010, conformado polo concelleiro-delegado
de área que di o seguinte:
“Para o desenvolvemento das accións do proxecto “Rexeneración Urbana do Barrio de Teis”,
e en concreto, para o desenvolvemento das accións de melloras Teis:
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR DE GARAVILLA realizouse dito proxecto.
A proposta deste proxecto son basicamente: recuperar, dotar e potenciar os espazos naturais
de lecer no barrio, polo que compre reconstrución da base e recuperación das paredes do
solar, e facer un espazo de xuntanza para os veciños e veciñas do Barrio.
Polo anteriormente exposto, propoño e Xunta de Goberno Local a adopción do seguiente
acordo:
Aprobar o proxecto “ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR DE GARAVILLA”,
realizado pola empresa Galaicontrol, elaborado por Dona Trinidad López Rodríguez.”
Acordo:
A Xunta de Goberno acorda de conformidade coa precedente proposta.

19(1.791).- APROBACIÓN DO PROXECTO DE SEGURIDADE E SAÚDE DA
OBRA DE ACONDICIONAMENTO DA TRAVESÍA OLIVEIRA-REXENERACIÓN
URBANA DO BARRIO DE TEIS. EXPTE. 7395/77.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe do xefe do servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego do 28-10-2010, conformado polo concelleiro-delegado
de área que di o seguinte:
“No Proxecto Rexeneración Urbana de Teis, existen unha serie de actuacións co obxectivo
de mellorar as conexións entre a zona comercial e a zona industrial do Barrio, polo que
compre mellorar o firme da calzada, a recollida de augas pluviais, execución de sinalización
horizontal de tráfico por calzada e peonil da Travesía Oliveira.
Con data 28 de setembro de 2010 adxudicouse a empresa AGRUPCONSA a realización da
obra acondiconamento da Travesía Oliveira, por un importe de 57.756,51 €. Tendo en conta,
a obrigatoriedade de aprobar previamente o Plan de Seguridade e Saúde realizado pola
empresa adxudicataria da obra,
PROPONSE a Xunta de Goberno Local:
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1.- Aprobación do proxecto de seguridade e saúde da obra MELLORAS DE CONEXIONS
TRANSVERSAIS EN TEIS ,ACONDICIONAMENTO DA TRAVESIA OLIVEIRA,ao
abeiro do proxecto Rexeneración Urbana do Barrio de Teis.
2.- Nomear a Dna. Nancy Coromoto Rodriguez Padrón coordinadora de seguridade e saúde
de dita obra.”
Acordo:
A Xunta de Goberno acorda de conformidade coa precedente proposta.

20(1.792).- PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA FOMENTAR
O MANTEMENTO DO EMPREGO NO PEQUENO E MEDIANO COMERCIO E A
FORMACIÓN DOS SEUS TRABALLADORES/AS. EXPTE. 5220/551.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do secretario da Comisión
de Avaliación da Segunda fase do Programa de subvencións a comercios do 03-11-2010,
conformado polo concelleiro-delegado de Comercio, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- EXPEDIENTE: 2360/551 REF: E4790 P1753
INTERESADO: B27719046 MASPYNES P Y D,
COMERCIO: MASPYMES PROMOCION Y DESARROLLO
ENDEREZO COMERCIAL: GARCIA BARBON AVDA
RESOLUCION: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por MASPYNES P Y
D,
2.- EXPEDIENTE: 2364/551 REF: E4796 P1685
INTERESADO: B27707041 PORQUE NO TE CASAS SL,
COMERCIO: POR QUE NO TE CASAS S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: PARAGUAY RUA
RESOLUCION: Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PORQUE NO TE CASAS SL,
3.- EXPEDIENTE: 2398/551 REF: E4830 P1754
INTERESADO: 35998558Q PEREZ VIDAL, JUAN VENTURA
COMERCIO: PEREZ VIDAL, JUAN VENTURA
ENDEREZO COMERCIAL: TOLEDO

RUA

RESOLUCION: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por PEREZ VIDAL,
JUAN VENTURA.
4.- EXPEDIENTE: 2399/551 REF: E4831 P1755
INTERESADO: 35965327C CARNERO MARQUES, M TERESA
COMERCIO: EMILFER
ENDEREZO COMERCIAL: PI Y MARGALL

RUA

RESOLUCION: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por CARNERO
MARQUES, M TERESA
5.- EXPEDIENTE: 2402/551 REF: E4834 P1686
INTERESADO: B36917169 CRISMAVE SERVICIOS DE GALICIA SL,
COMERCIO: CRISMAVE SERVICIOS DE GALICIA SL,
ENDEREZO COMERCIAL: TRAVESIA DE VIGO

RUA

RESOLUCION: Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por CRISMAVE SERVICIOS DE GALICIA SL.
6.- EXPEDIENTE: 2409/551 REF: E4841 P1687
INTERESADO: 36057667S FERNANDEZ FERNANDEZ, CRISTINA
COMERCIO: FERNANDEZ FERNANDEZ, CRISTINA
ENDEREZO COMERCIAL: TOMAS A ALONSO

RUA

RESOLUCION: Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por FERNANDEZ FERNANDEZ, CRISTINA
7.- EXPEDIENTE: 2428/551 REF: E4734 P1756
INTERESADO: 36016680Z COSTAS FERNANDEZ, MARIA JOSE
COMERCIO: COSTAS FERNANDEZ, MARIA JOSE
ENDEREZO COMERCIAL: SUAREZ LLANOS

RUA

RESOLUCION: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por COSTAS
FERNANDEZ, MARIA JOSE
8.- EXPEDIENTE: 2430/551 REF: E4736 P1688
INTERESADO: 36110602G FERRO, BEATRIZ
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COMERCIO: BOUZAS WITO S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: PAULINO FREIRE RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por FERRO, BEATRIZ
9.- EXPEDIENTE: 2431/551 REF: E4737 P1689
INTERESADO: B36934479 PASTELERIAS ROSENDO, S.L.
COMERCIO: PASTELERIAS ROSENDO S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: SUAREZ LLANOS

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PASTELERIAS ROSENDO, S.L.
10.- EXPEDIENTE: 2449/551 REF: E4757 P1757
INTERESADO: 35995345T LORENZO COSTAS, MARÍA TERESA
COMERCIO: LORENZO COSTAS, MARÍA TERESA
ENDEREZO COMERCIAL: SAN MAURO PRAZA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por LORENZO
COSTAS, MARÍA TERESA
11.- EXPEDIENTE: 2451/551 REF: E4759 P1690
INTERESADO: B36703296 ROTEX GALICIA SL,
COMERCIO: ROTEX GALICIA SL,
ENDEREZO COMERCIAL: CONSTITUCION PRAZA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ROTEX GALICIA SL,
12.- EXPEDIENTE: 2458/551 REF: E4858 P1639
INTERESADO: B36918977 MANSERVI-JASO GALICIA SL,
COMERCIO: MANSERVI-JASO GALICIA SL,
ENDEREZO COMERCIAL: FREIXO RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por MANSERVIJASO GALICIA SL,

13.- EXPEDIENTE: 2460/551 REF: E4860 P1887
INTERESADO: X6042113J LEONARD, DANIEL JEREMIAH
COMERCIO: LEONARD, DANIEL JEREMIAH
ENDEREZO COMERCIAL: EDUARDO CHAO

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por LEONARD, DANIEL JEREMIAH
14.- EXPEDIENTE: 2500/551 REF: E4902 P1692
INTERESADO: B36657682 TALLERES CASTIÑEIRA SL,
COMERCIO: TALLERES CASTIÑEIRA SL,
ENDEREZO COMERCIAL: COMBRO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por TALLERES CASTIÑEIRA SL,
15.- EXPEDIENTE: 2502/551 REF: E4904 P1693
INTERESADO: B36657682 TALLERES CASTIÑEIRA SL,
COMERCIO: TALLERES CASTIÑEIRA SL,
ENDEREZO COMERCIAL: RICARDO MELLA

AVDA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por TALLERES CASTIÑEIRA SL,
16.- EXPEDIENTE: 2517/551 REF: E4920 P1758
INTERESADO: B36779767 BAR 80 SL,
COMERCIO: BAR 80 SL,
ENDEREZO COMERCIAL: COLOMBIA RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por BAR 80 SL,
17.- EXPEDIENTE: 2532/551 REF: E4935 P1694
INTERESADO: 36048944D JUNCAL MIRANDA, JOSEFINA
COMERCIO: PELUQUERIA DJ
ENDEREZO COMERCIAL: PESCADORES RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por JUNCAL MIRANDA, JOSEFINA
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18.- EXPEDIENTE: 2546/551 REF: E4951 P1695
INTERESADO: B36817609 INMOBILIARIA ROSALIA DE CASTRO 1997, S.L.
COMERCIO: INMOBILIARIA ROSALIA,
ENDEREZO COMERCIAL: ROSALIA DE CASTRO PASEO
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por INMOBILIARIA ROSALIA DE CASTRO 1997, S.L.
19.- EXPEDIENTE: 2550/551 REF: E4955 P1759
INTERESADO: B36944361 IVNERSIONES ASTUR GALICAS SL,
COMERCIO: IVNERSIONES ASTUR GALICAS SL,
ENDEREZO COMERCIAL: RONDA DON BOSCO RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por IVNERSIONES
ASTUR GALICAS SL,
20.- EXPEDIENTE: 2556/551 REF: E4961 P1760
INTERESADO: 35930795B FERNANDEZ RIVERA, MARIA LUISA
COMERCIO: FERNANDEZ RIVERA, MARIA LUISA
ENDEREZO COMERCIAL: PIZARRO RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por FERNANDEZ
RIVERA, MARIA LUISA
21.- EXPEDIENTE: 2557/551 REF: E4962 P1761
INTERESADO: 36146656V RAMOS BARREIRO, FRANCISCO JULIAN
COMERCIO: RAMOS BARREIRO, FRANCISCO JULIAN
ENDEREZO COMERCIAL: URZAIZ RUA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por RAMOS

BARREIRO, FRANCISCO JULIAN
22.- EXPEDIENTE: 2565/551 REF: E4971 P1697
INTERESADO: X6514173K URDANETA SANCHEZ, DANNY CARELIA
COMERCIO: URDANETA SANCHEZ, DANNY CARELIA
ENDEREZO COMERCIAL: TRAVESIA DE VIGO

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por URDANETA SANCHEZ, DANNY CARELIA
23.- EXPEDIENTE: 2577/551 REF: E4984 P1698
INTERESADO: 53113256T GARCIA DIAZ, YAGO
COMERCIO: GARCIA DIAZ, YAGO
ENDEREZO COMERCIAL: MONDARIZ RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GARCIA DIAZ, YAGO
24.- EXPEDIENTE: 2598/551 REF: E5005 P1699
INTERESADO: 36115751R GONZALEZ MASSO, SAMUEL
COMERCIO: GONZALEZ MASSO, SAMUEL
ENDEREZO COMERCIAL: FALPERRA RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GONZALEZ MASSO, SAMUEL
25.- EXPEDIENTE: 2604/551 REF: E5011 P1700
INTERESADO: B27720390 IMAXDI REAL INNOVATION SL,
COMERCIO: IMAXDI REAL INNOVATION SL,
ENDEREZO COMERCIAL: MANUEL NUÑEZ RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por IMAXDI REAL INNOVATION SL,
26.- EXPEDIENTE: 2607/551 REF: E5015 P1762
INTERESADO: 36048411M MARIA DOLORES PEREZ RIAL,
COMERCIO: MARIA DOLORES PEREZ RIAL,
ENDEREZO COMERCIAL: RAMON NIETO AVDA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por MARIA

DOLORES PEREZ RIAL,
27.- EXPEDIENTE: 2608/551 REF: E5016 P1701
INTERESADO: 36061354E VARELA VIDAL, SANTIAGO JOSE
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COMERCIO: SANTIAGO VIDAL GIMENO S.A.
ENDEREZO COMERCIAL: ELDUAYEN RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por VARELA VIDAL, SANTIAGO JOSE
28.- EXPEDIENTE: 2612/551 REF: E5020 P1702
INTERESADO: B36883825 NEOVICUS,
COMERCIO: NEOVICUS S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: GRAN VIA

AVDA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por NEOVICUS,
29.- EXPEDIENTE: 2617/551 REF: E5025 P1703
INTERESADO: B36769818 CELIA VIVAS SALON DE BELLEZA. S.L.
COMERCIO: CELIA VIVAS SALON DE BELLEZA
ENDEREZO COMERCIAL: CORUÑA

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por CELIA VIVAS SALON DE BELLEZA. S.L.
30.- EXPEDIENTE: 2626/551 REF: E5034 P1787
INTERESADO: B36931236 PRODUCTOS FRESCOS GALICIA SL,
COMERCIO: PRODUCTOS FRESCOS GALICIA SL,
ENDEREZO COMERCIAL: PONTE DA VEIGA

RUA

RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por PRODUCTOS
FRESCOS GALICIA SL,
31.- EXPEDIENTE: 2631/551 REF: E5039 P1704
INTERESADO: 35820718N GOMEZ LAGO, JULIO
COMERCIO: GOMEZ LAGO, JULIO
ENDEREZO COMERCIAL: SANJURJO BADIA

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GOMEZ LAGO, JULIO

32.- EXPEDIENTE: 2645/551 REF: E5054 P1705
INTERESADO: 53174325G SILVA RIVAS, BEATRIZ
COMERCIO: SILVA RIVAS, BEATRIZ
ENDEREZO COMERCIAL: VENEZUELA

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por SILVA RIVAS, BEATRIZ
33.- EXPEDIENTE: 2652/551 REF: E5061 P1706
INTERESADO: 71926215V MENENDEZ BARRERO, MARTA
COMERCIO: MENENDEZ BARRERO, MARTA
ENDEREZO COMERCIAL: URUGUAY RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por MENENDEZ BARRERO, MARTA
34.- EXPEDIENTE: 2659/551 REF: E5068 P1707
INTERESADO: 53172812D LORENZO AGUILERA, MARIA ANGELES
COMERCIO: LORENZO AGUILERA, MARIA ANGELES
ENDEREZO COMERCIAL: DR. DARIO DURAN GOMEZ RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por LORENZO AGUILERA, MARIA ANGELES
35.- EXPEDIENTE: 2710/551 REF: E5121 P1763
INTERESADO: 36101678G ESTEVEZ AVENDAÑO, SONIA
COMERCIO: ESTEVEZ AVENDAÑO, SONIA
ENDEREZO COMERCIAL: LAVADORES

RUA

RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por ESTEVEZ
AVENDAÑO, SONIA
36.- EXPEDIENTE: 2732/551 REF: E5144 P1708
INTERESADO: B36777340 IGLESIAS SALGUEIRO SL,
COMERCIO: IGLESIAS SALGUEIRO SL,
ENDEREZO COMERCIAL: FRAGOSO AVDA
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RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por IGLESIAS SALGUEIRO SL,
37.- EXPEDIENTE: 2734/551 REF: E5146 P1709
INTERESADO: B36638682 SEGUIMAR SL,
COMERCIO: SEGUIMAR SL,
ENDEREZO COMERCIAL: CARRETERA PROVINCIAL
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por SEGUIMAR SL,
38.- EXPEDIENTE: 2738/551 REF: E5150 P1710
INTERESADO: 35939012V RODRIGUEZ FREIRIA, MIGUEL
COMERCIO: RODRIGUEZ FREIRIA, MIGUEL
ENDEREZO COMERCIAL: MEXICO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por RODRIGUEZ FREIRIA, MIGUEL
39.- EXPEDIENTE: 2740/551 REF: E5152 P1764
INTERESADO: B27711431 PROYINGAL, S.L.,
COMERCIO: PROYINGAL, S.L.,
ENDEREZO COMERCIAL: PINO RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por PROYINGAL,
S.L.,
40.- EXPEDIENTE: 2755/551 REF: E5167 P1711
INTERESADO: 35987645M MARTINEZ VAZQUEZ, SOLEDAD
COMERCIO: MARTINEZ VAZQUEZ, SOLEDAD
ENDEREZO COMERCIAL: PUERTO RICO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por MARTINEZ VAZQUEZ, SOLEDAD
41.- EXPEDIENTE: 2777/551 REF: E5190 P1712
INTERESADO: 36000737X ALONSO ALONSO, JOSE RAMON

COMERCIO: ALONSO ALONSO, JOSE RAMON
ENDEREZO COMERCIAL: CASTRELOS AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ALONSO ALONSO, JOSE RAMON
42.- EXPEDIENTE: 2783/551 REF: E5196 P1713
INTERESADO: B36578268 GABINETE FERBAM, S.L.
COMERCIO: GABINETE FERBAM, S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: MARTINEZ GARRIDO

AVDA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GABINETE FERBAM, S.L.
43.- EXPEDIENTE: 2785/551 REF: E5198 P1714
INTERESADO: B36788685 JEAN LOUIS SL,
COMERCIO: JEAN LOUIS SL,
ENDEREZO COMERCIAL: CAMELIAS AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por JEAN LOUIS SL,
44.- EXPEDIENTE: 2798/551 REF: E5211 P1715
INTERESADO: 39466924M ACEVEDO RUIZ, FREDDY
COMERCIO: ACEVEDO RUIZ, FREDDY
ENDEREZO COMERCIAL: URUGUAY RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ACEVEDO RUIZ, FREDDY
45.- EXPEDIENTE: 2851/551 REF: E5264 P1716
INTERESADO: 35204528S VAZQUEZ CALVIÑO, JOSE MARIA
COMERCIO: VAZQUEZ CALVIÑO, JOSE MARIA
ENDEREZO COMERCIAL: TOMAS A ALONSO

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por VAZQUEZ CALVIÑO, JOSE MARIA
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46.- EXPEDIENTE: 2854/551 REF: E5267 P1765
INTERESADO: 36073951S ALVAREZ GONZALEZ, GUSTAVO
COMERCIO: CARNES GUS
ENDEREZO COMERCIAL: CENTRO COMERCIAL 3, RUA CORUÑA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por ALVAREZ
GONZALEZ, GUSTAVO
47.- EXPEDIENTE: 2858/551 REF: E5271 P1717
INTERESADO: 36042686F VILLAMANDOS RIVAS, JOSE LUIS
COMERCIO: CAFETERIA FATIMA
ENDEREZO COMERCIAL: VIA NORTE RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por VILLAMANDOS RIVAS, JOSE LUIS
48.- EXPEDIENTE: 2859/551 REF: E5272 P1718
INTERESADO: 76992993X VILLAMANDOS RIVAS, JUAN CARLOS
COMERCIO: VILLAMANDOS RIVAS, JUAN CARLOS
ENDEREZO COMERCIAL: TRONCAL CMÑO
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por VILLAMANDOS RIVAS, JUAN CARLOS
49.- EXPEDIENTE: 2876/551 REF: E5294 P1719
INTERESADO: G27707025 ELTAMO, SC,
COMERCIO: ELTAMO, SC,
ENDEREZO COMERCIAL: BARCELONA RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ELTAMO, SC,
50.- EXPEDIENTE: 2882/551 REF: E5302 P1720
INTERESADO: G36909232 PRAIA ARNELES, S.L.
COMERCIO: RESTAURANTE A CURUXA
ENDEREZO COMERCIAL: CESTEIROS

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PRAIA ARNELES, S.L.
51.- EXPEDIENTE: 2888/551 REF: E5309 P1766
INTERESADO: B36789519 DTRES VIGO SL,
COMERCIO: DTRES VIGO SL,
ENDEREZO COMERCIAL: TRAVESIA DE VIGO

RUA

RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por DTRES VIGO
SL,
52.- EXPEDIENTE: 2898/551 REF: E5320 P1767
INTERESADO: 36029107K PEREZ ESTEVEZ, MARIA CARMEN
COMERCIO: PEREZ ESTEVEZ, MARIA CARMEN
ENDEREZO COMERCIAL: GARCIA LORCA RUA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por PEREZ

ESTEVEZ, MARIA CARMEN
53.- EXPEDIENTE: 2904/551 REF: E5326 P1768
INTERESADO: B36964989 INSTALACIONES INSTELEC VIGO, S.L.,
COMERCIO: INSTALACIONES INSTELEC VIGO, S.L.,
ENDEREZO COMERCIAL: XILGARO
RESOLUCION

RUA

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por

INSTALACIONES INSTELEC VIGO, S.L.,
54.- EXPEDIENTE: 2944/551 REF: E5368 P1721
INTERESADO: 36103470W GONZALEZ GAYOSO, BEATRIZ
COMERCIO: GONZALEZ GAYOSO, BEATRIZ
ENDEREZO COMERCIAL: ZAMORA

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GONZALEZ GAYOSO, BEATRIZ
55.- EXPEDIENTE: 2972/551 REF: E5397 P1770
INTERESADO: 36034607R CIVIDANES ALVAREZ, MARTA
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COMERCIO: CIVIDANES ALVAREZ, MARTA
ENDEREZO COMERCIAL: POLICARPO SANZ RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por CIVIDANES
ALVAREZ, MARTA
56.- EXPEDIENTE: 2991/551 REF: E5416 P1722
INTERESADO: B36941649 SAUDENT BARCELONA S.L.,
COMERCIO: SAUDENT BARCELONA S.L.,
ENDEREZO COMERCIAL: BUENOS AIRES AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por SAUDENT BARCELONA S.L.,
57.- EXPEDIENTE: 3010/551 REF: E5435 P1723
INTERESADO: A36628386 MUEBLES SAMUEL SA,
COMERCIO: MUEBLES SAMUEL SA,
ENDEREZO COMERCIAL: ISLAS CANARIAS RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por MUEBLES SAMUEL SA,
58.- EXPEDIENTE: 3016/551 REF: E5441 P1724
INTERESADO: X3412555E DE LA HOZ RAIGOSA, YOLANDA ELVIRA
COMERCIO: DE LA HOZ RAIGOSA, YOLANDA ELVIRA
ENDEREZO COMERCIAL: CENTRO COMERCIAL 3, RUA CORUÑA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por DE LA HOZ RAIGOSA, YOLANDA ELVIRA
59.- EXPEDIENTE: 3064/551 REF: E5490 P1725
INTERESADO: 36091591Z PALLARES LOPEZ, M JOSE
COMERCIO: PALLARES LOPEZ, M JOSE
ENDEREZO COMERCIAL: COUTADA CTRA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PALLARES LOPEZ, M JOSE

60.- EXPEDIENTE: 3067/551 REF: E5493 P1726
INTERESADO: 36005163C ALEJANDRO GARCIA, ANGEL
COMERCIO: ALEJANDRO GARCIA, ANGEL
ENDEREZO COMERCIAL: RORIS RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ALEJANDRO GARCIA, ANGEL
61.- EXPEDIENTE: 3068/551 REF: E5494 P1727
INTERESADO: 34625338B FERNANDEZ ALVAREZ, ROSA MARIA
COMERCIO: FERNANDEZ ALVAREZ, ROSA MARIA
ENDEREZO COMERCIAL: GARCIA BARBON AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por FERNANDEZ ALVAREZ, ROSA MARIA
62.- EXPEDIENTE: 3087/551 REF: E5513 P1772
INTERESADO: B36973253 PENTA DEPORTE Y SALUD, SLL,
COMERCIO: PENTA DEPORTE Y SALUD, SLL,
ENDEREZO COMERCIAL: CARRACIDO, DR.
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por PENTA

DEPORTE Y SALUD, SLL,
63.- EXPEDIENTE: 3102/551 REF: E5528 P1728
INTERESADO: B36783686 PANADERIA CHARCUTERIA DOS HERMANAS SL,
COMERCIO: PANADERIA CHARCUTERIA DOS HERMANAS SL,
ENDEREZO COMERCIAL: C. COMERCIAL 4 (COIA)
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PANADERIA CHARCUTERIA DOS HERMANAS SL,
64.- EXPEDIENTE: 3114/551 REF: E5541 P1729
INTERESADO: 39452347X BALDONEDO PEREZ, FEDERICO JAVIER
COMERCIO: BALDONEDO PEREZ, FEDERICO JAVIER
ENDEREZO COMERCIAL: BARCELONA RUA
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RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por BALDONEDO PEREZ, FEDERICO JAVIER
65.- EXPEDIENTE: 3128/551 REF: E5555 P1730
INTERESADO: 36091723P LEMA MARTINEZ, LUCIA
COMERCIO: LEMA MARTINEZ, LUCIA
ENDEREZO COMERCIAL: SANJURJO BADIA

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por LEMA MARTINEZ, LUCIA
66.- EXPEDIENTE: 3129/551 REF: E5556 P1771
INTERESADO: B36889327 L&B INTIMO S.L.,
COMERCIO: L&B INTIMO S.L.,
ENDEREZO COMERCIAL: GREGORIO ESPINO
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por L&B INTIMO
S.L.,
67.- EXPEDIENTE: 3143/551 REF: E5576 P1773
INTERESADO: B36889327 L&B INTIMO S.L.,
COMERCIO: L&B INTIMO S.L.,
ENDEREZO COMERCIAL: FRAGOSO AVDA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por L&B INTIMO
S.L.,
68.- EXPEDIENTE: 3146/551 REF: E5579 P1775
INTERESADO: B36655843 LADY BELTY SL,
COMERCIO: LADY BELTY SL,
ENDEREZO COMERCIAL: TRAVESIA DE VIGO

RUA

RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por LADY BELTY
SL,
69.- EXPEDIENTE: 3154/551 REF: E5588 P1776
INTERESADO: 33267928S MONTERO GARCIA, LUISA

COMERCIO: MONTERO GARCIA, LUISA
ENDEREZO COMERCIAL: CENTRO COMERCIAL 3, RUA CORUÑA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por MONTERO
GARCIA, LUISA
70.- EXPEDIENTE: 3190/551 REF: E5624 P1623
INTERESADO: B36908564 FARO VILANO, S.L.
COMERCIO: FARO VILANO, S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: IGREXA PRAZA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por FARO VILANO,
S.L.
71.- EXPEDIENTE: 3206/551 REF: E5640 P1839
INTERESADO: E36785475 GRAFICAS GESTOSO CB,
COMERCIO: GRAFICAS GESTOSO CB,
ENDEREZO COMERCIAL: EDUARDO CABELLO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GRAFICAS GESTOSO CB,
72.- EXPEDIENTE: 3211/551 REF: E5645 P1624
INTERESADO: B36845 FLORISTERIA ARALIA S L,
COMERCIO: FLORISTERIA ARALIA S L,
ENDEREZO COMERCIAL: IRMANS SARABIA

RUA

RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por FLORISTERIA
ARALIA S L,
73.- EXPEDIENTE: 3223/551 REF: E5657 P1731
INTERESADO: 36012332J POMBO AROSA, REMEDIOS
COMERCIO: POMBO AROSA, REMEDIOS
ENDEREZO COMERCIAL: C. COMERCIAL 4 (COIA)
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por POMBO AROSA, REMEDIOS

Ses. ord. 08.11.2010

74.- EXPEDIENTE: 3289/551 REF: E5723 P1732
INTERESADO: 36047559G RAMOS VARELA, ISABEL
COMERCIO: COMERCIAL SUCRE
ENDEREZO COMERCIAL: ZAMORA

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por RAMOS VARELA, ISABEL
75.- EXPEDIENTE: 3290/551 REF: E5724 P1777
INTERESADO: 35968011J PEREZ FERRADAS, LINO MANUEL
COMERCIO: PEREZ FERRADAS, LINO MANUEL
ENDEREZO COMERCIAL: TRAVESIA DE VIGO
RESOLUCION

RUA

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por PEREZ

FERRADAS, LINO MANUEL
76.- EXPEDIENTE: 3295/551 REF: E5729 P1778
INTERESADO: 36094893G TEIXEIRA AMORIN, LUCIANO
COMERCIO: TEIXEIRA AMORIN, LUCIANO
ENDEREZO COMERCIAL: GREGORIO ESPINO
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por TEIXEIRA
AMORIN, LUCIANO
77.- EXPEDIENTE: 3296/551 REF: E5730 P1840
INTERESADO: J27726538 MARSUS SC,
COMERCIO: MARSUS SC,
ENDEREZO COMERCIAL: PUERTO RICO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por MARSUS SC,
78.- EXPEDIENTE: 3331/551 REF: E5769 P1733
INTERESADO: B36760676 PELUQUERIA KARY-KAMP, SL,
COMERCIO: PELUQUERIA KARY-KAMP, SL,
ENDEREZO COMERCIAL: PORTELA RUA

RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por PELUQUERIA
KARY-KAMP, SL,
79.- EXPEDIENTE: 3332/551 REF: E5770 P1734
INTERESADO: B36988715 ACIKALATE, SL,
COMERCIO: ACIKALATE, SL,
ENDEREZO COMERCIAL: GRAN VIA

AVDA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ACIKALATE, SL,
80.- EXPEDIENTE: 3333/551 REF: E5771 P1735
INTERESADO: B36892669 ADMINISTRACION DE FINCAS SANTIAGO SL,
COMERCIO: ADMINISTRACION DE FINCAS SANTIAGO SL,
ENDEREZO COMERCIAL: OTERO PEDRAIO

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ADMINISTRACION DE FINCAS SANTIAGO SL,
81.- EXPEDIENTE: 3334/551 REF: E5772 P1736
INTERESADO: B36794683 NEW PORT VELA S.L.,
COMERCIO: NEW PORT VELA S.L.,
ENDEREZO COMERCIAL: MONTERO RIOS RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por NEW PORT VELA S.L.,
82.- EXPEDIENTE: 3336/551 REF: E5774 P1738
INTERESADO: B36946853 PANADERÍA EL MAIZ, S.L.,
COMERCIO: PANADERÍA EL MAIZ, S.L.,
ENDEREZO COMERCIAL: ANIMAS RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PANADERÍA EL MAIZ, S.L.,
83.- EXPEDIENTE: 3339/551 REF: E5778 P1769
INTERESADO: 36133096G GARCIA PEREZ, NEMESIO
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COMERCIO: GARCIA PEREZ, NEMESIO
ENDEREZO COMERCIAL: PADRE DON RUA RUA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por GARCIA

PEREZ, NEMESIO
84.- EXPEDIENTE: 3380/551 REF: E5821 P1739
INTERESADO: 36000887E ALVAREZ GONZALEZ, ANGEL
COMERCIO: ALVAREZ GONZALEZ, ANGEL
ENDEREZO COMERCIAL: GALICIA AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ALVAREZ GONZALEZ, ANGEL
85.- EXPEDIENTE: 3384/551 REF: E5825 P1740
INTERESADO: 36167661T MARTINEZ BAGGINI, SILVIA BEATRIZ
COMERCIO: MARTINEZ BAGGINI, SILVIA BEATRIZ
ENDEREZO COMERCIAL: CASTRELOS AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por MARTINEZ BAGGINI, SILVIA BEATRIZ
86.- EXPEDIENTE: 3385/551 REF: E5826 P1841
INTERESADO: 36115039W MARQUEZ ALVAREZ, ALFREDO
COMERCIO: MARQUEZ ALVAREZ, ALFREDO
ENDEREZO COMERCIAL: GAMBOA RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por MARQUEZ ALVAREZ, ALFREDO
87.- EXPEDIENTE: 3407/551 REF: E5850 P1741
INTERESADO: 76998548E LEYENDA RIAL, MARIA LUZ
COMERCIO: LEYENDA RIAL, MARIA LUZ
ENDEREZO COMERCIAL: BARCELONA RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por LEYENDA RIAL, MARIA LUZ

88.- EXPEDIENTE: 3417/551 REF: E5861 P1628
INTERESADO: B36808541 OJOS OPTICA SL,
COMERCIO: OJOS OPTICA SL,
ENDEREZO COMERCIAL: GARCIA BARBON AVDA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por OJOS OPTICA
SL,
89.- EXPEDIENTE: 3421/551 REF: E5865 P1779
INTERESADO: B36712271 TALLERES MECANICOS GOFER-18, S.L.
COMERCIO: TALLERES MECANICOS GOFER-18, S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: FLORIDA AVDA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por TALLERES
MECANICOS GOFER-18, S.L.
90.- EXPEDIENTE: 3422/551 REF: E5866 P1781
INTERESADO: 36074065Z PEREZ CORREA, MARIA ALICIA
COMERCIO: PELUQUERIA SALIX
ENDEREZO COMERCIAL: CASTRELOS AVDA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por PEREZ

CORREA, MARIA ALICIA
91.- EXPEDIENTE: 3423/551 REF: E5867 P1782
INTERESADO: B36780138 DROPEBA SL,
COMERCIO: DROPEBA SL,
ENDEREZO COMERCIAL: ALCALDE PORTANET AVDA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por DROPEBA SL,
92.- EXPEDIENTE: 3436/551 REF: E5880 P1783
INTERESADO: 53175152A VALENCIA MIGUEZ, VANESA
COMERCIO: DOBLE V
ENDEREZO COMERCIAL: CASTRELOS AVDA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por VALENCIA
MIGUEZ, VANESA
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93.- EXPEDIENTE: 3443/551 REF: E5888 P1742
INTERESADO: 36016242J PEREZ ALVAREZ, EVARISTO
COMERCIO: PEREZ ALVAREZ, EVARISTO
ENDEREZO COMERCIAL: PI Y MARGALL

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PEREZ ALVAREZ, EVARISTO
94.- EXPEDIENTE: 3445/551 REF: E5890 P1743
INTERESADO: B36930618 LUNIC STYLE SL,
COMERCIO: LUNIC STYLE SL,
ENDEREZO COMERCIAL: RONDA DON BOSCO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por LUNIC STYLE SL,
95.- EXPEDIENTE: 3448/551 REF: E5893 P1630
INTERESADO: 36149742K LAGO ROUCO, MONICA
COMERCIO: OFIMATICA OLIVICA
ENDEREZO COMERCIAL: HISPANIDAD AVDA.
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por LAGO ROUCO,
MONICA
96.- EXPEDIENTE: 3478/551 REF: E5925 P1744
INTERESADO: 76902961T VILA LEMOS, BEATRIZ
COMERCIO: VILA LEMOS, BEATRIZ
ENDEREZO COMERCIAL: PAULINO FREIRE RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por VILA LEMOS, BEATRIZ
97.- EXPEDIENTE: 3481/551 REF: E5928 P1745
INTERESADO: 36056175H MENDEZ FERNANDEZ, ALFONSO
COMERCIO: MENDEZ FERNANDEZ, ALFONSO
ENDEREZO COMERCIAL: TORRECEDEIRA

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por MENDEZ FERNANDEZ, ALFONSO
98.- EXPEDIENTE: 3483/551 REF: E5930 P1632
INTERESADO: B36754109 GONCO RESTAURANTE SL,
COMERCIO: GONCO RESTAURANTE SL,
ENDEREZO COMERCIAL: CORUÑA
RESOLUCION

RUA

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por GONCO

RESTAURANTE SL,
99.- EXPEDIENTE: 3485/551 REF: E5932 P1746
INTERESADO: 36014298R PEREZ CARIDE, CONCEPCION
COMERCIO: PEREZ CARIDE, CONCEPCION
ENDEREZO COMERCIAL: ZAMORA

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PEREZ CARIDE, CONCEPCION
100.- EXPEDIENTE: 3496/551 REF: E5943 P1785
INTERESADO: B36920106 TALLERES ANTONIO PEREZ GUERRERO, S.L.
COMERCIO: TALLERES ANTONIO PEREZ GUERRERO, S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: RAMON NIETO AVDA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por TALLERES
ANTONIO PEREZ GUERRERO, S.L.
101.- EXPEDIENTE: 3501/551 REF: E5948 P1747
INTERESADO: E36971661 KYJ SOLUCIONES GRAFICAS C B,
COMERCIO: KYJ SOLUCIONES GRAFICAS C B,
ENDEREZO COMERCIAL: PADRE SEIXAS RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por KYJ SOLUCIONES GRAFICAS C B,
102.- EXPEDIENTE: 3502/551 REF: E5949 P1748
INTERESADO: 36004478W ALVAREZ ALVAREZ, ENRIQUETA
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COMERCIO: ALVAREZ ALVAREZ, ENRIQUETA
ENDEREZO COMERCIAL: TOMAS A ALONSO

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ALVAREZ ALVAREZ, ENRIQUETA
103.- EXPEDIENTE: 3503/551 REF: E5950 P1635
INTERESADO: 35983213N CABANELAS CORTIZO, ELENA
COMERCIO: CABANELAS CORTIZO, ELENA
ENDEREZO COMERCIAL: PAULINO FREIRE RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por CABANELAS
CORTIZO, ELENA
104.- EXPEDIENTE: 3504/551 REF: E5951 P1786
INTERESADO: B36746808 SERIGRAFIA Y COLOR SL,
COMERCIO: SERIGRAFIA Y COLOR SL,
ENDEREZO COMERCIAL: CORUÑA, TRAVESIA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por SERIGRAFIA Y
COLOR SL,
105.- EXPEDIENTE: 3505/551 REF: E5952 P1749
INTERESADO: B27703818 ALSEGA GALICIA S L,
COMERCIO: ALSEGA GALICIA S L,
ENDEREZO COMERCIAL: CORUÑA, TRAVESIA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ALSEGA GALICIA S L,
106.- EXPEDIENTE: 3507/551 REF: E5954 P1750
INTERESADO: 35537963L ACEVEDO FENOR, SALVADORA
COMERCIO: ACEVEDO FENOR, SALVADORA
ENDEREZO COMERCIAL: ALVARO CUNQUEIRO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ACEVEDO FENOR, SALVADORA

107.- EXPEDIENTE: 3508/551 REF: E5955 P1751
INTERESADO: X0532052Q ABREU PINTO, MARCO
COMERCIO: ABREU PINTO, MARCO
ENDEREZO COMERCIAL: CASTELAO

AVDA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ABREU PINTO, MARCO
108.- EXPEDIENTE: 3510/551 REF: E5957 P1752
INTERESADO: 34913653K CIBEIRA BERNÁNDEZ, ANTONIO
COMERCIO: CIBEIRA BERNARDEZ, ANTONIO
ENDEREZO COMERCIAL: MARTINEZ GARRIDO

AVDA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por CIBEIRA BERNÁNDEZ, ANTONIO
109.- EXPEDIENTE: 3532/551 REF: E5982 P1842
INTERESADO: 35993037S NOGUEIRA GARCIA, MARIA ISABEL
COMERCIO: NOGUEIRA GARCIA, MARIA ISABEL
ENDEREZO COMERCIAL: SALAMANCA RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por NOGUEIRA GARCIA, MARIA ISABEL
110.- EXPEDIENTE: 3550/551 REF: E6000 P1788
INTERESADO: 36053218M ITALIANI QUICLER, JULIAN
COMERCIO: ITALIANI QUICLER, JULIAN
ENDEREZO COMERCIAL: CAMPOSANCOS CARRETERA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ITALIANI QUICLER, JULIAN
111.- EXPEDIENTE: 3595/551 REF: E6045 P1674
INTERESADO: B36987220 ESCUELA DE DANZA MEDIA PUNTA, S.L.U
COMERCIO: ESCUELA DE DANZA MEDIA PUNTA, S.L.U
ENDEREZO COMERCIAL: PAULINO FREIRE RUA
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RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por ESCUELA DE
DANZA MEDIA PUNTA, S.L.U
112.- EXPEDIENTE: 3624/551 REF: E6076 P1789
INTERESADO: E3676287 OTERO,MIGUEL Y FERNANDEZ, C.B.
COMERCIO: OTERO,MIGUEL Y FERNANDEZ, C.B.
ENDEREZO COMERCIAL: CARRAL RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por OTERO,MIGUEL Y FERNANDEZ, C.B.
113.- EXPEDIENTE: 3640/551 REF: E6092 P1790
INTERESADO: 36175384H LAGO BOUZON, REGINALDO
COMERCIO: LAGO BOUZON, REGINALDO
ENDEREZO COMERCIAL: TRAVESIA DE VIGO

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por LAGO BOUZON, REGINALDO
114.- EXPEDIENTE: 3642/551 REF: E6094 P1791
INTERESADO: 35263963H DOMINGUEZ MIRANDA, ROSA
COMERCIO: DOMINGUEZ MIRANDA, ROSA
ENDEREZO COMERCIAL: PARDAVILA TRVA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por DOMINGUEZ MIRANDA, ROSA
115.- EXPEDIENTE: 3655/551 REF: E6107 P1792
INTERESADO: 35949349G ALVAREZ GONZALEZ, JOSE CARLOS
COMERCIO: ALVAREZ GONZALEZ, JOSE CARLOS
ENDEREZO COMERCIAL: AURORA TRVA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por ALVAREZ
GONZALEZ, JOSE CARLOS
116.- EXPEDIENTE: 3659/551 REF: E6111 P1793
INTERESADO: X5258174Y ZHENG, JIANXINJ

COMERCIO: ZHENG, JIANXINJ
ENDEREZO COMERCIAL: FLORIDA AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ZHENG, JIANXINJ
117.- EXPEDIENTE: 3660/551 REF: E6112 P1795
INTERESADO: 36079142P RUA RODRIGUEZ, JOAQUIN
COMERCIO: RUA RODRIGUEZ, JOAQUIN
ENDEREZO COMERCIAL: TRAVESIA DE VIGO

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por RUA RODRIGUEZ, JOAQUIN
118.- EXPEDIENTE: 3662/551 REF: E6114 P1796
INTERESADO: 36001378F GUENAGA CANO, JUAN RAMON
COMERCIO: GUENAGA CANO, JUAN RAMON
ENDEREZO COMERCIAL: ARNELA RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GUENAGA CANO, JUAN RAMON
119.- EXPEDIENTE: 3665/551 REF: E6117 P1838
INTERESADO: 36014454L ARAUJO VAZQUEZ, ADOLFO
COMERCIO: ARAUJO VAZQUEZ, ADOLFO
ENDEREZO COMERCIAL: PINO RUA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por ARAUJO

VAZQUEZ, ADOLFO
120.- EXPEDIENTE: 3673/551 REF: E6125 P1797
INTERESADO: 34588470N VAZQUEZ VAZQUEZ, JOSE
COMERCIO: VAZQUEZ VAZQUEZ, JOSE
ENDEREZO COMERCIAL: ROSALIA DE CASTRO PASEO
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por VAZQUEZ VAZQUEZ, JOSE
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121.- EXPEDIENTE: 3675/551 REF: E6127 P1843
INTERESADO: 34530785B GARCIA MOSQUERA, BENITO
COMERCIO: FRUTAS MAIQUETIA
ENDEREZO COMERCIAL: BALAIDOS

AVDA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GARCIA MOSQUERA, BENITO
122.- EXPEDIENTE: 3677/551 REF: E6129 P1798
INTERESADO: 35556687K PAZ NOGUEIRA, ROSA
COMERCIO: PAZ NOGUEIRA, ROSA
ENDEREZO COMERCIAL: PINO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PAZ NOGUEIRA, ROSA
123.- EXPEDIENTE: 3682/551 REF: E6134 P1844
INTERESADO: 35913604R RAMOS MAYO, ISABEL
COMERCIO: RAMOS MAYO, ISABEL
ENDEREZO COMERCIAL: CARRAL RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por RAMOS MAYO, ISABEL
124.- EXPEDIENTE: 3691/551 REF: E6143 P1800
INTERESADO: 76994860Z VIDAL PEREIRA, JOSE
COMERCIO: VIDAL PEREIRA, JOSE
ENDEREZO COMERCIAL: TRAVESIA DE VIGO

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por VIDAL PEREIRA, JOSE
125.- EXPEDIENTE: 3702/551 REF: E6154 P1801
INTERESADO: B36811792 LUCAS JOSE DOMINGUEZ HERNANDEZ SL,
COMERCIO: LUCAS JOSE DOMINGUEZ HERNANDEZ SL,
ENDEREZO COMERCIAL: MARTIN ECHEGARAY

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por LUCAS JOSE DOMINGUEZ HERNANDEZ SL,
126.- EXPEDIENTE: 3704/551 REF: E6157 P1803
INTERESADO: B36957058 CAP DE ASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONAL, SRL
COMERCIO: CAP DE ASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONAL, SRL
ENDEREZO COMERCIAL: SAN ROQUE RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por CAP DE ASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONAL, SRL
127.- EXPEDIENTE: 3706/551 REF: E6159 P1804
INTERESADO: B27721372 S.L.M. 3D3 GALICIA 2008, S.L.,
COMERCIO: S.L.M. 3D3 GALICIA 2008, S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: SAN ROQUE RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por S.L.M. 3D3 GALICIA 2008, S.L.,
128.- EXPEDIENTE: 3708/551 REF: E6161 P1845
INTERESADO: 36035358Q LANDIN GESTEIRA, JOSE
COMERCIO: LANDIN GESTEIRA, JOSE
ENDEREZO COMERCIAL: FAISAN RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por LANDIN GESTEIRA, JOSE
129.- EXPEDIENTE: 3711/551 REF: E6164 P1805
INTERESADO: 36124174Y SEOANE CASTRO, MARCOS MANUEL
COMERCIO: SEOANE CASTRO, MARCOS MANUEL
ENDEREZO COMERCIAL: BUBELA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por SEOANE CASTRO, MARCOS MANUEL
130.- EXPEDIENTE: 3723/551 REF: E6176 P1806
INTERESADO: 39459994K PATAO FERNANDEZ, MANUEL
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COMERCIO: PATAO FERNANDEZ, MANUEL
ENDEREZO COMERCIAL: XILGARO
RESOLUCION

RUA

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por PATAO

FERNANDEZ, MANUEL
131.- EXPEDIENTE: 3731/551 REF: E6184 P1799
INTERESADO: E27729037 EUXA C B,
COMERCIO: EUXA C B,
ENDEREZO COMERCIAL: SANJURJO BADIA

RUA

RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por EUXA C B,
132.- EXPEDIENTE: 3733/551 REF: E6186 P1807
INTERESADO: CALLEIRAS VIEITEZ, MANUEL
COMERCIO: CALLEIRAS VIEITEZ, MANUEL
ENDEREZO COMERCIAL: TOMAS A ALONSO

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por CALLEIRAS VIEITEZ, MANUEL
133.- EXPEDIENTE: 3740/551 REF: E6195 P1846
INTERESADO: 76091381K GALANTE PARRAL, ENCARNACION
COMERCIO: GALANTE PARRAL, ENCARNACION
ENDEREZO COMERCIAL: CENTRO COMERCIAL 3, RUA CORUÑA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GALANTE PARRAL, ENCARNACION
134.- EXPEDIENTE: 3744/551 REF: E6199 P1808
INTERESADO: 36079768J LOPEZ GARCIA, ANA MARIA
COMERCIO: LOPEZ GARCIA, ANA MARIA
ENDEREZO COMERCIAL: ROSALIA DE CASTRO PASEO
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por LOPEZ

GARCIA, ANA MARIA
135.- EXPEDIENTE: 3758/551 REF: E6213 P1809

INTERESADO: 36124176P SEOANE CASTRO, DANIEL
COMERCIO: SEOANE CASTRO, DANIEL
ENDEREZO COMERCIAL: BUBELA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por SEOANE CASTRO, DANIEL
136.- EXPEDIENTE: 3763/551 REF: E6219 P1810
INTERESADO: 36126973E TABOADA PEREZ, MIRIAN
COMERCIO: TABOADA PEREZ, MIRIAN
ENDEREZO COMERCIAL: CARRACIDO, DR.
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por TABOADA
PEREZ, MIRIAN
137.- EXPEDIENTE: 3767/551 REF: E6223 P1811
INTERESADO: B36854495 EUROCOCA, S.L.
COMERCIO: EUROCOCA, S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: MARTINEZ GARRIDO

AVDA

RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por EUROCOCA,
S.L.
138.- EXPEDIENTE: 3769/551 REF: E6225 P1812
INTERESADO: X0338564G PINJAISAI SUPHAN,
COMERCIO: PINJAISAI SUPHAN,
ENDEREZO COMERCIAL: ARAGON RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PINJAISAI SUPHAN,
139.- EXPEDIENTE: 3784/551 REF: E6241 P1813
INTERESADO: B27708395 DATA KEEPER S L,
COMERCIO: DATA KEEPER S L,
ENDEREZO COMERCIAL: FISCAL
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por DATA KEEPER S L,
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140.- EXPEDIENTE: 3802/551 REF: E6259 P1814
INTERESADO: 76925371P BAQUERO ALONSO, DOMINGA
COMERCIO: BAQUERO ALONSO, DOMINGA
ENDEREZO COMERCIAL: MARIN, RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por BAQUERO ALONSO, DOMINGA
141.- EXPEDIENTE: 3803/551 REF: E6260 P1815
INTERESADO: 35935768Q PEREZ BASTERO, CARLOS
COMERCIO: PEREZ BASTERO, CARLOS
ENDEREZO COMERCIAL: CASTRELOS COSTA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PEREZ BASTERO, CARLOS
142.- EXPEDIENTE: 3804/551 REF: E6261 P1816
INTERESADO: B36793842 SURGIMEDIS, S.L.
COMERCIO: SURGIMEDIS, S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: TOMAS A ALONSO

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por SURGIMEDIS, S.L.
143.- EXPEDIENTE: 3806/551 REF: E6263 P1817
INTERESADO: 36014231A RODRIGUEZ VIÑUELA, RAFAEL
COMERCIO: RODRIGUEZ VIÑUELA, RAFAEL
ENDEREZO COMERCIAL: AGUADIÑA, RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por RODRIGUEZ VIÑUELA, RAFAEL
144.- EXPEDIENTE: 3812/551 REF: E6269 P1818
INTERESADO: 35946381A CARRERA GARCIA, CARMEN
COMERCIO: CARRERA GARCIA, CARMEN
ENDEREZO COMERCIAL: TOLEDO

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por CARRERA GARCIA, CARMEN
145.- EXPEDIENTE: 3813/551 REF: E6270 P1819
INTERESADO: 35951861D LOPE CARREIRA, MERCEDES
COMERCIO: LOPE CARREIRA, MERCEDES
ENDEREZO COMERCIAL: BRASIL RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por LOPE CARREIRA, MERCEDES
146.- EXPEDIENTE: 3816/551 REF: E6273 P1681
INTERESADO: 35252362D QUINTA DIEGUEZ, ELENA
COMERCIO: QUINTA DIEGUEZ, ELENA
ENDEREZO COMERCIAL: CAMELIAS AVDA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por QUINTA

DIEGUEZ, ELENA
147.- EXPEDIENTE: 3827/551 REF: E6284 P1820
INTERESADO: 35846097E POL SEOANE, MANUELA
COMERCIO: POL SEOANE, MANUELA
ENDEREZO COMERCIAL: ROMIL RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por POL SEOANE, MANUELA
148.- EXPEDIENTE: 3835/551 REF: E6292 P1821
INTERESADO: 36136590W CABALEIRO PEREZ, MARIA
COMERCIO: CABALEIRO PEREZ, MARIA
ENDEREZO COMERCIAL: TORRECEDEIRA

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por CABALEIRO PEREZ, MARIA
149.- EXPEDIENTE: 3837/551 REF: E6294 P1822
INTERESADO: E27708148 SOTEMAR C B,

Ses. ord. 08.11.2010

COMERCIO: SOTEMAR C B,
ENDEREZO COMERCIAL: MESTRES GOLDAR, RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por SOTEMAR C B,
150.- EXPEDIENTE: 3841/551 REF: E6298 P1823
INTERESADO: B36975837 CARGO ATLAS INTERNACIONAL, S.LL,
COMERCIO: CARGO ATLAS INTERNACIONAL, S.LL,
ENDEREZO COMERCIAL: PRINCIPE RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por CARGO ATLAS INTERNACIONAL, S.LL,
151.- EXPEDIENTE: 3845/551 REF: E6302 P1824
INTERESADO: E36785301 MARGA MODAS CB,
COMERCIO: MARGA MODAS CB,
ENDEREZO COMERCIAL: EUGENIO KRAFF RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por MARGA MODAS CB
152.- EXPEDIENTE: 3847/551 REF: E6304 P1825
INTERESADO: 36021116B ALONSO GARCIA, SERAFIN
COMERCIO: ALONSO GARCIA, SERAFIN
ENDEREZO COMERCIAL: TRANVIARIOS RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ALONSO GARCIA, SERAFIN
153.- EXPEDIENTE: 3853/551 REF: E6310 P1827
INTERESADO: B36851814 MANUEL VILAR DOMINGUEZ SL,
COMERCIO: MANUEL VILAR DOMINGUEZ SL,
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por MANUEL

VILAR DOMINGUEZ SL,
154.- EXPEDIENTE: 3857/551 REF: E6314 P1794

INTERESADO: 35281994V CARMONA CONDE, NIEVES
COMERCIO: CARMONA CONDE, NIEVES
ENDEREZO COMERCIAL: CAMELIAS AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por CARMONA CONDE, NIEVES
155.- EXPEDIENTE: 3858/551 REF: E6315 P1828
INTERESADO: B36490126 OVEN GLOBE S.L.,
COMERCIO: OVEN GLOBE S.L.,
ENDEREZO COMERCIAL: SALAMANCA RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por OVEN GLOBE
S.L.,
156.- EXPEDIENTE: 3859/551 REF: E6316 P1829
INTERESADO: B36490126 OVEN GLOBE S.L.,
COMERCIO: OVEN GLOBE S.L.,
ENDEREZO COMERCIAL: SALAMANCA RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por OVEN GLOBE
S.L.,
157.- EXPEDIENTE: 3868/551 REF: E6325 P1831
INTERESADO: 36114144G GARCIA SILVEIRA, BEGOÑA
COMERCIO: GARCIA SILVEIRA, BEGOÑA
ENDEREZO COMERCIAL: JOAQUIN YAÑEZ RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GARCIA SILVEIRA, BEGOÑA
158.- EXPEDIENTE: 3874/551 REF: E6331 P1832
INTERESADO: 76897467A PAZ NOGUEIRA, AMELIA
COMERCIO: PAZ NOGUEIRA, AMELIA
ENDEREZO COMERCIAL: PINO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PAZ NOGUEIRA, AMELIA
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159.- EXPEDIENTE: 3912/551 REF: E6369 P1683
INTERESADO: 36022355P PATIÑO MANEIRO, MARIA CONSUELO
COMERCIO: PATIÑO MANEIRO, MARIA CONSUELO
ENDEREZO COMERCIAL: ARQUITECTO ALBERTO BALTAR RUA
RESOLUCION : Resolver declarando a inadmisibilidade da solicitude de subvención efectuada por
PATIÑO MANEIRO, MARIA CONSUELO
160.- EXPEDIENTE: 3924/551 REF: E6381 P1833
INTERESADO: B36877769 CRISAMACO COSTUREROS SL,
COMERCIO: CRISAMACO COSTUREROS SL,
ENDEREZO COMERCIAL: CASTRELOS AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por CRISAMACO COSTUREROS SL,
161.- EXPEDIENTE: 3925/551 REF: E6382 P1834
INTERESADO: B36917870 XESTION DE PARCELAS INMOBILIARIAS A VIVENDA S L,
COMERCIO: XESTION DE PARCELAS INMOBILIARIAS A VIVENDA S L,
ENDEREZO COMERCIAL: ALCALDE PORTANET AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por XESTION DE PARCELAS INMOBILIARIAS A VIVENDA S L,
162.- EXPEDIENTE: 3927/551 REF: E6384 P1835
INTERESADO: E36740983 JADE COMUNIDAD BIENES,
COMERCIO: JADE COMUNIDAD BIENES,
ENDEREZO COMERCIAL: PROGRESO RUA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por JADE

COMUNIDAD BIENES,
163.- EXPEDIENTE: 3939/551 REF: E6396 P1836
INTERESADO: X0532052Q ABREU PINTO, MARCO
COMERCIO: ABREU PINTO, MARCO
ENDEREZO COMERCIAL: FRAGOSO AVDA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ABREU PINTO, MARCO
164.- EXPEDIENTE: 3962/551 REF: E6419 P1853
INTERESADO: 9680525D FERNANDEZ FERNANDEZ, LUCINIO
COMERCIO: FERNANDEZ FERNANDEZ, LUCINIO
ENDEREZO COMERCIAL: DARIO ALVAREZ BLAZQUEZ, RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por FERNANDEZ FERNANDEZ, LUCINIO
165.- EXPEDIENTE: 3970/551 REF: E6429 P1898
INTERESADO: 36057943S RODRIGUEZ PRIETO, ELVIRA
COMERCIO: RODRIGUEZ PRIETO, ELVIRA
ENDEREZO COMERCIAL: URZAIZ PRAZA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por RODRIGUEZ PRIETO, ELVIRA
166.- EXPEDIENTE: 3982/551 REF: E6441 P1847
INTERESADO: 36050205M DAVID ALFAYA, JOSE
COMERCIO: DAVID ALFAYA, JOSE
ENDEREZO COMERCIAL: CESTEIROS
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por DAVID ALFAYA, JOSE
167.- EXPEDIENTE: 3989/551 REF: E6448 P1854
INTERESADO: B36623940 ALUMINIOS GONZALEZ SL,
COMERCIO: ALUMINIOS GONZALEZ SL,
ENDEREZO COMERCIAL: CAÑIZO CMÑO
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ALUMINIOS GONZALEZ SL,
168.- EXPEDIENTE: 3996/551 REF: E6455 P1848
INTERESADO: 36100439F GARCIA RAMIRO, JAVIER

Ses. ord. 08.11.2010

COMERCIO: GARCIA RAMIRO, JAVIER
ENDEREZO COMERCIAL: VACA MORTA CMÑO
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GARCIA RAMIRO, JAVIER
169.- EXPEDIENTE: 3999/551 REF: E6458 P1855
INTERESADO: 36064406S ALVAREZ DUARTE, TERESA FATIMA
COMERCIO: ALVAREZ DUARTE, TERESA FATIMA
ENDEREZO COMERCIAL: GALICIA AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ALVAREZ DUARTE, TERESA FATIMA
170.- EXPEDIENTE: 4001/551 REF: E6460 P1849
INTERESADO: 34971354S GOMEZ VAZQUEZ, MARIA ESTHER
COMERCIO: GOMEZ VAZQUEZ, MARIA ESTHER
ENDEREZO COMERCIAL: RONDA DON BOSCO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GOMEZ VAZQUEZ, MARIA ESTHER
171.- EXPEDIENTE: 4003/551 REF: E6462 P1856
INTERESADO: B36837722 ATICOS DECORACION VIGO SL,
COMERCIO: ATICOS DECORACION VIGO SL,
ENDEREZO COMERCIAL: LOPEZ MORA RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ATICOS DECORACION VIGO SL,
172.- EXPEDIENTE: 4017/551 REF: E6476 P1850
INTERESADO: 34942486N LAMA NOVOA, JULIAN SEVERINO
COMERCIO: LAMA NOVOA, JULIAN SEVERINO
ENDEREZO COMERCIAL: RAMIRO PASCUAL

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por LAMA NOVOA, JULIAN SEVERINO

173.- EXPEDIENTE: 4021/551 REF: E6480 P1857
INTERESADO: 35980624E FERNANDEZ PARAMES, M ANUNCIACION
COMERCIO: FERNANDEZ PARAMES, M ANUNCIACION
ENDEREZO COMERCIAL: SANJURJO BADIA

RUA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por FERNANDEZ PARAMES, M ANUNCIACION
174.- EXPEDIENTE: 4022/551 REF: E6481 P1858
INTERESADO: 36011393V PATO BARREIRO, MARIA ASUNCION
COMERCIO: PATO BARREIRO, MARIA ASUNCION
ENDEREZO COMERCIAL: PORTA DO SOL PRAZA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PATO BARREIRO, MARIA ASUNCION
175.- EXPEDIENTE: 4029/551 REF: E6488 P1859
INTERESADO: E36808723 PANADERIA MANTELAS CB,
COMERCIO: PANADERIA MANTELAS CB,
ENDEREZO COMERCIAL: C. COMERCIAL 4 (COIA)
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PANADERIA MANTELAS CB,
176.- EXPEDIENTE: 4033/551 REF: E6492 P1860
INTERESADO: 35815452J ALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO
COMERCIO: ALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO
ENDEREZO COMERCIAL: SANTIAGO RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por ALVAREZ
FERNANDEZ, ANTONIO
177.- EXPEDIENTE: 4037/551 REF: E6496 P1851
INTERESADO: B36657633 COMERCIAL LAREIRA SL,
COMERCIO: COMERCIAL LAREIRA SL,
ENDEREZO COMERCIAL: PASTORA RUA
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RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por COMERCIAL LAREIRA SL,
178.- EXPEDIENTE: 4046/551 REF: E6505 P1802
INTERESADO: B36780724 FRUTAS XEITOSIÑA SL,
COMERCIO: FRUTAS XEITOSIÑA SL,
ENDEREZO COMERCIAL: CENTRO COMERCIAL 3, RUA CORUÑA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por FRUTAS XEITOSIÑA SL,
179.- EXPEDIENTE: 4060/551 REF: E6519 P1864
INTERESADO: B36886919 MERCUMBE SL EN CONSTITUCION,
COMERCIO: BOCATERIA L´SQUINA
ENDEREZO COMERCIAL: CARRAL RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por MERCUMBE SL EN CONSTITUCION,
180.- EXPEDIENTE: 4061/551 REF: E6520 P1861
INTERESADO: B36847325 JOYERIA PATO SL,
COMERCIO: JOYERIA PATO SL,
ENDEREZO COMERCIAL: JUAN VILLAVICENCIO, PRAZA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por JOYERIA PATO SL,
181.- EXPEDIENTE: 4062/551 REF: E6521 P1862
INTERESADO: B36934883 JOSE ENRIQUE CAMPOS PEREZ S L,
COMERCIO: JOSE ENRIQUE CAMPOS PEREZ S L,
ENDEREZO COMERCIAL: GREGORIO ESPINO
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por JOSE ENRIQUE CAMPOS PEREZ S L,
182.- EXPEDIENTE: 4063/551 REF: E6522 P1863
INTERESADO: 35939891E CANEDO CARRERA, MANUEL

COMERCIO: CANEDO CARRERA, MANUEL
ENDEREZO COMERCIAL: SAGUNTO RUA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por CANEDO

CARRERA, MANUEL
183.- EXPEDIENTE: 4065/551 REF: E6524 P1865
INTERESADO: 76703587J MOJON IGLESIAS, JUAN MANUEL
COMERCIO: MOJON IGLESIAS, JUAN MANUEL
ENDEREZO COMERCIAL: FRAGOSO AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por MOJON IGLESIAS, JUAN MANUEL
184.- EXPEDIENTE: 4069/551 REF: E6528 P1866
INTERESADO: 34583451F SENRA BANDE, SILVIO
COMERCIO: SENRA BANDE, SILVIO
ENDEREZO COMERCIAL: ALTA RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por SENRA BANDE, SILVIO
185.- EXPEDIENTE: 4070/551 REF: E6529 P1867
INTERESADO: B36760254 HEREDEROS DE HORTENSIA SOBRINO, SL,
COMERCIO: HEREDEROS DE HORTENSIA SOBRINO, SL,
ENDEREZO COMERCIAL: FERMIN PENZOL RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por HEREDEROS DE HORTENSIA SOBRINO, SL,
186.- EXPEDIENTE: 4075/551 REF: E7298 P1868
INTERESADO: 34867660A DEOLINDA RODRIGUEZ TABOAS
COMERCIO: DEOLINDA RODRIGUEZ TABOAS
ENDEREZO COMERCIAL: CENTRO COMERCIAL 3, RUA CORUÑA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por DEOLINDA RODRIGUEZ TABOAS
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187.- EXPEDIENTE: 4089/551 REF: E6546 P1852
INTERESADO: B36607950 INVERMATIC SL,
COMERCIO: INVERMATIC SL,
ENDEREZO COMERCIAL: CATALUÑA RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por INVERMATIC SL,
188.- EXPEDIENTE: 4090/551 REF: E6547 P1869
INTERESADO: 35934702P GARCIA RIANDE, FELICITAS
COMERCIO: GARCIA RIANDE, FELICITAS
ENDEREZO COMERCIAL: ATLANTIDA
RESOLUCION

AVDA

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por GARCIA

RIANDE, FELICITAS
189.- EXPEDIENTE: 4091/551 REF: E6548 P1870
INTERESADO: B36954030 FONTENLA CALZADOS S.L.,
COMERCIO: FONTENLA CALZADOS S.L.,
ENDEREZO COMERCIAL: MARTINEZ GARRIDO

AVDA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por FONTENLA CALZADOS S.L.,
190.- EXPEDIENTE: 4092/551 REF: E6549 P1871
INTERESADO: 36027661R SOUSA SOTO, ELENA
COMERCIO: SOUSA SOTO, ELENA
ENDEREZO COMERCIAL: SAGUNTO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por SOUSA SOTO, ELENA
191.- EXPEDIENTE: 4120/551 REF: E6578 P1872
INTERESADO: 34624209D RODRIGUEZ CONDE, SARA
COMERCIO: RODRIGUEZ CONDE, SARA
ENDEREZO COMERCIAL: CASTRELOS AVDA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por RODRIGUEZ CONDE, SARA
192.- EXPEDIENTE: 4122/551 REF: E6580 P1784
INTERESADO: B27721380 REFORMAS FEIXOAL, S.L.U.
COMERCIO: REFORMAS FEIXOAL, S.L.U.
ENDEREZO COMERCIAL: ENRIQUE LORENZO
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por REFORMAS
FEIXOAL, S.L.U.
193.- EXPEDIENTE: 4125/551 REF: E6584 P1873
INTERESADO: 36007392H GARCIA NUÑEZ, MARIA ROCIO
COMERCIO: GARCIA NUÑEZ, MARIA ROCIO
ENDEREZO COMERCIAL: C. COMERCIAL 4 (COIA)
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por GARCIA NUÑEZ, MARIA ROCIO
194.- EXPEDIENTE: 4157/551 REF: E6619 P1874
INTERESADO: 02653524Z PAZ NOGUEIRA, JESUS
COMERCIO: PAZ NOGUEIRA, JESUS
ENDEREZO COMERCIAL: PINO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PAZ NOGUEIRA, JESUS
195.- EXPEDIENTE: 4161/551 REF: E6624 P1875
INTERESADO: Y0723926S KRISTINA KIRILLOVA,
COMERCIO: KRISTINA KIRILLOVA,
ENDEREZO COMERCIAL: CUBA RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por KRISTINA KIRILLOVA,
196.- EXPEDIENTE: 4173/551 REF: E6636 P1876
INTERESADO: B27731553 PEREZ ALONSO ANGEL 002551100G S.L.N.E.
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COMERCIO: PEREZ ALONSO ANGEL 002551100G S.L.N.E.
ENDEREZO COMERCIAL: FLORIDA AVDA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por PEREZ

ALONSO ANGEL 002551100G S.L.N.E.
197.- EXPEDIENTE: 4174/551 REF: E6637 P1877
INTERESADO: 36154181K ALONSO FORNOS, GABRIELA
COMERCIO: ALONSO FORNOS, GABRIELA
ENDEREZO COMERCIAL: FLORIDA AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ALONSO FORNOS, GABRIELA
198.- EXPEDIENTE: 4176/551 REF: E6639 P1878
INTERESADO: 76619207C OTERO CONDE, SANTIAGO
COMERCIO: OTERO CONDE, SANTIAGO
ENDEREZO COMERCIAL: FLORIDA AVDA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por OTERO CONDE, SANTIAGO
199.- EXPEDIENTE: 4181/551 REF: E6646 P1880
INTERESADO: 36085178H RODRIGUEZ BASTOS, ENCARNACION
COMERCIO: RODRIGUEZ BASTOS, ENCARNACION
ENDEREZO COMERCIAL: NICARAGUA RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por RODRIGUEZ BASTOS, ENCARNACION
200.- EXPEDIENTE: 4191/551 REF: E6656 P1879
INTERESADO: 76771615F POUSA RODRIGUEZ, GERMAN
COMERCIO: POUSA RODRIGUEZ, GERMAN
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por POUSA

RODRIGUEZ, GERMAN
201.- EXPEDIENTE: 4193/551 REF: E6658 P1881

INTERESADO: 36114528C SILVA LAGO, PATRICIA VALLE
COMERCIO: SILVA LAGO, PATRICIA VALLE
ENDEREZO COMERCIAL: PI Y MARGALL

RUA

RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por SILVA LAGO,
PATRICIA VALLE
202.- EXPEDIENTE: 4218/551 REF: E6683 P1882
INTERESADO: 34628111R PEREZ ESTEVEZ, MILAGROS
COMERCIO: PEREZ ESTEVEZ, MILAGROS
ENDEREZO COMERCIAL: PINTOR COLMEIRO, RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PEREZ ESTEVEZ, MILAGROS
203.- EXPEDIENTE: 4221/551 REF: E6686 P1883
INTERESADO: X6589537Z LI CHANGKAI,
COMERCIO: LI CHANGKAI,
ENDEREZO COMERCIAL: PIZARRO RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por LI CHANGKAI,
204.- EXPEDIENTE: 4223/551 REF: E6688 P1884
INTERESADO: 77485770W BAILON BRAVO, WILIAN ANTONIO
COMERCIO: CARNICERIA WILY
ENDEREZO COMERCIAL: PAULINO FREIRE RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por BAILON BRAVO, WILIAN ANTONIO
205.- EXPEDIENTE: 4225/551 REF: E6690 P1885
INTERESADO: B27736743 BAIXADA Á FONTE, S.L.
COMERCIO: DON MEXILON
ENDEREZO COMERCIAL: BAIXADA FONTE DOS BARROS RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por BAIXADA Á
FONTE, S.L.
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206.- EXPEDIENTE: 4249/551 REF: E6715 P1886
INTERESADO: 36085756K PAZOS MIGUEZ, GONZALO
COMERCIO: TABERNA RAMON
ENDEREZO COMERCIAL: CESTEIROS
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por PAZOS MIGUEZ, GONZALO
207.- EXPEDIENTE: 4256/551 REF: E6722 P1888
INTERESADO: B36988640 RIBALDE INVERSIONES S.L.,
COMERCIO: RIBALDE INVERSIONES S.L.,
ENDEREZO COMERCIAL: CORUÑA

RUA

RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por RIBALDE
INVERSIONES S.L.,
208.- EXPEDIENTE: 4297/551 REF: E6763 P1889
INTERESADO: 32384865Z QUEIJO PALLAS, MILAGROS
COMERCIO: CAFETERIA MILA
ENDEREZO COMERCIAL: GALICIA AVDA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por QUEIJO

PALLAS, MILAGROS
209.- EXPEDIENTE: 4306/551 REF: E6772 P1901
INTERESADO: 39461359Y INVERSIONES HOSTELERAS GALLEGAS, S.A.(INHOGASA)
COMERCIO: NVERSIONES HOSTELERAS GALLEGAS, S.A.(INHOGASA)
ENDEREZO COMERCIAL: URZAIZ RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por INVERSIONES HOSTELERAS GALLEGAS, S.A.(INHOGASA)
210.- EXPEDIENTE: 4334/551 REF: E6803 P1890
INTERESADO: 53173853S VICENTE GONZALEZ, DIEGO
COMERCIO: VICENTE GONZALEZ, DIEGO
ENDEREZO COMERCIAL: CAMELIAS AVDA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por VICENTE GONZALEZ, DIEGO
211.- EXPEDIENTE: 4391/551 REF: E6862 P1837
INTERESADO: A36618049 RANOVA TAPICEROS, S.A.
COMERCIO: RANOVA TAPICEROS, S.A.
ENDEREZO COMERCIAL: LAMEIRO CTRA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por RANOVA

TAPICEROS, S.A.
212.- EXPEDIENTE: 4394/551 REF: E6865 P1891
INTERESADO: 39455722G CHEN XIA, SHAODI
COMERCIO: CHEN XIA, SHAODI
ENDEREZO COMERCIAL: FLORIDA AVDA
RESOLUCION : Resolver declarando a inadmisibilidade da solicitude de subvención efectuada por
CHEN XIA, SHAODI
213.- EXPEDIENTE: 4395/551 REF: E6866 P1892
INTERESADO: 35975425K PEGO PEGO, REMEDIOS
COMERCIO: PEGO PEGO, REMEDIOS
ENDEREZO COMERCIAL: FINCA DOÑA CONCHA BARRO
RESOLUCION : Resolver declarando a inadmisibilidade da solicitude de subvención efectuada por
PEGO PEGO, REMEDIOS
214.- EXPEDIENTE: 4397/551 REF: E6868 P1893
INTERESADO: B36978005 AMUEBLA VIGO, S.L.
COMERCIO: AMUEBLA VIGO, S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: CAMPOSANCOS CARRETERA
RESOLUCION : Resolver declarando a inadmisibilidade da solicitude de subvención efectuada por
AMUEBLA VIGO, S.L.
215.- EXPEDIENTE: 4401/551 REF: E6873 P1903
INTERESADO: B36908754 DELMIPAZ SL,
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COMERCIO: DELMIPAZ SL,
ENDEREZO COMERCIAL: BOLIVIA RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por DELMIPAZ SL,
216.- EXPEDIENTE: 4403/551 REF: E6875 P1780
INTERESADO: B27706548 REFORMAS CASCALLEIRAS S L,
COMERCIO: REFORMAS CASCALLEIRAS S L,
ENDEREZO COMERCIAL: CASCALLEIRA CMÑO
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por REFORMAS
CASCALLEIRAS S L,
217.- EXPEDIENTE: 4439/551 REF: E6914 P1830
INTERESADO: B36786069 TALISMAN 33 SL,
COMERCIO: TALISMAN 33 SL,
ENDEREZO COMERCIAL: RONDA DON BOSCO RUA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por TALISMAN 33
SL,
218.- EXPEDIENTE: 4443/551 REF: E6918 P1894
INTERESADO: 34930179X QUINTELA GONZALEZ, M CARMEN
COMERCIO: QUINTELA GONZALEZ, M CARMEN
ENDEREZO COMERCIAL: CASTELAO

AVDA

RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por QUINTELA GONZALEZ, M CARMEN
219.- EXPEDIENTE: 4446/551 REF: E6921 P1895
INTERESADO: B36737203 CARNAT SL,
COMERCIO: CARNAT SL,
ENDEREZO COMERCIAL: C. COMERCIAL 4 (COIA)
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por CARNAT SL,
220.- EXPEDIENTE: 4460/551 REF: E6935 P1902
INTERESADO: 36065105R ALONSO RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA

COMERCIO: ALONSO RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA
ENDEREZO COMERCIAL: BO FREIRIA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por ALONSO RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA
221.- EXPEDIENTE: 4470/551 REF: E6946 P1904
INTERESADO: B36607216 CONTINENTAL TAMANACO SL,
COMERCIO: CONTINENTAL TAMANACO SL,
ENDEREZO COMERCIAL: BAIXADA FONTE DOS BARROS RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por CONTINENTAL TAMANACO SL,
222.- EXPEDIENTE: 4478/551 REF: E6954 P1896
INTERESADO: 35969213L LEMOS VILLAVERDE, OLGA
COMERCIO: LEMOS VILLAVERDE, OLGA
ENDEREZO COMERCIAL: CENTRO COMERCIAL 3, RUA CORUÑA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por LEMOS

VILLAVERDE, OLGA
223.- EXPEDIENTE: 4517/551 REF: E6998 P1601
INTERESADO: B36634681 TALLERES MANUEL GARRIDO SL,
COMERCIO: TALLERES MANUEL GARRIDO SL,
ENDEREZO COMERCIAL: COSTA (CASTRELOS) SBIDA
RESOLUCION : Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por TALLERES
MANUEL GARRIDO SL,
224.- EXPEDIENTE: 4532/551 REF: E7013 P1897
INTERESADO: B27724145 MONTE BLANCO ALVAREZ PACIOS SL,
COMERCIO: MONTE BLANCO ALVAREZ PACTOS SL,
ENDEREZO COMERCIAL: RONDA DON BOSCO RUA
RESOLUCION

: Resolver desestimando a solicitude de subvención efectuada por MONTE

BLANCO ALVAREZ PACIOS SL,
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225.- EXPEDIENTE: 4618/551 REF: E7100 P1899
INTERESADO: 35959489R BARROS BREY, DOLORES
COMERCIO: BARROS BREY, DOLORES
ENDEREZO COMERCIAL: LOUREIRO CMÑO
RESOLUCIÓN : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por BARROS BREY, DOLORES
226.- EXPEDIENTE: 4678/551 REF: E7166 P1774
INTERESADO: B36960060 AUDRICLAU, S.L.
COMERCIO: AUDRICLAU, S.L.
ENDEREZO COMERCIAL: CARACAS, RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por AUDRICLAU, S.L.
227.- EXPEDIENTE: 4849/551 REF: E7211 P1900
INTERESADO: A36628386 MUEBLES SAMUEL SA,
COMERCIO: MUEBLES SAMUEL SA,
ENDEREZO COMERCIAL: ISLAS CANARIAS RUA
RESOLUCION : Declarar a caducidade e proceder ó arquivo do expediente relativo á solicitude de
subvención efectuada por MUEBLES SAMUEL SA.

21(1.793).- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE
EULEN, S.A., POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO.
EXPTE. 5127/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 23-03-2010, do
interventor técnico no Mercado do Progreso conformado polo concelleiro de Industria,
Turismo, Comercio e Cascos Históricos e que figura co informe da Asesoría Xurídica e da
Intervención Xeral Municipal do 04 e 29 de outubro de 2010, respectivamente:
“FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o
día 6 de marzo de 2006 acordou “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo
público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxeto de
fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.-

Adoptar a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do
Mercado municipal do Progreso ata a substanciación do expediente informativo previsto no
punto 1º, co fin de garantir a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordou
“(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo
do Mercado municipal do Progreso.(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da
prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó resultar este na actualidade
insuficiente. NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado, dado
que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido
do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordou:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado
do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo e formalizada en documento
administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente
acordo adquira firmeza en vía administrativa, sen que poida exceder en ningún caso do prazo
regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do
mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do
Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel
do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días para que
manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e
Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de
resolución adquirirá firmeza. En caso contrario, previa contestación ás alegacións
presentadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituída pola Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola
entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo
trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas
causados ó Excmo. Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a
conseguinte explotación do servizo de aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos
postos de venda no Mercado do Progreso para garantir a continuidade na prestación do
servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo
funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que rexe a concesión da
xestión e explotación dos mercados municipais”.
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SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a
execución dos citados acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do
Progreso revelouse pronto insuficiente para facer fronte os gastos, e elo motivado
principalmente polo feito de que os ingresos xerados polas tarifas pola ocupación dos postos
e pola imposición das sancións, destinados a xerar crédito por ingresos de natureza non
tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían
insuficiente o importe da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola
insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós gastos, senón máis ben polo desfase
temporal entre o devengo dos segundos e a efectividade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelouse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto
pola insuficiencia da partida de gasto como polo feito da duración, breve pero
indeterminada, da medida temporal acordada polo Concello de Vigo), e por elo,
comunicouse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo para a axeitada
xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus
servizos, tendo realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación
e no pagamento atribuíble en ningún caso a mesma.
Pola súa banda, no ano 2007, e dada a inexistencia de orzamento municipal, empregouse o
saldo da partida destinada á atención dos gastos correntes do Mercado en abonar o importe
das indemnizacións derivadas do Convenio para a resolución de mutuo acordo da concesión
coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa
Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos
orzamentos de 2010 de contía axeitada e suficiente na partida 6220.227.06.11 “Gastos
funcionamento Mercado Progreso”, o Concello de Vigo está en disposición de facer fronte ás
obrigas de pago contraidas coa interesada en relación coas facturas por ela remitidas e que se
relacionan a continuación:
Exped. Fact. Estado Fact. Nº Fact.

Fact. Base

Fact. Ive

Fact. Total

229/551

V

2200290

1437,10

229,94

1667,04

230/551

V

2205210

1398,48

223,76

1622,24

231/551

V

2216961

1398,48

223,76

1622,24

243/551

V

2225648

1398,48

223,76

1622,24

5102/551

V

2234914

1398,48

223,76

1622,24

5103/551

V

2244190

1398,48

223,76

1622,24

5104/551

V

2254936

1398,48

223,76

1622,24

TERCEIRO.- As contías facturadas atópanse en tódolos casos nos valores normais de
Mercado, o proceder, de contías xa facturadas con anterioridade a asunción municipal da
xestión do Mercado ou ser resultado da continuación de prestacións contratadas polo
Concello de Vigo, segundo se desprende dos correspondentes expedientes administrativos.

Constan así mesmo nos expedientes declaracións dos terceiros de que có abono das
cantidades indicadas dáse por resarcido da débeda económica e de que os prezos son os
normais no mercado.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de
referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con
iregularidades procedimentais que implican falta de credito adecuado e suficiente, aínda que
non ausencia total do procedemento, pero o primeiro punto determina a súa nulidade
absoluta, de conformidade có establecido no RDLex 2/2004 e RD 500/1990, sen prexuízo
das responsabilidades a que haxa lugar.
SEGUNDO.- Non obstante a devandita nulidade das actuacións municipais, as prestacións a
favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que
debe procederse ó recoñecemento extraxudicial dos créditos, recoñecendo obrigas
correspondentes a exercicios anteriores, que por calquera causa non o tiveran sido en aquel ó
que correspondían, atribuíndose á Xunta de Goberno Local tal recoñecemento, a fin de evitar
un enriquecemento inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base
28 das Bases de Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas
nacidas fora do presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento
extraxudicial de créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e
suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 6220.227.06.11 “Gastos funcionamento
Mercado Progreso”, existe crédito suficiente para facer fronte ó recoñecemento extraxudicial
que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin limitación á
imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes necesidades de gasto
que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á convalidación de
gasto proposta, é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo
informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO
1º.- Aprobar o recoñecemento dos créditos antes expresados, todo elo sin prexuizo de esixir
as correspondentes responsabilidades pola realización de gastos sin a correspondente partida
orzamentaria, a favor de EULEN, S.A., na contía de 11.400,48 €, correspondentes ós
servizos de xerencia prestados no Mercado do Progreso.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2010, recoñecer a
obriga do gasto a favor do acredor EULEN S.A., CIF A-28517308, polo importe de
11.400,48 €, correspondentes ás facturas seguintes:
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Exped. Fact. Estado Fact. Nº Fact.

Fact. Base

Fact. IVE

Fact. Total

229/551

V

2200290

1437,10

229,94

1667,04

230/551

V

2205210

1398,48

223,76

1622,24

231/551

V

2216961

1398,48

223,76

1622,24

243/551

V

2225648

1398,48

223,76

1622,24

5102/551

V

2234914

1398,48

223,76

1622,24

5103/551

V

2244190

1398,48

223,76

1622,24

5104/551

V

2254936

1398,48

223,76

1622,24

3º.- Ordenar o pago a favor de EULEN, S.A., CIF A-28517308, polo devandito importe de
11.400,48 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 6220.227.06.11 “Gastos
funcionamento Mercado Progreso” do orzamento vixente. “
Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar de conformidade coa precedente proposta.

22(1.794).- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE
FONTANERÍA CARLOS GARCÍA, POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO
MERCADO DO PROGRESO. EXPTE. 5130/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 23-03-2010, do
interventor técnico no Mercado do Progreso conformado polo concelleiro de Industria,
Turismo, Comercio e Cascos Históricos e que figura co informe da Asesoría Xurídica e da
Intervención Xeral Municipal do 04 e 29 de outubro de 2010, respectivamente:
“FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o
día 6 de marzo de 2006 acordou “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo
público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxecto de
fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.Adoptar a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do
Mercado municipal do Progreso ata a substanciación do expediente informativo previsto no
punto 1º, co fin de garantir a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordou
“(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo
do Mercado municipal do Progreso.(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da
prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó resultar este na actualidade
insuficiente. NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado, dado

que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido
do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordou:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado
do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo e formalizada en documento
administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente
acordo adquira firmeza en vía administrativa, sen que poida exceder en ningún caso do prazo
regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do
mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do
Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel
do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días para que
manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e
Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de
resolución adquirirá firmeza. En caso contrario, previa contestación ás alegacións
presentadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituída pola Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola
entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo
trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas
causados ó Excmo. Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a
conseguinte explotación do servizo de aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos
postos de venda no Mercado do Progreso para garantir a continuidade na prestación do
servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo
funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que rexe a concesión da
xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a
execución dos citados acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do
Progreso revelouse pronto insuficiente para facer fronte os gastos, e elo motivado
principalmente polo feito de que os ingresos xerados polas tarifas pola ocupación dos postos
e pola imposición das sancións, destinados a xerar crédito por ingresos de natureza non
tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían
insuficiente o importe da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola
insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós gastos, senón máis ben polo desfase
temporal entre o devengo dos segundos e a efectividade dos primeiros.
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Consecuencia de elo, revelouse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto
pola insuficiencia da partida de gasto como polo feito da duración, breve pero
indeterminada, da medida temporal acordada polo Concello de Vigo), e por elo,
comunicouse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo para a axeitada
xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus
servizos, tendo realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación
e no pagamento atribuíble en ningún caso a mesma.
Pola súa banda, no ano 2007, e dada a inexistencia de orzamento municipal, empregouse o
saldo da partida destinada á atención dos gastos correntes do Mercado en abonar o importe
das indemnizacións derivadas do Convenio para a resolución de mutuo acordo da concesión
coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa
Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos
orzamentos de 2010 de contía axeitada e suficiente na partida 6220.227.06.11 “Gastos
funcionamento Mercado Progreso”, o Concello de Vigo está en disposición de facer fronte ás
obrigas de pago contraidas coa interesada en relación coas facturas por ela remitidas e que se
relacionan a continuación:
Exped. Fact. Estado Fact. Nº Fact.

Fact. Base

Fact. IVE

Fact. Total

5121/551

1.681,03 €

268,97 €

1.950,00 €

V

1485

TERCEIRO.- As contías facturadas atópanse en tódolos casos nos valores normáis de
Mercado, o proceder, de contías xa facturadas con anterioridade a asunción municipal da
xestión do Mercado ou ser resultado da continuación de prestacións contratadas polo
Concello de Vigo, segundo se desprende dos correspondentes expedientes administrativos.
Constan así mesmo nos expedientes declaracións dos terceiros de que có abono das
cantidades indicadas dáse por resarcido da débeda económica e de que os prezos son os
normais no mercado.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de
referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con
iregularidades procedimentais que implican falta de crédito adecuado e suficiente, aínda que
non ausencia total do procedemento, pero o primeiro punto determina a súa nulidade
absoluta, de conformidade có establecido no RDLex 2/2004 e RD 500/1990, sen prexuizo
das responsabilidades a que haxa lugar.
SEGUNDO.- Non obstante a devandita nulidade das actuacións municipais, as prestacións a
favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que
debe procederse ó recoñecemento extraxudicial dos créditos, recoñecendo obrigas
correspondentes a exercicios anteriores, que por calquera causa non o tiveran sido en aquel ó
que correspondían, atribuíndose á Xunta de Goberno Local tal recoñecemento, a fin de evitar

un enriquecemento inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base
28 das Bases de Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas
nacidas fora do presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento
extraxudicial de créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e
suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 6220.227.06.11 “Gastos funcionamento
Mercado Progreso”, existe crédito suficiente para facer fronte ó recoñecemento extraxudicial
que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin limitación á
imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes necesidades de gasto
que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á convalidación de
gasto proposta, é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo
informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO
1º.- Aprobar o recoñecemento dos créditos antes expresados, todo elo sen prexuízo de esixir
as correspondentes responsabilidades pola realización de gastos sen a correspondente partida
orzamentaria, a favor de FONTANERÍA CARLOS GARCIA, C.B. na contía de 1.950 €,
correspondente ó suministro de material de fontanería para o Mercado do Progreso.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2010, recoñecer a
obriga do gasto a favor do acredor FONTANERÍA CARLOS GARCIA, C.B. CIF E36885556, polo importe de 1.950 €, correspondentes ás facturas seguintes:
Exped. Fact. Estado Fact. Nº Fact.

Fact. Base

Fact. IVE

Fact. Total

5121/551

1.681,03 €

268,97 €

1.950,00 €

V

1485

3º.- Ordenar o pago a favor de FONTANERÍA CARLOS GARCIA, C.B. CIF E-36885556,
polo devandito importe de 1.950 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 6220.227.06.11
“Gastos funcionamento Mercado Progreso” do orzamento vixente. “
Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar de conformidade coa precedente proposta.
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23(1.795).- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE
ITURMENDI, S.A., POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO
PROGRESO. EXPTE. 5131/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 23-03-2010, do
interventor técnico no Mercado do Progreso conformado polo concelleiro de Industria,
Turismo, Comercio e Cascos Históricos e que figura co informe da Asesoría Xurídica e da
Intervención Xeral Municipal do 04 e 29 de outubro de 2010, respectivamente:
“FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o
día 6 de marzo de 2006 acordou “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo
público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxecto de
fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.Adoptar a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do
Mercado municipal do Progreso ata a substanciación do expediente informativo previsto no
punto 1º, co fin de garantir a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordou
“(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo
do Mercado municipal do Progreso.(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da
prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó resultar este na actualidade
insuficiente. NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado, dado
que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido
do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordou:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado
do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo e formalizada en documento
administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente
acordo adquira firmeza en vía administrativa, sen que poida exceder en ningún caso do prazo
regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do
mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do
Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel
do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días para que
manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e
Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de

resolución adquirirá firmeza. En caso contrario, previa contestación ás alegacións
presentadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituída pola Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola
entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo
trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas
causados ó Excmo. Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a
conseguinte explotación do servizo de aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos
postos de venda no Mercado do Progreso para garantir a continuidade na prestación do
servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo
funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que rexe a concesión da
xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a
execución dos citados acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do
Progreso revelouse pronto insuficiente para facer fronte os gastos, e elo motivado
principalmente polo feito de que os ingresos xerados polas tarifas pola ocupación dos postos
e pola imposición das sancións, destinados a xerar crédito por ingresos de natureza non
tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían
insuficiente o importe da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola
insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós gastos, senón máis ben polo desfase
temporal entre o devengo dos segundos e a efectividade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelouse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto
pola insuficiencia da partida de gasto como polo feito da duración, breve pero
indeterminada, da medida temporal acordada polo Concello de Vigo), e por elo,
comunicouse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo para a axeitada
xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus
servizos, tendo realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación
e no pagamento atribuíble en ningún caso a mesma.
Pola súa banda, no ano 2007, e dada a inexistencia de orzamento municipal, empregouse o
saldo da partida destinada á atención dos gastos correntes do Mercado en abonar o importe
das indemnizacións derivadas do Convenio para a resolución de mutuo acordo da concesión
coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa
Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos
orzamentos de 2010 de contía axeitada e suficiente na partida 6220.227.06.11 “Gastos
funcionamento Mercado Progreso”, o Concello de Vigo está en disposición de facer fronte ás
obrigas de pago contraidas coa interesada en relación coas facturas por ela remitidas e que se
relacionan a continuación:
Exped. Fact. Estado Fact. Nº Fact.

Fact. Base

Fact. IVE

Fact. Total

5122/551

393,80 €

63,01 €

456,81 €

V

901124
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TERCEIRO.- As contías facturadas atópanse en tódolos casos nos valores normais de
Mercado, o proceder, de contías xa facturadas con anterioridade a asunción municipal da
xestión do Mercado ou ser resultado da continuación de prestacións contratadas polo
Concello de Vigo, segundo se desprende dos correspondentes expedientes administrativos.
Constan así mesmo nos expedientes declaracións dos terceiros de que có abono das
cantidades indicadas dáse por resarcido da débeda económica e de que os prezos son os
normais no mercado.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de
referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con
iregularidades procedimentais que implican falta de crédito adecuado e suficiente, aínda que
non ausencia total do procedemento, pero o primeiro punto determina a súa nulidade
absoluta, de conformidade có establecido no RDLex 2/2004 e RD 500/1990, sen prexuízo
das responsabilidades a que haxa lugar.
SEGUNDO.- Non obstante a devandita nulidade das actuacións municipais, as prestacións a
favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que
debe procederse ó recoñecemento extraxudicial dos créditos, recoñecendo obrigas
correspondentes a exercicios anteriores, que por calquera causa non o tiveran sido en aquel ó
que correspondían, atribuíndose á Xunta de Goberno Local tal recoñecemento, a fin de evitar
un enriquecemento inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base
28 das Bases de Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas
nacidas fora do presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento
extraxudicial de créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e
suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 6220.227.06.11 “Gastos funcionamento
Mercado Progreso”, existe crédito suficiente para facer fronte ó recoñecemento extraxudicial
que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin limitación á
imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes necesidades de gasto
que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á convalidación de
gasto proposta, é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo
informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO

1º.- Aprobar o recoñecemento dos créditos antes expresados, todo elo sen prexuízo de esixir
as correspondentes responsabilidades pola realización de gastos sen a correspondente partida
orzamentaria, a favor de ITURMENDI, S.A. na contía de 456,81 €, correspondentes ós
servizos de mantemento ascensores prestados no Mercado do Progreso.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2010, recoñecer a
obriga do gasto a favor do acredor ITURMENDI, S.A. CIF A-36643096 , polo importe de
456,81 €, correspondentes ás facturas seguintes:
Exped. Fact. Estado Fact. Nº Fact.

Fact. Base

Fact. IVE

Fact. Total

5122/551

393,80 €

63,01 €

456,81 €

V

901124

3º.- Ordenar o pago a favor de ITURMENDI, S.A. CIF A-36643096, polo devandito
importe de 456,81 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 6220.227.06.11 “Gastos
funcionamento Mercado Progreso” do orzamento vixente. “
Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar de conformidade coa precedente proposta.

24(1.796).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA A FAVOR DE ITURMENDI,
S.A., POR SUBMINISTRACIÓNS PARA O MERCADO DO PROGRESO. EXPTE.
5216/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 15-10-2010, do interventor
técnico no Mercado do Progreso conformado polo concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e Cascos
Históricos e que figura co informe da Intervención Xeral Municipal do 29 de outubro de 2010:

“FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o
día 6 de marzo de 2006 acordou “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo
público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxecto de
fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.Adoptar a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do
Mercado municipal do Progreso ata a substanciación do expediente informativo previsto no
punto 1º, co fin de garantir a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordou
“(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo
do Mercado municipal do Progreso.(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da
prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó resultar este na actualidade
insuficiente. NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado, dado
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que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido
do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordou:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado
do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo e formalizada en documento
administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente
acordo adquira firmeza en vía administrativa, sen que poida exceder en ningún caso do prazo
regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do
mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do
Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel
do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días para que
manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e
Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de
resolución adquirirá firmeza. En caso contrario, previa contestación ás alegacións
presentadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituída pola Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola
entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo
trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas
causados ó Excmo. Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a
conseguinte explotación do servizo de aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos
postos de venda no Mercado do Progreso para garantir a continuidade na prestación do
servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo
funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que rexe a concesión da
xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a
execución dos citados acordos, e tendo en conta a temporalidade previsible da Intervención
municipal, non se considerou procedente a contratación dos servizos, toda vez que podería
dar lugar a responsabilidades fronte ós adxudicatarios de ser adxudicada a xestión do
Mercado con anterioridade ó vencemento dos contratos.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa
Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos
orzamentos de 2010 de contía axeitada e suficiente na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso”, o Concello de Vigo está en disposición de facer

fronte ás obrigas de pago contraidas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:
exped estado
fact
fact
5192/5
V
51
5191/5
V
51
5190/5
V
51

nº fact

data fact

fact base

fact ive

fact total

1000558

31/05/10

13,14 €

2,10 €

15,24 €

1000444

30/04/10

152,33 €

24,37 €

176,70 €

901353

31/12/09

17,84 €

2,85 €

20,69 €

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de
referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con
iregularidades procedimentais que non implican falta de crédito adecuado e suficiente, nin
ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade absoluta senón a
súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as
prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción
deste, polo que, existindo crédito adecuado e suficiente para o gasto e tratándose dunha
actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas actuacións e o pago
dunha indemnización substitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecemento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de
Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do
presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de
créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola
Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 4310.227.99.11 “Gastos Funcionamento do
Mercado do Progreso”, existe crédito suficiente para facer fronte á indemnización
substitutiva que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin
limitación á imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes
necesidades de gasto que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización
substitutiva proposta, é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo
informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,

Ses. ord. 08.11.2010

ACORDO
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á
indemnización substitutoria a favor de ITURMENDI, S.A., CIF. A-36643096, na contía de
212,63 €, correspondentes ós servicios 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 ITURMENDI, S.A., CIF. A-36643096, polo importe de
212,63 €, correspondentes á factura seguinte:
exped estado
fact
fact
5192/5
V
51
5191/5
V
51
5190/5
V
51

nº fact

data fact

fact base

fact ive

fact total

1000558

31/05/10

13,14 €

2,10 €

15,24 €

1000444

30/04/10

152,33 €

24,37 €

176,70 €

901353

31/12/09

17,84 €

2,85 €

20,69 €

3º.- Ordenar o pago a favor de ITURMENDI, S.A., CIF. A-36643096, polo devandito
importe de 212,63 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso” do orzamento vixente.”
Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar de conformidade coa precedente proposta.

25(1.797).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA A FAVOR DE GALIDES, POR
SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO. EXPTE. 5217/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 21-10-2010, do
interventor técnico no Mercado do Progreso conformado polo concelleiro de Industria,
Turismo, Comercio e Cascos Históricos e que figura co informe da Intervención Xeral
Municipal do 29 de outubro de 2010, respectivamente:
“FEITOS

PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o
día 6 de marzo de 2006 acordou “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo
público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxecto de
fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as

causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.Adoptar a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do
Mercado municipal do Progreso ata a substanciación do expediente informativo previsto no
punto 1º, co fin de garantir a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordou
“(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo
do Mercado municipal do Progreso.(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da
prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó resultar este na actualidade
insuficiente. NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado, dado
que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido
do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordou:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado
do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo e formalizada en documento
administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente
acordo adquira firmeza en vía administrativa, sen que poida exceder en ningún caso do prazo
regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do
mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do
Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel
do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días para que
manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e
Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de
resolución adquirirá firmeza. En caso contrario, previa contestación ás alegacións
presentadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituída pola Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola
entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo
trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas
causados ó Excmo. Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a
conseguinte explotación do servizo de aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos
postos de venda no Mercado do Progreso para garantir a continuidade na prestación do
servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo
funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que rexe a concesión da
xestión e explotación dos mercados municipais”.
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SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a
execución dos citados acordos, e tendo en conta a temporalidade previsible da Intervención
municipal, non se considerou procedente a contratación dos servizos, toda vez que podería
dar lugar a responsabilidades fronte ós adxudicatarios de ser adxudicada a xestión do
Mercado con anterioridade ó vencemento dos contratos.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa
Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos
orzamentos de 2010 de contía axeitada e suficiente na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso”, o Concello de Vigo está en disposición de facer
fronte ás obrigas de pago contraidas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:
exped estado
fact
fact
5188/5
V
51
5210/5
V
51

nº fact

data fact

fact base

fact ive

fact total

010-466

09/08/10

1.115,11 € 200,72 €

1.315,83 €

010-528

31/08/10

1.300,00 € 234,00 €

1.534,00 €

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de
referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con
iregularidades procedimentais que non implican falta de crédito adecuado e suficiente, nin
ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade absoluta senón a
súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
SEGUNDO.- Non obstante a devandita anunabilidade das actuacións municipais, as
prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción
deste, polo que, existindo crédito adecuado e suficiente para o gasto e tratándose dunha
actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas actuacións e o pago
dunha indemnización substitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecemento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de
Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do
presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de
créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola
Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 4310.227.99.11 “Gastos Funcionamento do
Mercado do Progreso”, existe crédito suficiente para facer fronte á indemnización sustitutiva
que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin limitación á
imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes necesidades de gasto
que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.

Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización
substitutiva proposta, é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo
informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á
indemnización substitutoria a favor de GALIDES, CIF. B-36885275, na contía de 2849,83 €,
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 GALIDES, CIF. B-36885275, polo importe de 2849,83
€, correspondentes á factura seguinte:
exped estado
fact
fact
5188/5
V
51
5210/5
V
51

nº fact

data fact

fact base

fact IVE

fact total

010-466

09/08/10

1.115,11 € 200,72 €

1.315,83 €

010-528

31/08/10

1.300,00 € 234,00 €

1.534,00 €

3º.- Ordenar o pago a favor de GALIDES, CIF. B-36885275, polo devandito importe de
2849,83 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso” do orzamento vixente.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar de conformidade coa precedente proposta.

26(1.798).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA A FAVOR DE TRATAMIENTO
INDUSTRIAL DE AGUAS, S.A. (TRAINASA), POR SERVIZOS PRESTADOS NO
MERCADO DO PROGRESO. EXPTE. 5218/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 21-10-2010, do
interventor técnico no Mercado do Progreso conformado polo concelleiro de Industria,
Turismo, Comercio e Cascos Históricos e que figura co informe da Intervención Xeral
Municipal do 29 de outubro de 2010, respectivamente:
“FEITOS
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PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o
día 6 de marzo de 2006 acordou “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo
público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxecto de
fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.Adoptar a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do
Mercado municipal do Progreso ata a substanciación do expediente informativo previsto no
punto 1º, co fin de garantir a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordou
“(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo
do Mercado municipal do Progreso.(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da
prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó resultar este na actualidade
insuficiente. NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado, dado
que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido
do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordou:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado
do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo e formalizada en documento
administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente
acordo adquira firmeza en vía administrativa, sen que poida exceder en ningún caso do prazo
regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do
mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do
Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel
do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días para que
manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e
Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de
resolución adquirirá firmeza. En caso contrario, previa contestación ás alegacións
presentadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituída pola Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola
entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo
trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas
causados ó Excmo. Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a
conseguinte explotación do servizo de aparcadoiro.

8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos
postos de venda no Mercado do Progreso para garantir a continuidade na prestación do
servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo
funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que rexe a concesión da
xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a
execución dos citados acordos, e tendo en conta a temporalidade previsible da Intervención
municipal, non se considerou procedente a contratación dos servizos, toda vez que podería
dar lugar a responsabilidades fronte ós adxudicatarios de ser adxudicada a xestión do
Mercado con anterioridade ó vencemento dos contratos.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa
Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos
orzamentos de 2010 de contía axeitada e suficiente na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso”, o Concello de Vigo está en disposición de facer
fronte ás obrigas de pago contraidas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:
exped estado
nº fact
data fact
fact
fact
5187/5
SA10490/10007
V
05/10/10
51
47

fact base

fact ive

fact total

171,19 €

30,81 €

202,00 €

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de
referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con
iregularidades procedimentais que non implican falta de crédito adecuado e suficiente, nin
ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade absoluta senón a
súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as
prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción
deste, polo que, existindo crédito adecuado e suficiente para o gasto e tratándose dunha
actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas actuacións e o pago
dunha indemnización sustitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecemento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de
Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do
presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de
créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola
Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
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TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 4310.227.99.11 “Gastos Funcionamento do
Mercado do Progreso”, existe crédito suficiente para facer fronte á indemnización sustitutiva
que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin limitación á
imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes necesidades de gasto
que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización
sustitutiva proposta, é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo
informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á
indemnización substitutoria a favor de TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE AGUAS, S.A.,
CIF. A-28525723, na contía de 202 €, 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 TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE AGUAS, S.A., CIF.
A-28525723, polo importe de 202 €, correspondentes á factura seguinte:
estado
fact
nº fact
data fact fact base
fact total
fact
IVE
5187/551
V
SA10490/1000747 05/10/10 171,19 € 30,81 € 202,00 €

exped fact

3º.- Ordenar o pago a favor de TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE AGUAS, S.A., CIF. A28525723, polo devandito importe de 202 € con cargo ao crédito dispoñible na partida
4310.227.99.11 “Gastos Funcionamento do Mercado do Progreso” do orzamento vixente.”
Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar de conformidade coa precedente proposta.

27(1.799).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA A FAVOR DE LEONARDO
TABOAS VILABOA POR SEVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO.
EXPTE. 5219/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 21-10-2010, do
interventor técnico no Mercado do Progreso conformado polo concelleiro de Industria,
Turismo, Comercio e Cascos Históricos e que figura co informe da Intervención Xeral
Municipal do 29 de outubro de 2010, respectivamente:

“FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o
día 6 de marzo de 2006 acordou “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo
público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxecto de
fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.Adoptar a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do
Mercado municipal do Progreso ata a substanciación do expediente informativo previsto no
punto 1º, co fin de garantir a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordóu
“(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo
do Mercado municipal do Progreso.(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da
prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó resultar este na actualidade
insuficiente. NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado, dado
que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido
do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordou:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado
do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo e formalizada en documento
administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente
acordo adquira firmeza en vía administrativa, sin que poida exceder en ningún caso do prazo
regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do
mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do
Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel
do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días para que
manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e
Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de
resolución adquirirá firmeza. En caso contrario, previa contestación ás alegacións
presentadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituída pola Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola
entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo
trámite de audiencia a entidade avalista.
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7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas
causados ó Excmo. Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a
conseguinte explotación do servizo de aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos
postos de venda no Mercado do Progreso para garantizar a continuidade na prestación do
servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo
funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que rexe a concesión da
xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a
execución dos citados acordos, e tendo en conta a temporalidade previsible da Intervención
municipal, non se considerou procedente a contratación dos servizos, toda vez que podería
dar lugar a responsabilidades fronte ós adxudicatarios de ser adxudicada a xestión do
Mercado con anterioridade ó vencemento dos contratos.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa
Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos
orzamentos de 2010 de contía axeitada e suficiente na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso”, o Concello de Vigo está en disposición de facer
fronte ás obrigas de pago contraidas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:
estado
fact
5189/551
V

exped fact

nº fact

data fact

fact base

fact IVE

fact total

1435

05/08/10

417,66 €

75,18 €

492,84,00 €

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de
referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con
irregularidades procedimentais que non implican falta de crédito adecuado e suficiente, nin
ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade absoluta senón a
súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as
prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción
deste, polo que, existindo crédito adecuado e suficiente para o gasto e tratándose dunha
actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas actuacións e o pago
dunha indemnización substitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecemento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de
Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do
presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de

créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola
Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 4310.227.99.11 “Gastos Funcionamento do
Mercado do Progreso”, existe crédito suficiente para facer fronte á indemnización
substitutiva que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin
limitación á imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes
necesidades de gasto que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización
substitutiva proposta, é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo
informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á
indemnización substitutoria a favor de LEONARDO TABOAS VILABOA, CIF. 36053463C, na contía de 492,84 €, 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 LEONARDO TABOAS VILABOA, CIF. 36053463-C,
polo importe de 492,84 €, correspondentes á factura seguinte:
exped estado
fact
fact
5189/551 V

nº fact

data fact

fact base

fact ive

fact total

1435

05/08/10

417,66 €

75,18 €

492,84,00 €

3º.- Ordenar o pago a favor de LEONARDO TABOAS VILABOA, CIF. 36053463-C, polo
devandito importe de 492,84 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 4310.227.99.11
“Gastos Funcionamento do Mercado do Progreso” do orzamento vixente.”
Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar de conformidade coa precedente proposta.

28(1.800).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA A FAVOR DE DIGAMEL POR
SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO. EXPTE. 5212/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 13-10-2010, do
interventor técnico no Mercado do Progreso conformado polo concelleiro de Industria,
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Turismo, Comercio e Cascos Históricos e que figura co informe da Intervención Xeral
Municipal do 25 de outubro de 2010, respectivamente:
“FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o
día 6 de marzo de 2006 acordou “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo
público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxecto de
fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.Adoptar a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do
Mercado municipal do Progreso ata a substanciación do expediente informativo previsto no
punto 1º, co fin de garantir a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordou
“(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo
do Mercado municipal do Progreso.(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da
prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó resultar este na actualidade
insuficiente. NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado, dado
que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido
do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordou:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado
do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo e formalizada en documento
administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente
acordo adquira firmeza en vía administrativa, sen que poida exceder en ningún caso do prazo
regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do
mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do
Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel
do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días para que
manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e
Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de
resolución adquirirá firmeza. En caso contrario, previa contestación ás alegacións
presentadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituída pola Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola

entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo
trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas
causados ó Excmo. Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a
conseguinte explotación do servizo de aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos
postos de venda no Mercado do Progreso para garantir a continuidade na prestación do
servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo
funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que rexe a concesión da
xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a
execución dos citados acordos, e tendo en conta a temporalidade previsible da Intervención
municipal, non se considerou procedente a contratación dos servizos, toda vez que podería
dar lugar a responsabilidades fronte ós adxudicatarios de ser adxudicada a xestión do
Mercado con anterioridade ó vencemento dos contratos.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa
Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos
orzamentos de 2010 de contía axeitada e suficiente na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso”, o Concello de Vigo está en disposición de facer
fronte ás obrigas de pago contraidas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:
exped
fact

estado
fact

5198/551

V

nº fact

data fact

fact base

fact ive

fact total

004/FC/10185
31/05/10
1

225,78 €

36,12 €

261,90 €

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de
referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con
iregularidades procedimentais que non implican falta de crédito adecuado e suficiente, nin
ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade absoluta senón a
súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as
prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción
deste, polo que, existindo crédito adecuado e suficiente para o gasto e tratándose dunha
actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas actuacións e o pago
dunha indemnización substitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecemento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de
Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do
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presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de
créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola
Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 4310.227.99.11 “Gastos Funcionamento do
Mercado do Progreso”, existe crédito suficiente para facer fronte á indemnización
substitutiva que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin
limitación á imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes
necesidades de gasto que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización
substitutiva proposta, é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo
informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á
indemnización substitutoria a favor de DIGAMEL, CIF. A-36127314, na contía de 261,90 €,
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 DIGAMEL, CIF. A-36127314, polo importe de 261,90
€, correspondentes á factura seguinte:
exped estado
nº fact
data fact
fact
fact
5198/551 V 004/FC/101851 31/05/10

fact base

fact IVE

fact total

225,78 €

36,12 €

261,90 €

3º.- Ordenar o pago a favor de DIGAMEL, CIF. A-36127314, polo devandito importe de
261,90 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 4310.227.99.11 “Gastos Funcionamento
do Mercado do Progreso” do orzamento vixente.”
Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar de conformidade coa precedente proposta.

29(1.801).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA A FAVOR DE EULEN, S.A.,
POR SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO. EXPTE. 5213/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 13-10-2010, do
interventor técnico no Mercado do Progreso conformado polo concelleiro de Industria,

Turismo, Comercio e Cascos Históricos e que figura co informe da Intervención Xeral
Municipal do 25 de outubro de 2010, respectivamente:
“FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o
día 6 de marzo de 2006 acordou “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo
público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxecto de
fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.Adoptar a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do
Mercado municipal do Progreso ata a substanciación do expediente informativo previsto no
punto 1º, co fin de garantir a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordou
“(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo
do Mercado municipal do Progreso.(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da
prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó resultar este na actualidade
insuficiente. NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado, dado
que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido
do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordou:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado
do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo e formalizada en documento
administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente
acordo adquira firmeza en vía administrativa, sen que poida exceder en ningún caso do prazo
regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do
mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do
Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel
do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días para que
manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e
Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de
resolución adquirirá firmeza. En caso contrario, previa contestación ás alegacións
presentadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituída pola Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola
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entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo
trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas
causados ó Excmo. Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a
conseguinte explotación do servizo de aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos
postos de venda no Mercado do Progreso para garantir a continuidade na prestación do
servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo
funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que rexe a concesión da
xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a
execución dos citados acordos, e tendo en conta a temporalidade previsible da Intervención
municipal, non se considerou procedente a contratación dos servizos, toda vez que podería
dar lugar a reponsabilidades fronte ós adxudicatarios de ser adxudicada a xestión do
Mercado con anterioridade ó vencemento dos contratos.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa
Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos
orzamentos de 2010 de contía axeitada e suficiente na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso”, o Concello de Vigo está en disposición de facer
fronte ás obrigas de pago contraidas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:
exped estado
fact
fact
5195/551 V
5196/551 V
5197/551 V

nº fact

data fact

fact base

fact ive

fact total

2303403
2313357
2323200

31/05/10
30/06/10
31/07/10

1.409,67 € 225,55 €
1.409,67 € 225,55 €
1.409,67 € 253,74 €

1.635,22 €
1.635,22 €
1.663,41 €

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de
referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con
irregularidades procedimentais que non implican falta de crédito adecuado e suficiente, nin
ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade absoluta senón a
súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as
prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción
deste, polo que, existindo crédito adecuado e suficiente para o gasto e tratándose dunha
actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas actuacións e o pago
dunha indemnización substitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecemento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de

Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do
presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de
créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola
Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 4310.227.99.11 “Gastos Funcionamento do
Mercado do Progreso”, existe crédito suficiente para facer fronte á indemnización
substitutiva que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin
limitación á imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes
necesidades de gasto que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización
substitutiva proposta, é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo
informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á
indemnización substitutoria a favor de EULEN, CIF. A-28517308, na contía de 4.933,85 €,
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 EULEN, CIF. A-28517308, polo importe de 4.933,85 €,
correspondentes á factura seguinte:
exped estado
fact
fact
5195/551 V
5196/551 V
5197/551 V

nº fact

data fact

fact base

fact ive

fact total

2303403
2313357
2323200

31/05/10
30/06/10
31/07/10

1.409,67 € 225,55 €
1.409,67 € 225,55 €
1.409,67 € 253,74 €

1.635,22 €
1.635,22 €
1.663,41 €

3º.- Ordenar o pago a favor de EULEN, CIF. A-28517308, polo devandito importe de
4.933,85 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso” do orzamento vixente.”
Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar de conformidade coa precedente proposta.

Ses. ord. 08.11.2010

30(1.802).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA A FAVOR DE PUERTAS
ATLÁNTICO, S.L., POR SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO
PROGRESO. EXPTE. 5214/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 13-10-2010, do
interventor técnico no Mercado do Progreso conformado polo concelleiro de Industria,
Turismo, Comercio e Cascos Históricos e que figura co informe da Intervención Xeral
Municipal do 25 de outubro de 2010, respectivamente:
“FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o
día 6 de marzo de 2006 acordou “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo
público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxecto de
fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.Adoptar a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do
Mercado municipal do Progreso ata a substanciación do expediente informativo previsto no
punto 1º, co fin de garantir a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordou
“(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo
do Mercado municipal do Progreso.(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da
prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó resultar este na actualidade
insuficiente. NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado, dado
que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido
do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordou:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado
do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo e formalizada en documento
administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente
acordo adquira firmeza en vía administrativa, sen que poida exceder en ningún caso do prazo
regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do
mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do
Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel
do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días para que
manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e
Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de

resolución adquirirá firmeza. En caso contrario, previa contestación ás alegacións
presentadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituída pola Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola
entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo
trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas
causados ó Excmo. Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a
conseguinte explotación do servizo de aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos
postos de venda no Mercado do Progreso para garantir a continuidade na prestación do
servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo
funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que rexe a concesión da
xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a
execución dos citados acordos, e tendo en conta a temporalidade previsible da Intervención
municipal, non se considerou procedente a contratación dos servizos, toda vez que podería
dar lugar a responsabilidades fronte ós adxudicatarios de ser adxudicada a xestión do
Mercado con anterioridade ó vencemento dos contratos.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa
Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos
orzamentos de 2010 de contía axeitada e suficiente na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso”, o Concello de Vigo está en disposición de facer
fronte ás obrigas de pago contraidas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:
exped estado
fact
fact
5194/551 V

nº fact

data fact

fact base

fact IVE

fact total

A/2010361

06/05/10

73,00 €

11,68 €

84,68 €

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de
referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con
irregularidades procedimentais que non implican falta de crédito adecuado e suficiente, nin
ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade absoluta senón a
súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as
prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción
deste, polo que, existindo crédito adecuado e suficiente para o gasto e tratándose dunha
actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas actuacións e o pago
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dunha indemnización substitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecemento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de
Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do
presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de
créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola
Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 4310.227.99.11 “Gastos Funcionamento do
Mercado do Progreso”, existe crédito suficiente para facer fronte á indemnización
substitutiva que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin
limitación á imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes
necesidades de gasto que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización
substitutiva proposta, é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo
informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á
indemnización substitutoria a favor de PUERTAS ATLANTICO, SL., CIF. B-36826162, na
contía de 84,68 €, 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 PUERTAS ATLANTICO, SL., CIF. B-36826162, polo
importe de 84,68 €, correspondentes á factura seguinte:
exped estado
fact
fact
5194/551 V

nº fact

data fact

fact base

fact IVE

fact total

A/2010361

06/05/10

73,00 €

11,68 €

84,68 €

3º.- Ordenar o pago a favor de PUERTAS ATLANTICO, SL., CIF. B-36826162, polo
devandito importe de 84,68 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 4310.227.99.11
“Gastos Funcionamento do Mercado do Progreso” do orzamento vixente.”
Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar de conformidade coa precedente proposta.

31(1.803).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA A FAVOR ATLÁNTICA DE
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, S.L., POR SERVIZOS PRESTADOS NO
MERCADO DO PROGRESO. EXPTE. 5215/551.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 13-10-2010, do
interventor técnico no Mercado do Progreso conformado polo concelleiro de Industria,
Turismo, Comercio e Cascos Históricos e que figura co informe da Intervención Xeral
Municipal do 25 de outubro de 2010, respectivamente:
“FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o
día 6 de marzo de 2006 acordou “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo
público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxecto de
fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.Adoptar a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do
Mercado municipal do Progreso ata a substanciación do expediente informativo previsto no
punto 1º, co fin de garantir a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordou
“(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo
do Mercado municipal do Progreso.(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da
prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó resultar este na actualidade
insuficiente. NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado, dado
que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido
do Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordou:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado
do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo e formalizada en documento
administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente
acordo adquira firmeza en vía administrativa, sen que poida exceder en ningún caso do prazo
regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do
mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do
Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de
Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel
do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días para que
manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e
Vendedores do Mercado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de
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resolución adquirirá firmeza. En caso contrario, previa contestación ás alegacións
presentadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituída pola Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola
entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo
trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas
causados ó Excmo. Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a
conseguinte explotación do servizo de aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos
postos de venda no Mercado do Progreso para garantir a continuidade na prestación do
servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo
funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que rexe a concesión da
xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a
execución dos citados acordos, e tendo en conta a temporalidade previsible da Intervención
municipal, non se considerou procedente a contratación dos servizos, toda vez que podería
dar lugar a responsabilidades fronte ós adxudicatarios de ser adxudicada a xestión do
Mercado con anterioridade ó vencemento dos contratos.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa
Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos
orzamentos de 2010 de contía axeitada e suficiente na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso”, o Concello de Vigo está en disposición de facer
fronte ás obrigas de pago contraidas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:
exped estado
fact
fact
5193/551 V

nº fact

data fact

fact base

fact ive

fact total

A/567

30/04/10

474,00 €

75,84 €

549,84 €

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de
referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con
irregularidades procedimentais que non implican falta de crédito adecuado e suficiente, nin
ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade absoluta senón a
súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as
prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción
deste, polo que, existindo crédito adecuado e suficiente para o gasto e tratándose dunha
actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas actuacións e o pago

dunha indemnización substitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecemento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de
Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do
presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de
créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola
Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 4310.227.99.11 “Gastos Funcionamento do
Mercado do Progreso”, existe crédito suficiente para facer fronte á indemnización
substitutiva que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin
limitación á imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes
necesidades de gasto que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización
substitutiva proposta, é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo
informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á
indemnización substitutoria a favor de ATLANTICA DE SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS, S.L., CIF. B-36959799, na contía de 549,84 €, 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 ATLANTICA DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS,
S.L., CIF. B-36959799, polo importe de 549,84 €, correspondentes á factura seguinte:
exped estado
fact
fact
5193/551 V

nº fact

data fact

fact base

fact IVE

fact total

A/567

30/04/10

474,00 €

75,84 €

549,84 €

3º.- Ordenar o pago a favor de ATLANTICA DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, S.L.,
CIF. B-36959799, polo devandito importe de 549,84 € con cargo ao crédito dispoñible na
partida 4310.227.99.11 “Gastos Funcionamento do Mercado do Progreso” do orzamento
vixente.”
Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar de conformidade coa precedente proposta.
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32(1.804).-.- XUSTIFICANTES DE LIBRAMENTOS.
Examinados os xustificantes de libramento remitidos por Intervención Xeral, cos informes da
xefa do servizo de Fiscalización, de data 28.10.2010, cos conformes do interventor Xeral, a
Xunta de Goberno local aproba as seguintes relación dos mesmos:
NOME

O.PAGO

IMPORTE XUSTIFICAC.

REINT.

S/FAVOR

ABALDE COMESAÑA RAQUEL

10015280

500,00

311,96

188,04

----

ALONSO FERRAGUD
SANTIAGO

10027424

5.000,00

3.964,83

1.035,17

----

CARNEIRO MINIÑO PILAR

10038541

201,88

201,88

----

----

CARNEIRO MINIÑO PILAR

10038542

112,20

93,50

18,70

----

COMESAÑA ALEN JUAN
RAMON

10035284

182,47

168,36

14,11

----

COMESAÑA ALEN JUAN
RAMON

10035313

316,00

301,89

14,11

----

DEL CASTILLO MARTIN
CARMELO

10025048

600,00

74,60

525,40

----

DEL CASTILLO MARTIN
CARMELO

10025049

3.000,00

2.691,71

308,29

----

ESCARIZ COUSO ALBERTO

10042115

7.804,25

7.804,25

----

----

ESPADA RECAREY LUIS

10017581

500,00

462,47

37,53

----

ESPADA RECAREY LUIS

10035280

2.000,00

1.963,59

36,41

----

ESPADA RECAREY LUIS

10042114

500,00

383,40

116,60

----

ESPADA RECAREY LUIS

10043778

500,00

483,03

16,97

----

GOMEZ JANEIRO MARIA

10031655

3.635,00

2.374,96

1.260,04

----

GONZALEZ DOMINGUEZ LUZ
Mª

10042767

37.500,00

37.500,00

----

----

GONZALEZ DOMINGUEZ LUZ
Mª

10047009

800.979,49

799.712,92

1.266,57

----

GONZALEZ DOMINGUEZ LUZ
Mª

10047982

13.083,18

11.020,19

2.062,99

----

GONZALEZ DOMINGUEZ LUZ
Mª

10052597

322.554,21

322.454,18

100,03

----

GUTIERREZ ORUE FRANCISCO
J.

10029580

602,47

602,47

----

----

GUTIERREZ ORUE FRANCISCO
J.

10042769

1.405,22

0,00

1.405,22

0,00

GUTIERREZ ORUE FRANCISCO
J.

10046341

790,00

790,00

----

----

NUÑEZ ABOY MARTA

10039607

276.092,48

253.004,48

23.088,00

----

NUÑEZ ABOY MARTA

10048094

100,00

5,4

94,60

----

NUÑEZ ABOYMARTA

10048091

328,91

312,34

16,57

----

OTERO LAMAS JOSE ANGEL

10017027

4.000,00

3.999,30

0,70

----

SAN LUIS COSTAS AVELINO

10024724

250,00

251,68

----

----

SAN LUIS COSTAS AVELINO

10024725

300,00

267,46

30,86

----

SAN LUIS COSTAS AVELINO

10038538

8.816,00

8.816,00

----

----

1.491.653,7
6

1.460.016,85

31.636,91

0,00

TOTAL

NOME

O.PAGO

IMPORTE

XUSTIFICAC.

REINT.

S/FAV
OR

BERNARDEZ GIL SELA

10001649

8.000,00

6.588,62

1.411,38

----

COVELO ROMA ROSENDO G.

10015538

3.500,00

2.229,00

1.271,00

----

DIAZ DE BUSTAMANTE Mª PILAR 10084531

563.400,00

453.748,05

109.651,95

----

DIAZ DE BUSTAMANTE Mª PILAR 10084532

490.638,52

475.399,48

15.239,04

----

ESCARIZ COUSO ALBERTO

10011539

191,81

191,81

---

----

ESCARIZ COUSO ALBERTO

10031277

206,74

272,71

----

65,97

ESCARIZ COUSO ALBERTO

10031281

262,88

301,13

----

38,25

ESCARIZ COUSO ALBERTO

10031311

300,00

300,00

----

----

ESPADA RECAREY LUIS

10011409

3.000,00

195,17

2.804,83

0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10039100

6.851,40

6.851,40

----

----

GUTIERREZ ORUE FRANCISCO J.

10013243

148,73

148,73

----

----

MAGDALENA VILA Mª JESUS

10007267

200,00

62,09

137,91

----

OTERO LAMAS JOSE ANGEL

10013450

300,00

157,56

142,44

----

OTERO LAMAS JOSE ANGEL

10035289

250,00

109,98

140,02

----

OTERO LAMAS JOSE ANGEL

10035290

1.000,00

928,00

72,00

----

SAN LUIS COSTAS AVELINO

10017015

250,00

171,10

78,90

----

1.078.500,08

947.654,83

TOTAL

130.949,47 104,22

33(1.805).- PROPOSTA DE ACEPTACIÓN DE CESIÓN GRATUÍTA DE Dª Mª
CARMEN SEIJO CALVAR. EXPTE. 17924/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do xefe de Patrimonio do 13-102010, conformado pola xefa da área de Réxime Interior e polo concelleiro-delegado de
Patrimonio, a Xunta de Goberno Local acorda:
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1º.- Aceptar a cesión gratuíta de Da. Mª del Carmen Seijo Calvar do terreo chamado “Cocho
ou Lugar de Afora”, na parroquia de Bembrive, descrito no apartado primeiro dos
antecedentes, para o seu destino á mellora da intersección do camiño Subida a Chans co
camiño Regada, en Bembrive, deste termo municipal.
2º.- Proceder, tralos tramites legais pertinentes, á formalización da cesión en escritura
pública.
3º.- Dar de alta no Inventario Municipal de bens e dereitos, dito terreo.

34(1.806).- PLAN
DE
SEGURIDADE
SAÚDE
E
NOMEAMENTO
COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE E DA SUPERVISIÓN TÉCNICA
MUNICIPAL DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DO CONTORNO DO
CRUCEIRO VELLO DE BOUZAS. EXPTE. 5605/307.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da xefa de Patrimonio
Histórico do 25-10-2010, conformado polo delegado da área de Patrimonio Histórico, a
Xunta de Goberno Local acorda:
Nomear a Beltrán Pérez Viso, en representación da empresa INGENIA, como coordinador
de seguridade e saúde para as obras de rehabilitación do contorno do Cruceiro Vello de
Bouzas.

35(1.807).- PLAN
DE
SEGURIDADE
SAÚDE
E
NOMEAMENTO
COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE E DA SUPERVISIÓN TÉCNICA
MUNICIPAL DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DA PRAZA DE DIEGO SANTOS
E RENOVACIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO E SEPARATIVA DE AUGAS.
EXPTE. 5650/307.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da xefa de Patrimonio
Histórico do 25-10-2010, conformado polo delegado da área de Patrimonio Histórico, a
Xunta de Goberno Local acorda:
Nomear a Beltrán Pérez Viso, en representación da empresa INGENIA, como coordinador
de seguridade e saúde para as obras de rehabilitación da Praza de Diego Santos e renovación
das redes de saneamento e rede separativa de augas.

36(1.808).- PRODUTIVIDADES POR ENCOMENDAS DE FUNCIÓNS PERÍODO
1-07/30-09-2010. EXPTE. 10139/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta técnica de avaliación e
formación de RR HH, do 13-10-2010, conformado pola xefa do servizo e polo concelleiro-

delegado de Xestión Municipal, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral do
29-10-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Outorgar aos empregados municipais que a continuación se relacionan os complementos
de produtividade propostos pola realización das funcións encomendadas:

nome
Luz González Domínguez
Marta Alonso Posada
Juan Carlos Roman Casas
Marta Núñez Aboy
Rosendo G Covelo
Carolina Vicente
Francisco Gutiérrez Orúe
María J Rodríguez Martínez
Juana Abalde Posada
Rosa Otero Malvárez
Ana Soto Sobrado
José Luís Amoedo Moreira
Remedios Alonso Vázquez
Rafael Ojea Pérez

n persoal
23290
79396
8349
78436
23627
22119
13920
22042
15102
80568
11475
22467
15160
14775

DNI
36087873
36138135Y
36011347
36138380
36077859J
36080915
13894232
36086062M
36042156Y
76965736p
36031696
36073079
36049299
36021230

período
1/7-30/10
1/7-30/10
1/7-30/10
1/7-30/10
1/7-30/10
1/7-30/10
1/7-30/10
1/7-30/10
1/7-30/10
1/7-30/10
1/7-30/10
1/7-30/10
1/6-30/19
1/7-30/10
Total

Proposta aboamento
1.396,40 €
1.858,41 €
1.858,41 €
1.238,94 €
1.582,59 €
700.00 €
1.629,13 €
1.858,41 €
816,50 €
834,50 €
385,92
533,17 €
1.529,52 €
2.081,00 €
18.302,90 €

2º.- Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 18.302,90 € en concepto de
produtividade a favor dos empregados municipais anteriormente referenciados, con cargo á
partida orzamentaria 922.0.1500000 “Produtividade” (RC 51415).
Déase traslado do presente acordo á interesada, Intervención Xeral e Comité de Persoal aos
efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro de Editos por un prazo de dez
días para público coñecemento.”
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 MES a contar dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 meses dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, nos supostos,
termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

37(1.809).- SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE AVAL DA COMISIÓN FESTAS
NOSA SRA. DAS NEVES-A GUÍA. EXPTE. 78937/210.

Ses. ord. 08.11.2010

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe da área de
Mobilidade do 22-10-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Que polos servizos de Intervención Municipal, se proceda á devolución do importe en
metálico achegado en data 14 de xullo de 2010 pola Comisión de Festas Nosa Sra. das Neves
a Guía CIF G 36731404, por un importe de 2000 € para responder dos posíbeis danos con
motivo da celebración das festas da Sardiña e da patroa os días 31 de xullo e 3, 4, 5 de
agosto de 2010, por non se producir danos na vía pública.

38(1.810).- SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE AVAL DA ASOCIACIÓN
CULTURAL TRIANA DE VIGO. EXPTE. 78938/210.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe da área de
Mobilidade do 22-10-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Que polos servizos de Intervención Municipal, se proceda á devolución do aval achegado en
data 24 de marzo de 2010 por Vicente González Pereira, NIF 76860055 N, por un importe de
4000 € para responder dos posíbeis danos con motivo da celebración da IX Feira Trianera de
Vigo os dias do 02 ao 6 de xuño de 2010 , por non se producir danos na vía pública.

39(1.811).- PROPOSTA APROBACIÓN MEMORIA E ADXUDICACIÓN OBRAS
DE CONEXIÓN E ABASTECEMENTO E SANEAMENTO Á ANTIGA ESCOLA
INFANTIL MESTRE GOLDAR. EXPTE.552/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe administrativo e
de control presupostario da área de Servizos Xerais do 02-11-2010, conformado pola
concelleira-delegada de área, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar a memoria valorada presentada pola empresa Aqualia, con data 24 de setembro,
para executar as obras de CONEXIÓN DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO Á
ANTIGA ESCOLA INFANTIL MESTRE GOLDAR", por un importe de 3.522,69 € (IVE
excluído)
2º.- Adxudicar a execución de ditas obras á “Aqualia ”, empresa concesionaria do servizo
municipal de abastecemento e saneamento, por un importe de 3.522,69 € (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 2 de novembro.

40(1.812).- PROPOSTA APROBACIÓN MEMORIA E ADXUDICACIÓN OBRAS
DE INSTALACIÓN BOMBAS NA EBAR PUNTA LAGOA E CONSTRUCIÓN DE
PLUVIAIS EN ESPIÑEIRO. EXPTE. 553/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe administrativo e
de control presupostario da área de Servizos Xerais do 02-11-2010, conformado pola
concelleira-delegada de área, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar a memoria valorada presentada pola empresa Aqualia, con data 6 de outubro,
para executa-las obras de “INSTALACIÓN BOMBAS NA EBAR PUNTA LAGOA E
CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAIS EN ESPIÑEIRO", por un importe de 26.590,76 € (IVE
EXCLUÍDO)
2º.- Adxudicar a execución de ditas obras á “Aqualia ”, empresa concesionaria do servizo
municipal de abastecemento e saneamento, por un importe de 26.590,76 € (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 2 de novembro.

41(1.813).- DAR CONTA DE MULTAS COERCITIVAS. EXPTE. 4417/407.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe proposta do xefe dos
Servizos Centrais da Xerencia Municipal de Urbanismo do 28-10-2010, conformado pola
xerente da XMU, que di o seguinte:
Os ingresos polos distintos conceptos urbanísticos son liquidados, recadados e
contabilizados polos servizos desta Xerencia Municipal de Urbanismo.
Durante os exercicio 2008 e 2009 impuxéronse multas coercitivas á entidade AIM Iniciativas
Empresariais do Morrazo, S.L., como medio de execución forzosa ante o incumprimento
reiterado da orde de execución ditada en marzo de 2008 (exp. 12576/423). Ditas multas non
foron ingresadas no período voluntario, polo que deben pasar á vía de constrinximento.
De conformidade coa base 48ª das de execución do vixente orzamento do Concello de Vigo e
a base 5ª das propias deste Organismo Autónomo “a recadación en vía de constrinximento
dos ingresos da Xerencia farase utilizando os medios da Tesourería do Concello. A proposta
do Xerente, o Tesoureiro ditará a correspondente providencia de apremio”.
O Concello contabilizará extra-presupostariamente os ingresos por este concepto para o
posterior traspaso á Xerencia Municipal de Urbanismo.
En consecuencia, proponse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo a adopción do
seguinte acordo:

Ses. ord. 08.11.2010

Quedar enterada das seguintes multas coercitivas impostas á entidade mercantil AIM
Iniciativas Empresariais do Morrazo, S.L. (NIF B-36.539.393) no expediente de execución
forzosa nº 12576/423, que se remiten ao Tesoureiro do Concello de Vigo para que dite a
correspondente providencia de apremio:
•
•
•
•

Multa coercitiva imposta o 7 de maio de 2008
Multa coercitiva imposta o 13 de outubro de 2008
Multa coercitiva imposta o 14 de xaneiro de 2009
Multa coercitiva imposta o 1 de decembro de 2009

300,00 euros
600,00 euros
1.200,00 euros
6.000,00 euros”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local toma coñecemento do precedente informe-proposta.

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.

42(1.814).- ADXUDICACIÓN OBRAS DE REFORMA E ACONDICIONAMENTO
DA ETEA. EXPTE. 288/440.
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, visto o informe do secretario da Mesa de
Contratación do 29-10-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar á mercantil Movexvial, S.L. O procedemento aberto para a contratación das obras
de reforma e acondicionamento da ETEA, Expte. 288/440, por un prezo total de 817.028,46
euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de goberno Local de 21 de xuño de 2010 e a oferta
presentada.

43(1.815).1481/315.

VALIDACIÓN GASTO SECURITAS DECEMBRO-ABRIL. EXPTE.

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, visto o informe-proposta da técnica de actividades
económicas do 14-05-2010, conformado polo xefa da área de Acción Social e pola
concelleira-delegada de Benestar Social, vistos os informes da Asesoría Xurídica e da
Intervención Xeral Municipal do 6 e do 28 de outubro de 2010, respectivamente, a Xunta de
Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 24.252,70 €, a favor de “SECURITAS
SEGURIDAD ESPAÑA, SA”, CIF: A-79252219, polos servizos de vixilancia e seguridade da
Unidade Asistencial de Drogodependencias -CEDRO- durante os meses de decembro de
2009 e xaneiro, febreiro e marzo de 2010.
2º.- Imputar o gasto de 24.252,70 euros á partida orzamentaria 3133.227.01.00
“CONTRATACIÓN SERVIZO SEGURIDADE”, ou Bolsa de Vinculación.
3º.- A imputación do gasto ao orzamento vixente non provoca prexuízo nin limitación para a
realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida.

44(1.816).- VALIDACIÓN GASTO SECURITAS MAIO-AGOSTO. EXPTE.
1543/315.
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, visto o informe-proposta da técnica de actividades
económicas do 13-09-2010, conformado polo xefa da área de Acción Social e pola
concelleira-delegada de Benestar Social, vistos os informes da Asesoría Xurídica e da
Intervención Xeral Municipal do 25 de outubro e do 4 de novembro de 2010,
respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 19.569,42 €, a favor de “SECURITAS
SEGURIDAD ESPAÑA, SA”, CIF: A-79252219, polos servizos de vixilancia e seguridade da
Unidade Asistencial de Drogodependencias - CEDRO - durante os meses de maio a agosto
de 2010.
2º.- Imputar o gasto de 19.569,42 euros á partida orzamentaria 3133.227.01.00
“CONTRATACIÓN SERVIZO SEGURIDADE”, ou Bolsa de Vinculación.

Ses. ord. 08.11.2010

3º.- A imputación do gasto ao orzamento vixente non provoca prexuízo nin limitación para a
realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida.

45(1.817).- VALIDACIÓN GASTO EUXA XANEIRO-FEBREIRO. EXPTE.
1444/315.
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, visto o informe-proposta da técnica de actividades
económicas do 11-03-2010, conformado polo xefa da área de Acción Social e pola
concelleira-delegada de Benestar Social, vistos os informes da Asesoría Xurídica e da
Intervención Xeral Municipal do 6 e do 25 de outubro de 2010, respectivamente, a Xunta de
Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 100.405,94 €, a favor de “EUXA,
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL”, NIF. B15829518, polos servizos de xestión da
Unidade Asistencial de Drogodependencias – CEDRO - durante os meses de xaneiro e
febreiro de 2010.
2.- Imputar o gasto de 100.405,94 euros á partida orzamentaria 4123.227.06.01 “Servizo
metadona”, ou Bolsa de Vinculación.
3.- A imputación do gasto ao orzamento vixente non provoca prexuízo nin limitación para a
realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida.

46(1.818).- VALIDACIÓN GASTO EUXA XULLO-AGOSTO. EXPTE. 1544/315.
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, visto o informe-proposta da técnica de actividades
económicas do 14-09-2010, conformado polo xefa da área de Acción Social e pola
concelleira-delegada de Benestar Social, vistos os informes da Asesoría Xurídica e da
Intervención Xeral Municipal do 25 de outubro e do 4 de novembro de 2010,
respectivamente, a Xunta de Goberno Local acorda:
1.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 101.344,30 €, a favor de “EUXA,
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL”, NIF. B15829518, polos servizos de xestión da
Unidade Asistencial de Drogodependencias –CEDRO- durante os meses de xullo e agosto de
2010.

2.- Imputar o gasto de 101.344,30 euros á partida orzamentaria 3133.227.99.01 “Servizo
metadona”, ou Bolsa de Vinculación.
3.- A imputación do gasto ao orzamento vixente non provoca prexuízo nin limitación para a
realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida.

47(1.819).- VALIDACIÓN GASTO EUXA MARZO-XUÑO. EXPTE. 1531/315.
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, visto o informe-proposta da técnica de actividades
económicas do 03-09-2010, conformado polo xefa da área de Acción Social e pola
concelleira-delegada de Benestar Social, vistos os informes da Asesoría Xurídica e da
Intervención Xeral Municipal do 6 e do 25 de outubro de 2010, respectivamente, a Xunta de
Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 200.811,88 €, a favor de “EUXA,
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SL”, NIF. B15829518, polos servizos de xestión da
Unidade Asistencial de Drogodependencias –CEDRO- durante os meses de marzo a xuño de
2010.
2º.- Imputar o gasto de 200.811,88 euros á partida orzamentaria 3133.227.99.01 “Servizo
metadona”, ou Bolsa de Vinculación.
3º.- A imputación do gasto ao orzamento vixente non provoca prexuízo nin limitación para a
realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida.

48(1.820).- CONVOCATORIA ENTIDADES DEPORTIVAS EVENTOS. EXPTE.
9351/333.
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, visto o informe-proposta do director deportivo do
IMD do 26-10-2010, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes, visto o informe de
fiscalización da Intervención Xeral Municipal do 05-11-2010, a Xunta de Goberno Local
acorda:

Ses. ord. 08.11.2010

1º.- Outorgar subvencións ós clubes relacionados no Anexo I, por un total de 364.500,00
€,correspondentes á resolución da convocatoria de subvencións para a organización de
eventos deportivos no ano 2010, con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.01. do
orzamento do 2010.
2º.- Rexeitar as solicitudes relacionadas no anexo II polas causas indicadas.
ANEXO I: LISTADO DEFINITIVO DE ENTIDADES E SUBVENCIÓNS ACADADAS POLAS MESMAS NA
“CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS
DE VIGO PARA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE O ANO
2010”

ENTIDADE

CIF

CELTA ATLETISMO

G-36945319

CELTA
FEMENINO
ATLETISMO

G-36927689

NOME DO EVENTO

VII
LIGA
ATLETISMO

INTERCOLEXIOS

FASE SEMIFINAL
CLUBES

DE

LIGA

DE

SUMA
PUNTOS

SUBVENCIÓN
2010 POR
EVENTO

SUBVENCIÓN
2010 POR
ENTIDADE

30,00

4.000,00 €

4.000,00 €

7,50

1.000,00 €
2.000,00 €

III TROFEO ALFONSO POSADA

11,25

1.500,00 €

1.500,00 €

Competición non Federada de ámbito Galego.

VIGUESA
ATLETISMO
AGRUPAC.

G.36645109

III TROFEO MEMORI EUGEN

1,50

200,00 €

200,00 €

G-36657856

CROSS ESCOLAR

2,25

300,00 €

300,00 €

IV CARR.PEDESTRE(VIGO+11)

37,50

5.000,00 €

GRAN
PREMIO
NAVIDAD

37,50

5.000,00 €

150,00

20.000,00 €

37,50

5.000,00 €

CARRER SAN JUAN

30,00

4.000,00 €

SERIE MUNICIPAL EN PISTA

30,00

4.000,00 €

18,75

DELEG.
FED.
GALEGA ATLETISMO

Evento deportivo de carácter nacional que
fomenta a imaxe da cidade no territorio nacional.

300,00

40.000,00 €

40.000,00 €

Evento de ámbito Internacional de gran
repercusión tanto na cidade como a nivel
nacional e Internacional.

2,25

300,00 €

VI CAMPUS DE BALONCESTO

2,25

300,00 €

III EDICION TORNEO 3*3

2,25

300,00 €

1.800,00 €

A entidade organiza diferentes actividades
relacionadas co fomento do deporte na base e o
fomento do deporte femenino.

LINCO 2009 LIGA INTERN

4,50

600,00 €

TRIANGULAR SENIOR

2,25

300,00 €

FASE ZONAL INFANTIL FEMENINO

3,75

500,00 €

G-36645398

RALLYE RÍAS BAIXAS

III TORNEO
CADETE

DE

INTER.INFANTIL

E

G-36810075
FASE DE ASCENSO A 1ª NACIONAL

SD OCTAVIO
FED. GALEGA
BALONMÁN

DE

HALCONES DE VIGO

a

2.500,00 €

ESCUDERÍA
BAIXAS

U.B. LAVADORES

que

2.500,00 €

CIDADE

III SUBIDA CIDADE DE VIGO

G-36942142

coa

Competicións de ámbito nocal, provincial e
Nacional de fomento da modalidade e gran nivel
de participación e repercusión medíatica e social.

XXV
G.P.
VIGOATLETISMO

G-36306009

SEIS DO NADAL
BALONCESTO

Competición de ámbito local
Concellería colabora con Trofeos.

43.000,00 €

CTO ESPAÑA DE AUTONOMÍAS
G-15103500

RACING
SPORT
ESCUDERIA
RÍAS

Actividade do fomento do deporte entre os máis
pequenos.
Proba Federada de ámbito Galego de Campo a
través.

XXXII TROFEO
TRAVES

PEDESTRE

nivel

4.000,00 €

G-36645018

SAN

importante

4.000,00 €

S.MIGUEL DE OYA
ATLETISMO

A

Actividade Federada
competitivo

de

elevada

30,00

XXXI MEMORIAL
ALONSO

CAMPO

local e

1.000,00 €

G-36645257

DE

Proba escolar de ámbito
participación.

7,50

COMESAÑA
SPORTING CLUB

AGRUPACION
CASTRO
MIGUEL

BELARMINO

DESCRICIÓN DO EVENTO

4,50

600,00 €

Evento Federado de fomento da modalidade.
1.100,00 €

Evento de ámbito nacional e de fomento do
deporte femenino.

G-36907384

CIDADE DE Vigo DE BALONMÁN

22,50

3.000,00 €

3.000,00 €

Evento de importante repercusión deportiva e
mediática na cidade

G-36690832

AMISTOSO
BRETAÑA

52,50

7.000,00 €

7.000,00 €

Evento de carácter Internacional de importante
proxección.

G-36933331

V TROFEO CIDADE VIGO

7,50

1.000,00 €

1.000,00 €

Evento de fomento da modalidade e de carácter
internacional.

GALICIA-GRAN

CELTA
BOWLING

CLUB

CLUB
BOLOS
VALADARES

G-36685345
G-36881316

15,00

2.000,00 €

2.000,00 €

Evento de carácter internacional cunha elevada
participación.

TORNEO SAN CAMPIO

1,50

200,00 €

200,00 €

Evento de ámbito local co que a Concellería
colabora coa entrega dos trofeos.

XII TORNEO INTER.CIDADE VIGO

CENTRO DE BOXEL
IFCO

G36991495

CTO. ESPAÑA PESO MEDIO

3,75

500,00 €

500,00 €

Evento federado de ámbito nacional

C.D. SAUDADE

G-36662344

CTO. DE ESPAÑA

3,75

500,00 €

500,00 €

Evento deportivo de carácter nacional e baixa
repercusión e participación.

C.C. CORUXO

G-27700730

I TROFEO MINIBTT

2,25

300,00 €

300,00 €

Evento de fomento da modalidade na base.

TROFEO CICLIS FIESTAS DE Vigo

6,00

800,00 €

MEIXOEIRO CC

G-36720951
GRAN PREMIO CICLISTA

2.000,00 €

9,00

1.200,00 €

22,50

3.000,00 €

3.000,00 €

Evento de ámbito autonómico cunha elevada
participación.
Campionato non Federado de ámbito Galego e
elevada participación.

RIA DE VIGO CC

G-36745107

TROF. C Vigo

TEIS CC

G-36754323

XVII G.P.PABLO MOREIRAS

7,50

1.000,00 €

1.000,00 €

TRAVIESAS C.C.

G-36703213

JORNADAS CICLOT.GALICIA09

2,25

300,00 €

300,00 €

PROMOCIÓN ESCOLAR

30,00

4.000,00 €

VOLTA A Vigo

15,00

2.000,00 €

CRITERIUM Vigo ATLÁNTICO

45,00

6.000,00 €

DIPTICO CICLISTA GP CIDAVIGO

60,00

8.000,00 €

VIGUES CC

A entidade organiza dúas probas, de ámbito
local, pero cunha elevada participación.

G-36650885

20.000,00 €

Evento de
provincial.

deporte

aficionado

de

ámbito

Probas clásicas do calendario deportivo da
cidade, de gran importancia deportiva no
calendario da modalidade, e unha importante
repercusión social e mediática.

A.D. SODIM

G-27727965

COPA GALEGA DE VELA

3,75

500,00 €

500,00 €

Evento de
repercusión.

F.G.
DISCAPACITADOS

G-36784239

CAMP.GAL.BALONCESTO

3,75

500,00 €

500,00 €

Campionato oficial de ámbito Galego.

XORNADA LIGA BOCCIA

1,50

200,00 €

2,25

300,00 €

500,00 €

TOMA DE TEMPOS S

Actividade de ámbito Galego, de potenciación
das actividades para deportistas discapacitados.

10,50

1.400,00 €

1.400,00 €

Actividade de ámbito Galego, de potenciación
das actividades para deportistas discapacitados.

TAMIAR APAMP

G-36657450

autonómico

e

pouca

SPECIAL OLYMPICS

G-15771777

XOGOS
AUTONÓMICOS
FUTBOL SALA

CD FADEMGA

G-15457153

LIGAS INTERPROVINCIAIS

3,75

500,00 €

500,00 €

Activide de ámbito autonómico e de dinamización
de actividades para poboación con discapacidade

CLUB ESGRIMA EL
OLIVO

G-36869873

CPTO. GALEGO ESGRIMA 2010

3,75

500,00 €

500,00 €

Campionato oficial
categoría base.

AFAVI

G-36998227

VARIOS EVENTOS

67,50

9.000,00 €

9.000,00 €

Organiza diversos eventos na cidade de
dinamización e fomento do fútbol no entorno de
Vig.

SCD
ATLANTIDA
MATAMA

G-36620854

TORNEO FESTAS DAS NEVES

3,75

500,00 €

500,00 €

Campionato de categorías inferiores de ámbito
local con elevada particpación de deportistas.

BALAIDOS C.F.

G-36737724

TORNEO TRIANGULAR BASE

2,25

300,00 €

300,00 €

Evento de escasa repercusión e participación.

COYA CD

G-36753911

TORNEO BENJAMINES

2,25

300,00 €

300,00 €

Competicións e actividades de fomento da
modalidade e de baixa participación.

FUTBOL F.G.

G-15055890

LXIV CPA VIGO

7,50

1.000,00 €

1.000,00 €

NIETO CD

G-36687309

TOR. FUTBOL MEIXOEIRO

2,25

300,00 €

300,00 €

Competicións e actividades de fomento da
modalidade e de baixa participación.

G-36912459

TORNEO
SEGURIDAD

2,25

300,00 €

300,00 €

Evento de carácter autonómico.

PRIMAVERA AD

G-36661205

TORNEO HOMENAJE

2,25

300,00 €

300,00 €

Evento deportivo cunha importante participación.

VALLADARES CCAR

G-36617082

TORNEO SAN CAMPIO

2,25

300,00 €

300,00 €

Competicións e actividades de fomento da
modalidade e de baixa participación.

CD VALADARES

G-36629657

MEMORIAL MOISES

2,25

300,00 €

300,00 €

Competicións e actividades de fomento da
modalidade e de baixa participación.

AGR.
VIGO

G-36651123

TROFE CIDADE VIGO

2,25

300,00 €

300,00 €

Competicións e actividades de fomento da
modalidade e de baixa participación coa que a
Concellería colabora coa donación de trofeos.

RACING
DE
CASTRELOS FC

G-36710762

TROFEO CARAVEL

2,25

300,00 €

300,00 €

Competicións e actividades de fomento da
modalidade e de baixa participación.

RAPIDO
PEREIRO CF

G-36874832

T.NADAL PEREIRO

2,25

300,00 €

300,00 €

Competicións e actividades de fomento da
modalidade e de baixa participación.

MARCHA CICLISTA

0,75

100,00 €

1,50

200,00 €

300,00 €

TORNEO SEMANA SANTA

Eventos de fomento da modalidade de escasa
repercusión, aínda que importantes socialmente.

POLICIA
C.D.

LOCAL

DEPORTIVA

S.D. NAVIA

DE

CUERPOS

DE

ámbito

DE

G-27726934

de

ámbito

Galego

de

LXIV CPA VIGO

Ses. ord. 08.11.2010

CLUB SAN ROQUE
CASABLANCA

G-36763084

TORNEO ARMANDO CAJARAVILLE

6,00

800,00 €

800,00 €

Evento cunha importante
repercusión na cidade.

CD A PAZ 03

G36924249

TORNEO FUTBOL SALA

2,25

300,00 €

300,00 €

Competición de fomento da modalidade e de
baixa participación.

A.D. LAVADORES

G-36770931

TROFEO XV ANIVERSARIO

2,25

300,00 €

300,00 €

Torneo de dinamización da modalidade e mínima
repercusión.

MOSTEIRO
BEMBRIVE FS

V-36886422

TORNEO
F
SALA
ALEVIN FEMENINO

BEMBRIVE

2,25

300,00 €

600,00 €

A entidade organiza actividaes de fomento da
modalidade, cunha elevada participación e co
acento do fomento do deporte feminino.

TORNEO MOSTEIRO FUTBOL SALA

2,25

300,00 €

MOSTEIRO
BEMBRIVE FS

participación

e

VALLADARES CVC

G-36805158

TROFEO MEMO.AGUSTIN

2,25

300,00 €

300,00 €

Actividade de fomento da modalidade e de baixa
participación.

CD URUGUAY

G-27716067

TONEO D.MANUEL CASTRO

2,25

300,00 €

300,00 €

Actividade de fomento da modalidade e de baixa
participación.

SB AS NOSAS RÚAS

G-36963312

TORNEOS DE VERÁN E NADAL
NOSAS RUAS

2,25

300,00 €

300,00 €

Actividade de fomento da modalidade e de baixa
participación.

TREBOADA FS

G-36645075

TONEO TREBOADA

2,25

300,00 €

300,00 €

Actividade de fomento da modalidade e de baixa
participación.

CLUB VULCANO F.S.

G-27718030

TORNEO FÚTBOL SALA

2,25

300,00 €

300,00 €

Torneo de dinamización
pequena participación.

VETERANOS
TEIS

G-36916401

MEMORIAL HERMIDA

2,25

300,00 €

300,00 €

Actividade de fomento da modalidade e de baixa
participación.

AEROCLUB DE VIGO

G-36610384

CAMP.GOLF CONCELLO VIGO

11,25

1.500,00 €

1.500,00 €

Campionato de ámbito nacional cunha elevada
participación.

ATLANTICO
DE HOCKEI

G-36684850

TOR. INTER. DE CLAUSURA

3,75

500,00 €

500,00 €

Evento deportivo non federado de ámbito local e
moderada repercusión na cidade.

G36757623

CTO. GALIZA CLUBS

3,75

500,00 €

500,00 €

competición federada de ámbito autonómico

G-36681633

18ª FESTA DO JUDO INFANTILTROFEO MESTRE DE FRUTOS

60,00

8.000,00 €

8.000,00 €

Gran evento de dinamización da modalidade
cunha importantísima participación.

G-15109267

G.P. CIDADE DE Vigo DE JUDO

60,00

8.000,00 €

8.000,00 €

Evento dun gran nivel competitivo e unha
importante participación.

G-36870160

IX TROFEO CIUDAD
KARATE-KOBUDO

24,75

3.300,00 €

3.300,00 €

Campionato de fomento da modalidade, cunha
gran participación e nivel deportivo.

V-36651081

PROMOCIÓN
DA
LOITA
CENTROS ESCOLARES

4,50

600,00 €

600,00 €

Actividades de dinamización da modalidade.

CLUB DE LOITA EL
CASTRO

G-36707586

TROFEO INTERNACIONAL

3,75

500,00 €

500,00 €

Torneo de dinamización
pequena participación.

CIUDAD
LOITA

G-36955565

III TORNEO CIDADE VIGO

3,75

500,00 €

500,00 €

Competición de elevado nivel competitivo .

VIII OPEN SAN IGNACIO

2,25

300,00 €

1,50

200,00 €

500,00 €

Competición de elevado nivel competitivo.

TROF. 29 ANIVER.S.IGNACIO
XX TROFEO NACIONAL KUZUSHI

3,75

500,00 €

500,00 €

Torneo de dinamización
pequena participación.

da

modalidade

e

PIRINEOS 2010

0,00

0,00 €

modalidade

e

400,00 €

Torneo de dinamización
pequena participación.

da

3,00

400,00 €

operación BENXAMÍN
MOTONAUTICA ADAPTADA

3,75

500,00 €

500,00 €

Competición de fomento da modalidade e de
dinamización para persoas con discapacidade

VIGO BIKE CONTEST 2010

105,00

14.000,00 €

7,50

1.000,00 €

15.000,00 €

SUBIDA O CASTRO 2010

Campionato de Europa oficial na modalidade de
descenso en mountain bike, de carácter
internacional no que participan deportistas de
toda Europa, e de gran repercusión social e
mediática

3,75

500,00 €

500,00 €

Evento de dinamización da modalidade, de baixa
participaicón.

2,25

300,00 €

300,00 €

Actividade de fomento da modalidade.

6,00

800,00 €

800,00 €

Competición de elevada
complexidade organizativa.

3,75

500,00 €

500,00 €

Competición de ámbito local e nivel copetitivo
afeccionado.

DE

CLUB

CLUB HALTEROFILIA
VIGO
FAMU
FED. GALEGA
JUDO

DE

ZANSHIN A.D.
FED. GALEGA
LOITA

DE

DE

VIGO

SAN IGNACIO CLUB
DE LOITA

G-36708303

CLUBE KUZUSHI DE
LOITA

G-36696227

CLUB
MONTAÑEIROS
CELTAS

G-36637890

CLUB MINAUTA

G-36834240

RP3

DE

VIGO

en

G-36850378

da

da

modalidade

modalidade

ASOC.
AUGAS
ABERTAS GALICIA

G-27742386

TRAVESÍA A NADO

NATACION
TRAVIESAS

G-36823524

FESTIVAL
FONDO

G-36827079

12 HORAS

CD
PADEL
FEMENINO CIES

V-27713759

TORNEO
PADELWOMAN
TORNEO SOCIAL

CLUB CARPA

G-36645091

CPTO GAL.LIBRE PARELLAS

3,75

500,00 €

500,00 €

Campeonatos oficiais
provincial Galego.

CASTRELOS
PATINAXE

G-36811974

CAMP.PROVINCIAL 1º CAT

3,75

500,00 €

500,00 €

Campionato oficial de base de ámbito Galego.

RIAS
NATACION

BAIXAS

DE

ESTILOS

E

DE

CIES,

de

participación

base

de

e

e

e

ámbito

VALLADARES
PATINAXE

G-36765733

CTO.GALEGO ALEVIN/INF.LIBRE

3,75

500,00 €

500,00 €

Campeonato oficial de base de ámbito Galego.

C.
PATINAXE
VAGALUME

V-36982304

II FASE PROVINCIAL NIVEIS

3,75

500,00 €

500,00 €

Campeonato oficial de base de ámbito Galego.

FED.
PATINAXE

G-15070451

CT.
ESPAÑA
VELOCIDADE

82,50

11.000,00 €

11.000,00 €

VIGUES DE PELOTA
CD

G-36852820

XI TROF.CIDADE DE VIGO

3,75

500,00 €

500,00 €

A Concellería aporta os trofeos da competición.

BARREIRO
PETANCA

G-36804763

XXVII 24 HORAS

0,75

100,00 €

100,00 €

A Concellería aporta os trofeos da competición.

CELTA PETANCA

G-36875417

V”24 HORAS”

0,75

100,00 €

100,00 €

A Concellería aporta os trofeos da competición.

ENSINO PETANCA

G-36798866

III OPEN INTERNA

22,50

3.000,00 €

3.000,00 €

Competición Internacional de elevado nivel
competitivo e gran complexidade organizativa.

FLORIDA
PETANCA

G-36792711

XV 24 H.PET.FLORIDA

0,75

100,00 €

100,00 €

Competición de carácter afeccionado e baixa
participación

AGRUP. CENT. DEP.
E CULT.

G-36791291

I TROF PETANCA

0,75

100,00 €

100,00 €

Torneo de dinamización
pequena participación.

XESTAS ACD

G-36628543

V TORNEO CIDADE DE VIGO

12,75

1.700,00 €

1.700,00 €

G36702413

XXII T.RECONQUISTA

0,75

100,00 €

100,00 €

A Concellería aporta os trofeos da competición.

G-36987915

CTO. GALEGO DE ORIENTACIÓN

3,75

500,00 €

500,00 €

Cto Federado de ámbito autonómico

CORUXO REMO

G-36726750

IX BANDEIRAS CORUXO TRAINE

30,00

4.000,00 €

4.000,00 €

CLUB SQUASH RÍA
DE Vigo

G-27736438

CTO. SQUASH RÍA DE Vigo

3,75

500,00 €

500,00 €

VIGO SQUASH

G-36929511

COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA

15,00

2.000,00 €

2.000,00 €

Evento de carácter nacional e importante nivel
competitivo.

G-27730019.

O MARISQUIÑO

105,00

14.000,00 €

14.000,00 €

Actividade de enorme repercusión mediática e
social, que acolle a deportistas de talla
internacional.

SCDR HELIOS

G-36633428

IV TORNEO DE VERANO

2,25

300,00 €

300,00 €

Torneo de dinamización
pequena participación.

da

modalidade

e

CIRCULO
MERCANTIL

G-36614097

T.FEDER.GAL-XUNTA TIRO AR.

2,25

300,00 €

300,00 €

Torneo de dinamización
pequena participación.

da

modalidade

e

AGR.
DEPORTIVA
VINCIOS

G-36939064

XII CTO. BENXAMÍN TENIS DE
MESA E I PREBENXAMÍN

2,25

300,00 €

300,00 €

Torneo de dinamización
pequena participación.

da

modalidade

e

CLUB
Vigo

G-36705101

XXIV TRIATHLON CIDADE DE VIGO

11,25

1.500,00 €

1.500,00 €

Competición de carácter autonómico
moderada repercusión na cidade.

LXIX CON.I.TENIS CIDA VIGO

97,50

13.000,00 €

3,75

500,00 €

14.000,00 €

Eventos cun elevado nivel competitivo e unha
importante repercusión na cidade.

3,75

500,00 €

105,00

14.000,00 €

14.000,00 €

Eventos cun elevado nivel competitivo e unha
importante repercusión na cidade.

TORNEO DE FÚTBOL SALA

0,75

100,00 €

TORNEO DE TENIS DE MESA

0,75

100,00 €

300,00 €

Eventos de dinamización da modalidade e
pequena participación.

TORNEO DE XIMNASIA RÍTMICA

0,75

100,00 €

2,25

300,00 €

300,00 €

Actividades de dinamización da modalidade e
pequena participación.

CLUB
VIGO

GALEGA

CLUB

PETANCA

HABELAS
RAID

HAINAS

CLUB
MARISQUIÑO

O

TRIATLON

CLUB DE CAMPO DE
VIGO-TENIS

G-36613685

VII CAMPEONATO
RAMON BABÉ

PATINAXE

DE

PADEL

XX TROFEO CARLOS BEAMONTE
FEDERACIÓN
GALEGA DE TENIS

AVCD LAVADORES

G-15102767

G-36633618

VII
TORNEO
INTNAL.
TENIS
FEMININO / LXVII CTO. VIGO DE
TENIS

Evento federado de carácter nacional, cunha
importante participación e nivel competitivo.

da

modalidade

e

Competición Internacional de elevado nivel
competitivo e gran complexidade organizativa.

Competición de ámbito nacional, de gran arraigo
na cidade e repercusión social e mediática
elevada.
Torneo de dinamización da modalidade.

de

ASOC.
GALEGOBRASIL. ETNIAS

G-36994010

Cto. Infantil e exhibicións

CORUXO FC

G-36708212

VARIOS

13,50

1.800,00 €

1.800,00 €

A entidade organiza diferentes actividades
relacionadas co fomento das modalidades nas
que participa, destacando o Cidade de Vigo de
Patinaxe, de elvada participación e de fomento
do deporte feminino.

FEDERACIÓN
DE
PEÑAS EL OLIVO

G-36704666

VI CAMPUS DEPORTIVO

11,25

1.500,00 €

1.500,00 €

Actividade de fomento do deporte femenino.

GIMNASIO
SIMON

G-36886901

I TORNEO GAL.DE K-1

2,25

300,00 €

300,00 €

Competición de ámbito local e nivel copetitivo
afeccionado.

HOGAR SAN ROQUE

G-36647311

TROFEO SAN ROQUE

2,25

300,00 €

300,00 €

Competición de ámbito local e nivel copetitivo
afeccionado.

RC NAUTICO
VIGO

75,00

10.000,00 €

G-36612752

7,50

1.000,00 €

77.500,00 €

A entidade organiza unha serie de eventos que
fomentan as actividades nauticas, acadando

CLUB

DE

REGATA INT.RIAS BAIXAS
XXIII TRO.INTER.NAVID.NATAC

Ses. ord. 08.11.2010

SEMANA ATLANTROF.MANTIN

157,50

21.000,00 €

CIR. INTER.DE PLATÚ 25

112,50

15.000,00 €

CTO.ESCE REMOERGOMETRO

67,75

9.000,00 €

BANDEIRA C.VIGO TRAIÑAS

37,50

5.000,00 €

THE GEAS OF THE RIVER RACE

26,25

3.500,00 €

III MEMORIA CHOLO ARMADA

37,50

5.000,00 €

X TRAVESIA A NADO

30,00

4.000,00 €

24 H.SEGUIDAS DE NATAC

30,00

4.000,00 €

2,25

300,00 €

300,00 €

nalgnhas delas un nivel de rango Internacional,
como é o caso da Regata Internacional Rías
Baixas de Cruceros, a Bandeira Concello de Vigo
de Traiñas, que acolle as mellores Traiñas do
territorio Nacional ou as actividades incluidas na
Semana do Atlántico, de gran repercusión
mediática e social na cidade e cun elevadísimo
Competición de baixa participación de ámbito
local.

AVCD CABRAL

G-36651073

TORNEO DE FUTBOL SALA

A.D XOGARA

G-36655033

DEPOR.PARA TODOS

12,75

1.700,00 €

1.700,00 €

Competición de ámbito Local de foemnto do
deporte saudábel a través da práctica do
Cachibol para persoas maiores.

FED. PEÑAS CELTA

V-36190668

VARIOSTORNEOS

18,75

2.500,00 €

2.500,00 €

Organización de varios torneos de gran nivel de
participación e elevada repercusión social.

MARITIMO
CANIDO

DE

G-36630127

TROFEO OUTONO

5,25

700,00 €

700,00 €

Competición de elevada participación de ámbito
Galego.

CLUB
VOLEIBOL

Vigo

G-36658219

COPA GALICIA E CIDADE DE Vigo

4,50

600,00 €

600,00 €

Evento de carácter autonómico federado de
importancia competitiva moderada.

RAID RIAS BAIXAS CATAMARAN

4,50

600,00 €

600,00 €

Torneo de ámbito Galego de fomento da
modaildade.

G-36988947

CAMP.PROV.WU SU

2,25

300,00 €

300,00 €

Competición oficial de base de ámbito provincial.

G-36893782

TORNEO XADREZ FLEMING

1,50

200,00 €

200,00 €

Competición de baixa participación de ámbito
local.

G-36931582

CTO GALEGO XIMNASIA

3,00

400,00 €

400,00 €

A entidade organiza varias actividades de
fomento da modalidade, acadando unha elevada
participación.

2.734

364.500,00 €

364.500,00 €

C. VELA PLAYA DO
BAO
FIT SPORT
CLUB
DOCTOR
XADREZ

VIGO

FLEMING

FLIC-FLAC

ANEXO II: SOLICITUDES REXEITADAS NA AVALIACIÓN REALIZADA POLO ÓRGANO COLEXIADO
ENCARGADO DO PROCESO DE AVALIACIÓN DAS MESMAS EN BASE Á RESOLUCIÓN DA
“CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS
DE VIGO PARA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE O ANO
2010”
Solicitudes rexeitadas:
ENTIDADE

CIF

GO KART PORRIÑO

G-27725985

MOTIVO REXEITAMENTO
EVENTO NON REALIZADO

CLUB BOLOS CELTAS VALADARES E B.

G-27738962

NON APORTA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

C.D SORDOS DE GALICIA

G-36853711

NON É UN EVENTO DEPORTIVO

CLUB Vigo PAINTBALL

V-27700087

EVENTO NON REALIZADO

ASOC.CULT. E DEP. PECHECHE

G-27740836

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA FORA DE PRAZO

FED. GALEGA DE PETANCA

G-36644466

NON APORTA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

ASPANAEX

G-36819779

NON É UN EVENTO DEPORTIVO

49(1.821).- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO XGL DO 11-052010. EXPTE. 20202/220.
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, visto o informe proposta da xefa do servizo de
Recursos Humanos do 03-11-2010, conformado polo concelleiro-delegado de Xestión
Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Desestimar o recurso de reposición interposto por Dª Adriana Rosa Blach Vera e outras
en escrito de data 25/07/ 2010 (documento nº 100088322) fronte ao acordo adoptado pola
Xunta de Goberno Local de Vigo en sesión extraordinaria urxente de 11 de maio de 2010, en
atención aos fundamentos xurídicos expresados.
2º.- Notifíquese o presente acordo ás interesada aos efectos oportunos, significándolle que
contra o mesmo poderase interpoñer unicamente recurso contencioso-administrativo no
prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da notificación do acto administrativo que
poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25
e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa,
sen prexuízo de calquera outro que se estime procedente en Dereito.
50(1.822).- CONTRATACIÓN LABORAL-TEMPORAL OPERARIO PEÓN.
EXPTE. 20186/220.
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, visto o informe proposta do técnico de
organización e planificación de RR HH do 02-11-2010, conformado pola xefa do servizo e
polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal, visto o informe da Intervención Xeral
Municipal do 05-11-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Declarar a urxencia para proceder á contratación laboral-temporal por acumulación de
tarefas dun/dunha operario/a peón, por un período de tres meses, prorrogables por outros
tres, dentro dun máximo de seis meses, ao abeiro do exposto no artigo 15.1.b) do Real
Decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do
Estatuto dos Traballadores, nos termos da solicitude da Xefatura do Servizo de Cultura de
data 19 de outubro de 2010 e, en consecuencia, autorizar o gasto por importe de 5.184,06€
con cargo á partida orzamentaria 922.0.140.00.00 -outras modalidades contratación laboral-,
para facer fronte a referida contratación.
2º.- Autorizar a contratación de D. MANUEL REBOREDA MARTÍNEZ, DNI 36.152.836X, como operario-peón, por un período de tres meses, prorrogables por outros tres mais, ata
completar un máximo de seis meses (9 de novembro ó 8 de febreiro de 2011) para a
realización de tarefas de operario-peón, seguinte aspirante que superou tódolos exercicios da
oposición na derradeira convocatoria para a provisión de postos de operario, autorizadas pola
Xunta de Goberno Local na súa sesión de 10 de abril de 2010, de conformidade coas bases
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da mesma e o disposto no art. 3.3º da Orde 1461/2002, do 6 de xuño do Ministerio para as
Administracións Públicas, percibindo como retribucións o importe do soldo, retribucións
complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto Cód. 158, operariopeón, sendo adscrito ó Servizo do Cultura (cód. 330).
Formalizarase co interesado, contrato laboral-temporal por acumulación de tarefas ó abeiro
do disposto no art. 15.1.b) do Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e no art. 1 e 3.1 do RD
2720/1998, de 18 de decembro, para a realización de tarefas propias da súa categoría
profesional.
3º- Será de aplicación o disposto no artigo 15.5 do Estatuto dos Traballadores no relativo a
duración máxima dos períodos de contratación das distintas modalidades contractuais de
duración determinada (24 meses dentro do período de 30 meses computados dende o 1 de
xullo do 2006), podendo comprobarse no programa de xestión de persoal que o candidato
proposto, non vulnera o establecido no referido precepto legal.
4º.- A xornada laboral do traballador contratado, desenvolverase preferentemente en xornada
continuada de mañá –07,45 a 15,00 horas-.
En calquera caso, contarase con dispoñibilidade horaria para traballar en quenda de tarde, si
por requirimento do Servizo fose necesario.
5º.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo
de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso contenciosoadministrativo no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte ao da publicación do acto
que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos,
8, 25 e 46 da vixente Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición ContenciosoAdministrativa.
51(1.823).- DESALOXO PORTEIRO COLEXIO VIRXE DO ROCÍO. EXPTE.
12033/332.
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, visto o informe-proposta do xefe do servizo de
Educación do 05-11-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.-Deixar sen efecto o acordo da Xunta de Goberno Local de data 22/10/2010 polo
que se trasladaban aos vixilantes porteiros dos CEIPs Virxe do Rocío e Párroco D.
Camilo;
2º.-Encargar ao Servizo de Educación o estudo urxente e, se é o caso, o trámite do
expediente que corresponda, para o realoxo temporal do Porteiro-vixilante adscrito

ao CEIP Virxe do Rocío, D. José Castro Duarte, nunha vivenda de aluguer próxima a
este Colexio, sempre e cando por parte da Asesoría xurídica municipal se informe
favorablemente esta posibilidade.
52(1.824).- CONTRATACIÓN OBRAS AUDIOVISUAIS AUDITORIO. EXPTE.
3774/335.
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, visto o informe proposta do xefe do Servizo de
Animación Sociocultural do 28-10-2010, conformado polo concelleiro delegado da área,
vistos os informes da Asesoría Xurídica e de fiscalización da Intervención Xeral Municipal
de datas 26 de outubro e 4 de novembro de 2010, respectivamente, a Xunta de Goberno
Local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente 3774/335 para a contratación das
obras de instalacións audiovisuais do Auditorio Municipal de Concello de Vigo.
2º.- Aprobar o gasto de 314.815,46 euros (IVE incluído) para a execución das obras de
instalacións audiovisuais do Auditorio que se imputarán á partida 3340.632.0000
-Anualidade Auditorio Municipal do presuposto vixente.
3º.- Aprobar o expediente de contratación que contén o prego de cláusulas administrativas
particulares para a contratación das obras por procedemento aberto, xunto aos
correspondentes criterios de adxudicación incorporados no informe do Servizo xestor de
data 06/10/10.
5º.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción
de anuncios de licitación no Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra e Perfil do contratante do Concello de Vigo.

53(1.825).- ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás once horas e
dez minutos. Como secretaria dou fé.
rs.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.
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