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

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
D. Eudosio Álvarez Álvarez
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Xulio Calviño Rodríguez

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos

Dª María Jesús Lago Rey

Na Casa do Concello de Vigo, ás 9.50 horas do día vinte e tres de decembro de dous mil dez
e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, 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, por delegación a Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. González Carnero, o
titular da Asesoría Xurídica, non asistíu.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(2137).CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE
TRABALLO E BENESTAR E O CONCELLO DE VIGO PARA O
COMPARTIMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DO SIGAD. EXPTE.
57975/301.
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Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe da área de
Benestar Social, do 3.11.10, conformado pola concelleira delegada da área, e co informe do
Titular da Asesoría Xurídica do 14.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO: Aprobar o texto do convenio entre a consellería de traballo e benestar e o
concello de Vigo para o compartimento dos sistemas de información do SIGAD.
SEGUNDO: Facultar a concelleira delegada de benestar social Maria Mendez Piñeiro para
a sinatura do citado convenio.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E O
CONCELLO DE VIGO, PARA O COMPARTIMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DO
SIGAD.
En Santiago de Compostela, .................de ........................... de 2010.
REUNIDOS
Dunha parte, a Sra. Dna. Beatriz Mato Otero, conselleira de Traballo e Benestar, nomeada polo
Decreto 81/2009, do 19 de abril, en uso das facultades que lle veñen atribuídas no artigo 34 da Lei 1/1983
do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, así como no Decreto 79/2009, do
19 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia e no Decreto 83/2009, do 21 de
abril, polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia e no establecido no
Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 27 de marzo de 1991 (DOG nº 82, do 30 de abril de 1991) e
segundo o disposto no Decreto 335/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Traballo e Benestar;
Doutra parte, a Sra Dna. María Xosé Méndez Piñeiro, representante do Concello de Vigo, con
Identificación Fiscal 35252900H, en calidade de Concelleira-Delegada da Área de Benestar Social, Praza
do Rei, nº 2, cp. 36202 , en uso das facultades que lle veñen atribuídas polo artigo 21 da Lei 7/1985, do 2
de abril, de Bases de Réxime Local.
Teñen, segundo interveñen, a capacidade legal necesaria para formalizar o presente Convenio de
Colaboración,
EXPOÑEN
Primeiro.- A atención ao colectivo de poboación con algún tipo de discapacidade ou limitación, que lle
causou ou lle pode chegar a causar unha dependencia para as actividades da vida diaria ou necesidades de
apoio para a súa autonomía persoal en igualdade de oportunidades, convértese nun reto ineludible para os
poderes públicos, que require unha resposta firme, sostida e adaptada ao noso actual modelo de sociedade.
Así se establece na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, cando no seu artigo 3
formula, como un dos obxectivos do Sistema Galego de Servizos Sociais “garantir a vida independente e a
autonomía persoal das persoas en situación de dependencia integrando, para estes efectos, o catálogo de
prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia”.
Segundo.- Que o Estatuto de Autonomía de Galicia encomenda aos poderes públicos galegos a obriga de
promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan
reais e efectivas, ademais de remover os atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e de facilitar a
participación de todos os galegos na vida política, económica, cultural e social.
Que a comunidade autónoma de Galicia, segundo o establecido no artigo 27.23 do Estatuto de Autonomía de
Galicia, en consonancia coas competencias outorgadas ás comunidades autónomas polo artigo 148.1.20 da

Constitución española, ten competencia exclusiva en materia de asistencia social, polo que, na súa virtude
aprobouse a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
Que a Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en
situación de dependencia, veu a regular as condicións básicas para garantir a igualdade no exercicio do
dereito subxectivo de cidadanía á promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de
dependencia mediante a creación dun sistema para a autonomía e atención á dependencia (SAAD), coa
colaboración e participación das comunidades autónomas, e cando corresponda dentro do seu ámbito
competencial, ás entidades locais.
En concreto, no artigo 11 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, atribúe ás comunidades autónomas a
planificación, a ordenación e a coordinación, no ámbito do seu territorio, dos servizos de promoción da
autonomía persoal e de atención ás persoas en situación de dependencia, así como xestionar os recursos
necesarios para elo. Así mesmo, o artigo 12 prevé que as entidades locais participarán na xestión dos
servizos de atención ás persoas en situación de dependencia de acordo coa normativa das súas respectivas
comunidades autónomas e dentro das competencias que a lexislación vixente lles atribúe.
Terceiro.- Que segundo o Decreto 335/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Traballo e Benestar así como no Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se fixa a
estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia, a Consellería de Traballo e Benestar é o
departamento da Administración autonómica que lle corresponde, de conformidade co Estatuto de
autonomía e coa Constitución, propoñer e executar as directrices xerais do goberno no ámbito do benestar,
que engloban, entre outras as competencias en materia de servizos sociais, incluíndo as políticas de
familia, menores, benestar social, inclusión social, servizos comunitarios, atención aos discapacitados e ás
persoas maiores, a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia,
correspondéndolle á Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal en canto a estas últimas a
elaboración das propostas das políticas e a súa atención en aplicación da Lei 13/2008, do 3 de decembro,
de servizos sociais de Galicia e da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e
atención ás persoas en situación de dependencia.
Cuarto.- Que na exposición de motivos do decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o
procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema
para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de
Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, se menciona expresamente
o papel fundamental dos Concellos no desenvolvemento do sistema para a autonomía persoal e atención á
dependencia, na condición de Administración máis próxima ao cidadán, de onde preferentemente partirán
as distintas solicitudes de valoración. Mención que se materializa posteriormente ao longo do articulado,
entre outros, nos artigos 6, 7 e 20 do citado decreto.
Quinto.- Que ambas as dúas partes consideran de mutuo interese para o cumprimento das súas respectivas
competencias en materia de benestar establecer fórmulas de colaboración no ámbito do sistema para a
autonomía e atención á dependencia na nosa Comunidade Autónoma.
En virtude do exposto e recoñecéndose ambas dúas partes na representación que ostentan
capacidade suficiente, acordan asinar un convenio de colaboración de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- Obxecto
O obxecto deste convenio entre a Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral da
Dependencia e Autonomía Persoal, e o Concello de Vigo, é a posta a disposición deste do sistema de
información necesario para un óptimo desenvolvemento das funcións que ten encomendadas dentro do
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sistema galego de atención á dependencia (SIGAD), especialmente en canto á posta a disposición de
información do estado de tramitación administrativa dos expedientes de solicitudes de valoración e
recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema, do contido da
resolución do Programa Individual de Atención no que se aproba a modalidade do recurso idóneo e da
xestión do Programa de asignación de recursos para o servizo de axuda no fogar competencia municipal;
actuando de forma máis eficaz e eficiente na utilización dos medios humanos, materiais e organizacionais
de cada un deles, para un mellor cumprimento dos fins de ambas dúas partes, en beneficio da cidadanía e
da sociedade galega.
SEGUNDA.- Compromisos das partes.
•Da Consellería de Traballo e Benestar.
Os compromisos da Consellería consistirán en:
1.Porá a disposición do Concello, de xeito progresivo, unha aplicación web que dará acceso en modo
consulta á seguinte información do Sistema de información Galego de Atención á dependencia (en adiante
SIGAD):
2.Información resumida do expediente e do estado de tramitación do mesmo.
3.Contido da resolución do Pia.
4.Acceso ao “programa de asignación de recursos” de cara á tramitación do SAF.
5.Os datos aos que se proporcionará acceso será daqueles expedientes que correspondan a área de
influencia da acción do traballador/a social de servizos sociais comunitarios. A área de influencia dun
traballador social virá determinada polo/s concello/s de radio de acción dese/a traballador/a social.
6.Proporcionar ao Concello a información e soporte necesarios para resolver as dúbidas ou incidencias
que poidan xurdir no acceso ao SIGAD.
7.Proporcionar a formación inicial necesaria aos traballadores/as sociais dos servizos sociais do Concello
de cara ao acceso ao SIGAD así como a utilización e explotación das súas funcionalidades. A Consellería
levará a cabo unha xornada formativa en cada provincia, xunto coa posta a disposición de manuais e
información sobre o funcionamento do sistema.
8.A Consellería comprométese a seguir traballando na implementación de solucións técnicas de cara a
facilitar a xestión do procedemento de solicitude do recoñecemento da situación de dependencia,
ampliando as posibilidades de interacción telemática entre a Consellería e os servizos sociais
comunitarios.
•Do Concello de Vigo
Os compromisos do Concello consistirán en:

-O Concello deberá remitir á Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía

Persoal, a solicitude de
acceso ao servizo (Anexo I), coa identificación dos profesionais de ss.ss comunitarios e a área de
influencia solicitada para cada un deles.

-O

Concello deberá comunicar calquera variación que se produza nas condicións de acceso dos
profesionais, en especial as baixas no servizo. Estableceranse controis de tempo de inactividade dos

usuarios, que pasarán á situación de cancelados unha vez transcorridos tres meses sen accesos na
aplicación.

-Todos

os usuarios autorizados para o acceso, xunto cos seus responsables no Concello, deben ter
coñecemento de que o emprego de datos de carácter persoal en tarefas impropias son operacións
ilegais que poden dar lugar a responsabilidades administrativas, en concreto as establecidas no Título
VII la LOPD, así coma a responsabilidades de calquera outra natureza, incluso penais, razón pola cal
cando, por calquera medio, se teña indicios da utilización destes datos con finalidade distinta da
sinalada neste convenio, ou da súa difusión indebida, infrinxindo así o deber de secreto profesional,
poranse ditos feitos en coñecemento da Consellería de Traballo e Benestar, ao obxecto de procurar a
adopción das medidas pertinentes entre ambas partes. A fin de dar a coñecer estas responsabilidades,
en todas as altas de usuarios realizadas se deberá cumprimentar un documento onde se especificarán
os compromisos adoptados polo usuario, segundo o anexo II adxunto a este convenio. Dito
documento quedará en poder do concello, si ben poderá ser reclamado pola Consellería.

-O Concello é responsable da dispoñibilidade técnica dos medios necesarios para o acceso vía web ao
SIGAD por parte dos profesionais designados. Isto inclúe a instalación de lectores de DNI electrónico
se fose necesario, ou a obtención de certificados clase 2CA da FNMT por parte dos traballadores
sociais. A Consellería de Traballo e Benestar asesorará e proporcionará a información que sexa
necesaria ao Concello para que o medio de identificación na aplicación non se converta nun atranco.

-O Concello é responsable de implantar as medidas de seguridade, tanto técnicas coma organizativas, e
tanto nos postos de traballo dende os que se acceda á aplicación, coma no posible ficheiro soporte
papel, no caso de que se extraia información do SIGAD mediante impresión de pantallas. Como apoio
a esta tarefa, a Consellería de Traballo e Benestar proporcionará información sobre o conxunto
mínimo de medidas de seguridade que deberán ser adoptadas.

-O Concello deberá de recadar o consentimento expreso e por escrito do solicitante do recoñecemento da
situación de dependencia, ou do seu representante, para o acceso aos datos de carácter persoal que
constan no seu expediente, contidos no ficheiro “Dependencia” creado pola orde do 11 de marzo de
2009, pola que se crean, modifican ou suprimen ficheiros que conteñen datos de carácter persoal
existentes na extinta Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar (DOG nº 58, do 25 de marzo)
(Anexo III).
TERCEIRA.- Protocolo marco para o desenvolvemento de administración electrónica.

As actuacións recollidas neste convenio estarán vinculadas ao establecido no protocolo marco para o
desenvolvemento da administración electrónica asinada o 28 de setembro de 2009 entre as Deputacións,
FEGAM e Xunta de Galicia -que se desenvolve mediante o Convenio co mesmo obxecto asinado o 13 de
xullo de 2010-, no relativo ao uso de servizos, infraestruturas e criterios de administración electrónica coa
finalidade de avanzar de forma homoxénea e conxunta no desenvolvemento da administración electrónica
en todos os ámbitos de relación entre as administracións públicas galegas e, así, minimizar custos na
aplicación destes criterios.
CUARTA.- Cesión de datos de carácter persoal.
A posta a disposición dos sistemas de informacións sinalados na cláusula segunda, apartado 1, supón unha
cesión de información de carácter persoal, contidos no ficheiro “Dependencia” creado pola orde do 11 de
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marzo de 2009, pola que se crean, modifican ou suprimen ficheiros que conteñen datos de carácter persoal
existentes na extinta Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar (DOG nº 58, do 25 de marzo) da
Consellería de Traballo e Benestar ao Concello. Polo tanto un suposto de comunicación de datos entre
administracións públicas sobre competencias que versan sobre a mesma materia regulado no art. 21 da
LOPD, polo que o Concello será responsable do deber de recadar o consentimento do afectado ao que se
refire o art. 11 da LOPD.
A cesión de información procedente do SIGAD ten coma finalidade exclusiva a atención e información ao
solicitante de situación de dependencia dende os servizos sociais comunitarios e a xestión dos servizos do
SAAD dos que sexan titulares. Calquera outro uso que se faga destes datos suporá un incumprimento do
presente convenio, que facultará á Consellería a pedir as responsabilidades oportunas. O concello, no seu
papel de cesionario, será responsable fronte á Consellería de Traballo e Benestar e fronte a terceiros de
calquera reclamación derivada do emprego indebido que se faga por parte dos titulares dos datos cedidos.
Para a identificación e autenticación na aplicación, o traballador social deberá empregar un certificado
dixital de persoa física dos aceptados pola Xunta de Galicia para a interacción coa cidadanía en escenarios
de administración electrónica. Na data actual isto supón o emprego do DNI electrónico ou de certificado
de clase 2CA da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre. Cada usuario será responsable dos accesos que se
realicen co seu medio de identificación e autenticación (certificado dixital).
Todos os accesos, xunto coa información accedida, serán rexistrados polo aplicación en pistas de
auditoría.
A Consellería de Traballo e Benestar poderá auditar en calquera momento, e segundo o procedemento
pactado na comisión de seguimento deste convenio, a observancia das medidas de seguridade no acceso e
tratamento da información, en especial da obriga de recadar o consentimento.
QUINTA.- Outros compromisos do Concello.
O Concello queda facultado para designar o persoal necesario para realizar as actividades propostas. A
subscrición do presente convenio non leva consigo relación laboral nin contractual algunha entre a
Consellería de Traballo e Benestar e as persoas que realicen as actividades obxecto del, de tal xeito que
non se lle poderá esixir responsabilidade algunha, nin directa nin subsidiaria, polos actos ou feitos
acaecidos no desenvolvemento del.
O Concello asume a responsabilidade respecto do persoal que ten as obrigas de levar a cabo as actividades
establecidas no Convenio, así como aquelas derivadas das relacións contractuais.
O Concello consinte expresamente en que se inclúa e faga pública no Rexistro de Axudas, Subvencións e
Convenios, o asinamento do presente Convenio, de acordo co establecido na Lei 4/2006, do 30 de xuño,
de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo,
polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro,
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2006.
Así mesmo, consinte para os efectos da súa difusión na Internet, que a Consellería de Traballo e Benestar
publique na súa respectiva páxina web e dentro dos primeiros vinte días dos meses de xaneiro, maio e
setembro de cada ano, unha relación dos convenios subscritos referida ao cuadrimestre anterior. A
información manterase dispoñible na Internet durante todo o exercicio orzamentario. Igualmente,
manterase dispoñible na Internet a información referida ao exercicio inmediatamente anterior, segundo o
previsto no artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración
pública galega.

SEXTA.- Establecemento dunha Comisión Mixta de Seguimento.
Para o seguimento e coordinación das accións previstas no presente Convenio de colaboración, crearase
unha Comisión Mixta e paritaria na que estarán representados cada un dos órganos e entidades afectadas
polo mesmo. Esta Comisión, que se reunirá por petición de calquera das partes, será o mecanismo de
actuación conxunta para o seguimento e avaliación das actuacións estipuladas no presente Convenio, e
estará formada por parte da Consellería por dous representantes designados pola Conselleira de Traballo e
Benestar, e por parte do Concello por dous representantes designados polo mesmo. Dita Comisión será
presidida por un dos representantes da Consellería de Traballo e Benestar.
SÉTIMA.- Modificación, Denuncia e Resolución do Convenio.
As partes poderán modificar ou resolver o presente convenio en calquera momento por mutuo acordo. Así
mesmo, poderán denunciar o presente convenio en calquera momento por vontade expresa de calquera das
partes cun preaviso de quince días naturais.
O incumprimento de calquera das obrigas contraidas no presente convenio por unha das partes facultará á
outra para resolver o mesmo, cos efectos que legalmente procedan.
OITAVA.- Réxime xurídico e resolución de conflitos.
Este Convenio ten natureza administrativa e rexerase pola Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Será de aplicación os
principios contidos na Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, en canto ás
resolución das dúbidas ou lagoas que puideran presentarse.
Correspóndelle á Consellería de Traballo e Benestar a resolución das cuestións litixiosas que poidan
xurdir na interpretación, modificación e resolución do presente Convenio, poñendo os seu acordos fin á
vía administrativa. Contra os mesmos cabe recurso potestativo de reposición ou recurso contenciosoadministrativo de conformidade co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común e na Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
NOVENA.- Vixencia
O presente convenio estenderá a súa vixencia dende a data da sinatura ata o 31 de decembro de 2013,
prorrogándose de forma expresa por anualidades naturais, salvo denuncia de calquera das partes antes do
seu termo, ou do termo de cada unha das prórrogas.
Este convenio de colaboración obriga ao cumprimento do expresamente pactado, someténdose tódalas
partes ao acordado en tódalas estipulacións, e como proba de conformidade subscríbese, por duplicado
exemplar, no lugar e data arriba indicados.
ANEXO I
D./Dna..................................................................................................................., Alcalde do Concello
de............................................, en representación do mesmo e con DNI nº. ..................................., solicito
o acceso aos datos do SIGAD, amparado no Convenio de Colaboración entre a Consellería de Traballo e
Benestar e o Concello de ..............................para o compartimento dos sistemas de información do
SIGAD, asinado en data do ..............de....................de 2010.
A área de influencia dos ss.ss deste concello refírese aos seguintes:
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- Concello de........................, código postal nº................................
- Concello de ........................, código postal nº...............................
O/s profesionais dos ss.ss para os que se solicita a oportuna autorización de acceso son os seguintes:
D./Dna...............................................................,
con
DNI
nº. ...................................., ...............................................( sinalar perfil profesional e relación laboral co
Concello), e con nº de colexiado..............................................
D./Dna.
..............................................................,
con
DNI
nº.................................., ..........................................................., e con nº de colexiado....................................
O Concello garante a total confidencialidade dos datos persoais e familiares aos que teñan acceso de
conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal e en concreto do previsto no artigo 6 da citada Lei.
En .................., a ....................de......................de2010
O Alcalde
ANEXO II. Compromiso persoal de confidencialidade
D./Dª ...........................................................................................................................con
D.N.I..........................traballador/a social do Concello...............................pola presente
COMUNICO
Que, de conformidade coas previsións da Lei orgánica 15/1999, e no tocante ao acceso a información do
Sistema Galego de Atención á Dependencia (SIGAD), en virtude do convenio de colaboración para o
compartimento dos sistemas de información do SIGAD por parte da Consellería de Traballo e Benestar ao
Concello, adquiro o compromiso de utilizar a información cedida co fin exclusivo das labores de
información e atención ao solicitante da condición de dependente que lle son propias aos servizos sociais
comunitarios, garantindo a confidencialidade da mesma, recadando o consentimento por escrito do
interesado, e observando as medidas de seguridade no posto de traballo e de custodia do certificado dixital
para a identificación e autenticación na aplicación que me son transmitidas polo Concello.
Que o incumprimento das obrigas indicadas dará lugar á esixencia de responsabilidades administrativas,
en concreto as establecidas no título VII da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de
Datos de Carácter Persoal, así coma a responsabilidades de calquera outra natureza, incluso penais.
En ....................................., a ...... de ................................. de 20...
ANEXO III
D./Dna. ..........................................................................................., con DNI nº......................., e domicilio
na r/...................................................do Concello de............................................
En calidade de:

Solicitante

Representante legal

Gardador de feito

En ....................................., a ...... de ................................. de 20...

2(2138).CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DE ATENCIÓN SOCIAL EN
EMERGENCIAS GRUPO 5 S.L.U. EXPTE. 58672/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Actividades
Económicas e do xefe da área de Benestar Social, do 13.12.10, conformado pola concelleira
delegada da área, e co informe do Interventor Xeral do 20.12.2010, a Xunta de Goberno
local acorda:
1.-Convalidar as actuacións do gasto realizado sen fiscalización previa que figura na
factura 87/2010 que se achega ao expediente, de conformidade coa base 28 dos de
execución do orzamento, por importe total de 5.399,67 euros, a favor de Atención Social
en Emergencias Grupo 5. S.L.U. Cif. B85595239, con cargo á partida 2310.2279909
“Outras actividades grupos desfavorecidos”.
2.-Recoñecer a obriga e dispoñer o gasto a favor de Atención Social en Emergencias Grupo
5. S.L.U. Cif. B85595239, con cargo á partida 2310.2279909 “Outras actividades grupos
desfavorecidos”., por importe de 5.399,67 euros.

3(2139).CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DE CLECE, S.A. CON
CARGO Á PARTIDA DE “PRESTACIÓN DE AXUDA NO FOGAR”. EXPTE.
58722/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Actividades
Económicas e do xefe da área de Benestar Social, do 13.12.10, conformado pola concelleira
delegada da área, e co informe do Interventor Xeral do 21.12.2010, a Xunta de Goberno
local acorda:
1.- Convalidar as actuacións do gasto realizado sen fiscalización previa que figura nas
facturas
781540003010FAC,
781540003310FAC,
781540003110FAC,
781540003510FAC, 781540003410FAC, 781540003610FAC, 781540003710FAC,
781540003810FAC,78154000401FAC e 781540000310REC que se achegan ao
expediente, de conformidade coa base 28 dos de execución do orzamento, por importe
total de 582.411,40 euros, a favor de CLECE, S.A., Cif. A 80364243, con cargo á partida
2310.2279901 “Prestación do servizo de axuda no fogar”.
2.- Recoñecer a obriga e dispoñer o gasto a favor de CLECE,S.A., Cif. A80364243, con
cargo á partida 2310.2279901, por importe de 582.411,40 euros.
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4(2140).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA AS OBRAS
DE HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN. FASE 1. EXPTE. 439/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da secretaria da Mesa de
Contratación, do 21.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.ORECO
2.SERCOYSA
3.MOVEX VIAL
4.CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS
5.HIDROSCIVIL
6.CONSLAR
7.UTE-EIRIÑA-IMESAPI
8.BRUESA
9.UTE ARAGON
10.C. ALDASA
11.DRAGADOS
12.PACSA
13.ASIGNA
14.JESUS MTNEZ.
15.UTE CRESPO-MALVAR
16.COMSA
17.ALDESA
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís UTE JSTOP, UTE
AQUALIA-FCC, ESPINA, BARDERA e ALVAC por mor de que as súas ofertas
conteñen valores anormais o desproporcionados.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ORECO, S.A., 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.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ORECO, S.A., o aboamento do custe dos
anuncios de licitación: 668,04 €.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 0809-2010 (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.
5(2141).ADXUDICACIÓN DE SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA.
EXPTE. 13404/444.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da secretaria da Mesa de
Contratación, do 14.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1º.- Endesa Energía SAU.
2º.- Unión Fenosa Comecial, S.L..
Segundo.- Excluír a oferta presentada por Iberdrola Generación, S.A.U., xa que as
observacións efectuadas por esta empresa tanto na oferta económica presentada como
no escrito de aclaracións supoñen un incumprimento da obriga contida no apartado
7.1. do prego de prescripcións técnicas de que a facturación mensual, tanto aos
subministros en media como en baixa tensión, se efectúe en base a consumos reais.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Endesa Energía SAU,
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.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Endesa Energía SAU, o aboamento do custe dos anuncios de licitación: 1.341,58 €.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 0809-2010 (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
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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”.

6(2142).TRAMITACIÓN DE EXECUCIÓN DE SENTENZA TSXG SOBRE
CONCESIÓN DA PRAZA ELÍPTICA (2 ACORDOS). EXPTE. 3365/241.
A) Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do Xefe da Area de
Contratación e Novos Proxectos, do 26.11.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Desestima-la solicitude presentada por Victoriano Moldes Ruibal, S.A., interesando se
recoñeza a súa condición de interesado no expediente de execución de Sentenza ditada o día
11 de novembro de 2004, procedemento ordinario 6149/1998, Sentenza pola cal foron
anulados os acordos recorridos, adoptados polo Concello de Vigo o 27 de xaneiro de 1998,
de aprobación definitiva do prego de condicións técnicas e cláusulas administrativas
particulares reguladoras do concurso público para a adxudicación en réxime de concesión
administrativa de dominio público para a redacción de proxecto, construción e explotación
dun aparcamento e locais de usos terciarios da denominada Praza Elíptica, e tamén de acordo
do Concello de Vigo, de 29 de maio de 1998, de adxudicación de dita concesión á sociedade
Prazadouro, S.L.
2.- Recoñecer a D. Fernando Moldes López a súa condición de interesado no expediente de
liquidación do contrato con Inmiga, S.L., ó cal se lle dará traslado dos documentos
anteriormente mencionados ós efectos pertinentes.
B) Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do Xefe da Area de
Contratación e Novos Proxectos, do 16.12.10, conformado polo Concelleiro de Xestión
Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
“PRIMERO .- Establecer el criterio mantenido por la Jurisprudencia en el marco de
las concesiones administrativas y en la aplicación de la legislación expropiadora para la valoración en la tramitación del expediente de liquidación del contrato con la entidad PRAZADOURO S.L., de la indemnización que pudiera corresponderle a la misma por la anulación
de la concesión otorgada por la Sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia de 11
de noviembre de 2004.
SEGUNDO.- Iniciar el expediente de contratación para la concesión del dominio público para la explotación del aparcamiento y los locales comerciales de usos terciarios ubicados en el subsuelo de la denominada Plaza Elíptica de la ciudad de Vigo por el procedimiento
del otorgamiento directo a PRAZADOURO S.L.,del artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) por la existencia de las
razones previstas en los artículos 137.4-i) de la LPAP y 117-d) del Decreto 3588/1964 de 5

de noviembre y resultar, sin duda alguna, la más aconsejable para los intereses patrimoniales
del Concello.
TERCERO.- Admitir las sugerencias realizadas por PRAZADOURO S.L., para la redacción de los pliegos reguladores del otorgamiento de la concesión demanial respecto al
plazo y al canon de la misma, introduciendo en los mismos la correspondiente cláusula por la
que los futuros desfases económico financieros que pueda ocasionar el cumplimiento de la
legislación tributaria serán asumidos por el Concello al no poder ser contemplados en el expediente de liquidación del contrato, sugiriendo a la entidad que recabe la correspondiente
Consulta a la Administración Tributaria”.

7(2143).ABONO COTAS DA COMUNIDADE REPÚBLICA ARGENTINA 12-14,
DE OUTUBRO-DECEMBRO. EXPTE. 19043/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da Técnico de
Administración Especial, do 16.12.10, conformado polo Concelleiro delegado de Patrimonio
e o Interventor Xeral, e fiscalizado de conformidade pola Xefa do Servizo de Fiscalización, a
Xunta de Goberno local acorda:
Aboar, en concepto de cotas de comunidade , a Comunidade de Propietarios do inmoble sito
na Rúa República Argentina nº 12- 14, a cantidade de 5.254,32 euros, polo importe
correspondente os meses de xullo, outubro-decembro de 2010, efectuando dito ingreso na
conta de Caixa Madrid,que mantén aberta a comunidade, nº 20384016956000108813.
O gasto deberá imputarse a partida 92202120005 do vixente presuposto.

8(2144).REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE CONTENERIZACIÓN,
RECOLLIDA E TRANSPORTE DOS RSU RECICLABLES. EXPTE. 19084/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da Técnico da
Administración Especial, do 9.11.10, conformado pola Concelleira de Contratación e o
Interventor Xeral, e fiscalizado de conformidade pola Xefa do Servizo de Fiscalización, a
Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- Aprobar a revisión de prezos, do contrato da concesión administrativa do servizo
de contenerización, recollida e transporte de recicladores autorizados dos residuos sólidos
urbanos reciclables, adxudicado polo Pleno deste concello en sesión de 1 de agosto de 2003,
establecendo o importe a partir do 1 de outubro de 2008, na cantidade de 2.041.040,23
euros/ano.
Segundo.- dito gasto imputarase a partida 1620.227.0015.
Terceiro.- Recoñecer a empresa en concepto de atrasos dende o 1 de outubro de 2008 a 31 de
decembro de 2010 a cantidade de 28.276,84 euros.
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9(2145).REVISIÓN DE PREZOS DA XESTIÓN DO CENTRO DE ARTESANÍA
E CASA DO CESTEIRO. EXPTE. 19017/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da Técnico da
Administración Especial do 16.11.10, conformado pola Concelleira de Contratación e polo
Interventor Xeral, fiscalizado de conformidade pola Xefa do Servizo de Fiscalización, a
Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a revisión de prezos do contrato da xestión do centro de artesanía tradicional e casa
do Cesteiro, adxudicado a entidade "Van Divulgación Cultural S.L.", por acordo da XGL de
16 de outubro de 2006, establecendo este no período de prorroga comprendido ente o 16 de
novembro de 2009 e o 15 de novembro de 2010, na cantidade de 99.466,46 euros.

10(2146).- REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE MANTEMENTO DE
ASCENSORES MUNICIPAIS. EXPTE. 19044/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da Técnico da
Administración Especial do 12.11.10, conformado pola Concelleira de Contratación e polo
Interventor Xeral, fiscalizado de conformidade pola Xefa do Servizo de Fiscalización, a
Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a revisión de prezos do contrato de do servizo de mantemento integral de ascensores
instalados na Casa do Concello, adxudicado a Schindler S.A., por acordo da Xunta de
Goberno Local de 17 de marzo de 2010, e prorrogado en XGL de 28 de abril de 2010,
establecendo o prezo paro o período de
–1 de maio de 2009 a 30 de abril de 2010, na cantidade de 10.295,54 euros ive engadido.
–1 de maio de 2010 a 30 de abril de 2011, na cantidade de 10.600,12 euros, ive engadido.

11(2147).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DAS
OBRAS DE “HUMANIZACIÓN RÚA RAMÓN NIETO. FASE I. EXPTE. 442/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da secretaria da Mesa de
Contratación, do 20.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
EMPRESA
ESPINA
ALVAC

Total
106,50
104,09

MOVEXVIAL
94,92
HIDROSCIVIL
93,00
C. ALDASA
92,88
ORESA
92,70
EIRIÑA
92,10
CONSLAR
92,00
XESTIÓN AMBIENTAL
92,00
CONST., OBRAS, VIAIS
91,95
SERCOYSA
91,82
UTE AQUALIA
91,27
FOMENTO DE ARIDOS
89,82
OBRAS, CAMINOS, ASF.
89,11
PACSA
88,43
COMSA
87,00
ANTALSIS
86,84
EOC
86,69
HNOS. MALVAR
85,42
CONST. CRESPO
84,41
OREGA
84,30
JESUS MTNEZ.
83,86
ORECO
82,78
UTE PROYECTA
81,71
BARDERA
81,06
JSTOP
71
CONST. VALE
69,32
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JSTOP, ESPINA, UTE
AQUALIA, BARDERA e ALVAC por mor de que as súas ofertas conteñen valores
anormais o desproporcionados (artigo 136.4 LCSP).
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, MOVEXVIAL, S.L.,
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.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, MOVEXVIAL S.L., o aboamento do custe
dos anuncios de licitación: 668,04 €.
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Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 0809-2010 (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”.

12(2148).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DAS
OBRAS DO PROXECTO “REPOSICIÓN DE BEIRARRÚAS ENTRE AVDA. DE
FRAGOSO E RÚA EUGENIO KRAFF”. EXPTE. 460/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da secretaria da Mesa de
Contratación, do 20.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
EMPRESA
Total Puntos
GCM-CONST. TÉCNICA
94,60
XEST. AMB. DE CONTRATAS
92,00
CONST. CRESPO
90,42
C.ALDASA
90,00
EIRIÑA
89,98
HIDROSCIVIL
89,60
ORESA
88,37
FOMENTO ÁRIDOS Y OBRAS
87,17
SERCOYSA
84,17
CONST, OBRAS E VIAIS
84,15
OBRSA Y CONST. DIOS
81,52
HNOS. MALVAR
81,13
ROYMER
80,02
PARAXE
78,00
PLYGEPE
76,00
TERRAUGA
73,12
CONST. CARDEÑOSO
72,20
VAGALLON
66,85
HORDESCON
66,26
CONST. VALE
64,33
CONTRATAS VINCIOS
64,26
CASA MAESTRA
63,68

AGRUPCONSA
63,18
OUTON
60,39
CONTRATAS Y CALZADAS
59,75
GEO-SERV. Y CTTAS.
58,84
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís Roymer, Construcciones
Cardeñoso, S.L, GCM Construcciones Técnicas e Hordescon por mor de que as súas
ofertas conteñen valores anormais o desproporcionados (artigo 136.4 LCSP).
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Xestión Ambiental de
Contratas, S.L., 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.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Xestión Ambiental de Contratas, S.L., o
aboamento do custe dos anuncios de licitación: 657,22 €.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 0809-2010 (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”.

13(2149).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DAS
OBRAS DE “HUMANIZACIÓN RÚA SAN ROQUE”. EXPTE. 459/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do secretario da Mesa de
Contratación, do 20.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
EMPRESA
OUTON
JSTOP
GCM-CONST. TÉCNICAS

Puntuación total
242,32
94,62
91,58

S.ord.23.12.2010

FOMENTO ÁRIDOS Y OBRAS
91,42
CONST. CRESPO
90,00
C. ALDASA
90,00
EIRIÑA
89,97
HIDROSCIVIL
89,96
XES. AMB. DE CONTRATAS
89,91
SERCOYSA
89,80
PACSA
89,12
CONST. CANOSA
89,00
ORECO
88,17
CONST, OBRAS E VIAIS
88,00
HORDESCON
87,91
CONST. CARDEÑOSO
87,49
ORESA
86,49
HNOS. MALVAR
84,02
OBRAS Y CONST. DIOS
83,32
AGRUPCONSA
82,55
CONST. PARAXE
81,74
ROYMER
78,37
PLYGEPE
76,00
CONSTRUNOR
76,00
EDUARDO BOAN ALVAREZ
76,00
TERRAUGA
72,72
VALE
64,39
VAGALLON
64,22
CONTRATAS VINCIOS
46,25
CASA MAESTRA
45,68
GEO-SERV. Y CTTAS.
43,84
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JSTOP, PLYGEPE,
Roymer, Construcciones Cardeñoso, S.L, GCM Construcciones Técnicas,
AGRUPCONSA, Outon e Hordescon por mor de que as súas ofertas conteñen
valores anormais o desproporcionados (artigo 136.4 LCSP).
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Fomento de Aridos y
Obras S.L.U., 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.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Fomento de Aridos y Obras S.L.U. o aboamento do custe dos anuncios de licitación: 651,02 €.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 0809-2010 (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”.

14(2150).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DAS
OBRAS DE “HUMANIZACIÓN RÚA SALVATERRA”. EXPTE. 441/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da secretaria da Mesa de
Contratación, do 20.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
EMPRESA
CONTRATAS Y CALZADAS
GCM
JSTOP
C.ALDASA
ORECO
HIDROSCIVIL
ORESA
AGRUPCONSA
PARAXE
CONSTR. CANOSA
HNOS. MALVAR
PLYGEPE
ALVAC
CONST, OBRAS E VIAIS
ROYMER
CONSTR. CRESPO
GRUPO CONSTRUNOR
CONST. VALE

Total
107,84 €
103,25 €
98,31 €
93,98 €
92,00 €
91,00 €
89,93 €
89,40 €
88,61 €
88,00 €
87,99 €
84,24 €
83,15 €
83,00 €
79,74 €
77,54 €
76,31 €
72,50 €
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CONST. REY SOLLA
72,18 €
TERRAUGA
72,05 €
ANXISENA
68,38 €
GEO, S.L.
41,39 €
CASA MAESTRA
41,00 €
SERCOYSA
28,73 €
FOMENTO ARIDOS Y OBRAS
28,73 €
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JSTOP, PLYGEPE, Covsa,
Contratas y Calzadas, Roymer, Canosa, Alvac e GCM Construcciones Técnicas por
mor de que as súas ofertas conteñen valores anormais o desproporcionados (artigo
136.4 LCSP).
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, C. Aldasa S.L.U., 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.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, C. Aldasa S.L.U. o aboamento do custe dos
anuncios de licitación: 643,30 €.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 0809-2010 (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”.

15(2151).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DAS
OBRAS DE “HUMANIZACIÓN RÚA CANGAS”. EXPTE. 432/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do secretario da Mesa de
Contratación, do 20.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:

EMPRESA

Puntuación
Total

HORDESCON
113,83
JSTOP
99,47
TERRAUGA
99,39
MOVEXVIAL
95,00
XESTION AMBIENTAL
93,00
CONST PARAXE
93,00
CONSLAR, SLU
93,00
COVSA
92,05
HIDROSCIVIL
91,99
ALVAC, SA
91,03
ORECO
91,00
ALDASA
90,99
GAMALLO
90,62
PACSA
90,23
EIRIÑA
90,19
ROYMER
87,89
ORESA
87,03
FARO
86,37
SERCOYSA
86,37
JESUS MARTINEZ
85,94
MAVACO
85,78
AGRUPCONSA
84,70
OBRAS Y CONST. DIOS
84,47
CRESPO
83,82
BARDERA
81,43
UTE VARELA VILLAMOR-FERNANDEZ
SARMIENTO
80,24
COPCISA, SA
79,28
UTE CONSTRUNOR -CONSNIVEL
75,00
OREGA
74,91
EDUARDO BOAN
74,56
VALE, SL
65,17
ESPINA
63,84
CONST. CARDEÑOSO
63,32
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JSTOP, Roymer, Espina,
Terrauga, Hordescon, Bardera e Alvac por mor de que as súas ofertas conteñen
valores anormais o desproporcionados (artigo 136.4 LCSP).
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Movexvial, S.L., 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.
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−

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.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Movexvial, S.L. o aboamento do custe dos
anuncios de licitación: 924.62 €.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 0809-2010 (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”.

16(2152).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DAS
OBRAS DE “DIVISIÓNS INTERIORES NO PARQUE DE BOMBEIROS DE
BALAÍDOS DE VIGO”. EXPTE. 1759/213.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da secretaria da Mesa de
Contratación, do 21.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL, S.L.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, SOLUCIONES
INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL, S.L., 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.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 0809-2010 (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.

17(2153).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DA
SUBMINISTRACIÓN DE VALADO GALVANIZADO. EXPTE. 5282/446.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do secretario da Mesa de
Contratación, do 20.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.- Jardincelas, S.L. 100 puntos.
2.- Manufacturas Deportivas 21,92 puntos.
3.- Conteneur, 21,33 puntos.
4.- Moycosa, 10,93 puntos.
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís Galopin Parques,
GCAlfensa, Proseñal e Moreta por non acredita-la solvencia técnica.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Jardincelas, S.L., 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.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Movexvial, S.L. o aboamento do custe dos
anuncios de licitación: 643,30 €.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 0809-2010 (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”.

18(2154).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DA
SUBMINISTRACIÓN DUN AUTOBÚS ELÉCTRICO. EXPTE.5884/307.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da secretaria da Mesa de
Contratación, do 21.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.SERVICLEM, S.L.
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Segundo.-Excluír do presente procedemento a mercantil TECNOBUS por canto non
acadou o umbral mínimo de puntuación esixida pola cláusula 16 do prego ós
licitadores para continuar no proceso selectivo, en aplicación do artigo 134.4 LCAP.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, SERVICLEM, S.L., 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.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, SERVICLEM, S.L.,, o aboamento do custe
dos anuncios de licitación: 2.000 €.

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.

19(2155).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DO
SUBMINISTRO DUN EQUIPO DE ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN
ATÓMICA. EXPTE. 2758/313.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da secretaria da Mesa de
Contratación, do 17.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.PERKIN ELMER ESPAÑA, S.L.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, PERKIN ELMER
ESPAÑA, S.L., 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.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 0809-2010 (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.

20(2156).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A SUBMINISTRACIÓN DE
MOTOCICLETAS PARA A POLICÍA LOCAL. EXPTE. 34434/212
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da secretaria da Mesa de
Contratación, do 17.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
- LOTE 1
1.MOPAVI, S.L.U.
2.ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L.
- LOTE 2
1.MOPAVI, S.L.U.
2.CELTA MOTOR, S.L.
3.ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L
- LOTE 3
1.ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L.
Segundo.- Requirir as empresas clasificadas en primeiro lugar, MOPAVI, S.L.U.
(lotes 1 e 2) ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L. (lote 3), para que presenten, 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.

Terceiro.- Requirir as empresas clasificadas en primeiro lugar, MOPAVI, S.L.U. (lotes 1 e 2) ANGEL
LEIRÓS MOTOS, S.L. (lote 3), o aboamento do custe dos anuncios de licitación: 1.335,60 €, dos que
MOPAVI, S.L.U. deberá aboar 890,40 € e ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L. 445.20 €.
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Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 0809-2010 (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.

21(2157).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DA
SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DUN PARQUE TEMATIZADO EN
CASTRELOS. EXPTE. 5261/446.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da secretaria da Mesa de
Contratación, do 17.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.SAMIL
2.LAPPSET
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JARDINCELAS, HAGS,
JUEGOS KOMPAN, HPC, TLF, GALOPIN, UTE ACCIONA MOBIPARK e
CONTENUR por canto non acadaron o umbral mínimo de puntuación esixida pola
cláusula 16 do prego ós licitadores para continuar no proceso selectivo, en aplicación
do artigo 134.4 LCAP.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, SAMIL, S.L., 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.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, SAMIL, S.L., o aboamento do custe dos
anuncios de licitación: 1.281,41 €.

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.

22(2158).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SERVIZOS DE
COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L. POR IMPORTE DE 52.053,79 €. EXPTE.
1566/500.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da directora de Ingresos,
do 26.11.10, conformado pola concelleira delegada de Economía e Facenda, e co informe do
Interventor Xeral do 15.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1)
Aprobar indemnización substitutiva de gastos, de conformidade coa Base 28 de
Execución de Presuposto de 2010, por importe de 52.053,79 € a favor da empresa Servizos
de Colaboración Integral S.L. con CIF B96067400 polos servizos de tramitación de 478
unidades urbanas de documentos 902 en parcelas de ata 10 u/u, 324 unidades urbanas de
documentos 902 en parcelas de mais de 10 u/u, 831 unidades urbanas de documentos 901,
107 unidades urbanas de documentos 901 con requirimentos e 1.624 notificacións.
2)
Recoñecer a obriga a favor da empresa Servizos de Colaboración Integral S.L. por
un importe de 52.053,79 € consecuencia da factura nº 30 de data 23 de novembro de 2010
con cargo á partida 9310.2279902.

23(2159).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE SERVIZOS DE
COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L. POR IMPORTE DE 24.216,66 €. EXPTE.
1568/500.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da directora de Ingresos,
do 30.11.10, conformado pola concelleira delegada de Economía e Facenda, e co informe do
Interventor Xeral do 15.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1)
Aprobar indemnización substitutiva de gastos, de conformidade coa Base 28 de
Execución de Presuposto de 2010, por importe de 24.216,66 € a favor da empresa Servizos
de Colaboración Integral S.L. con CIF B96067400 polos servizos de tramitación de 189
unidades urbanas de documentos 902 en parcelas de ata 10 u/u, 86 unidades urbanas de
documentos 902 en parcelas de mais de 10 u/u, 527 unidades urbanas de documentos 901, 95
unidades urbanas de documentos 901 con requirimentos e 1.735 notificacións.
2)
Recoñecer a obriga a favor da empresa Servizos de Colaboración Integral S.L. por
un importe de 24.216,66 € consecuencia da factura nº 31 de data 25 de novembro de 2010
con cargo á partida 9310.2279902.

24(2160).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE LONGA ANSA Y
ASOCIADOS, S.L. POR IMPORTE DE 23.848,94 €. EXPTE. 1575/500.
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Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da directora de Ingresos,
do 9.12.10, conformado pola concelleira delegada de Economía e Facenda, e co informe do
Interventor Xeral do 15.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1)
Aprobar indemnización substitutiva de gastos, de conformidade coa Base 28 de
Execución de Presuposto de 2010, por importe de 23.848,94 € a favor da empresa Longo,
Ansa e Asociados SL con CIF B33473489 polos servizos de tramitación de 263 unidades
urbanas de documentos 902 en parcelas de ata 10 u/u e tramitación de 214 unidades urbanas
de documentos 902 en parcelas de máis de 10 u/u.
2)
Recoñecer a obriga a favor da empresa Longo Ansa y Asociados SL por un importe
de 23.848,94 € consecuencia da factura nº 0121079 de data 1 de decembro de 2010 con
cargo á partida 9310.2279.902.

25(2161).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE LONGA ANSA Y
ASOCIADOS, S.L. POR IMPORTE DE 17.938,84 €. EXPTE. 1577/500
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da directora de Ingresos,
do 9.12.10, conformado pola concelleira delegada de Economía e Facenda, e co informe do
Interventor Xeral do 15.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1)
Aprobar indemnización substitutiva de gastos, de conformidade coa Base 28 de
Execución de Presuposto de 2010, por importe de 17.938,84 € a favor da empresa Longo,
Ansa e Asociados SL con CIF B33473489 polos servizos de tramitación de 102 unidades
urbanas de documentos 902 en parcelas de ata 10 u/u, tramitación de 143 unidades urbanas
de documentos 902 en parcelas de máis de 10 u/u, tramitación de 364 documentos 901 sen
requirimento de documentación complementaria e 225 documentos 901 con requirimentos
de documentación complementaria.
2)
Recoñecer a obriga a favor da empresa Longo Ansa y Asociados SL por un importe
de 17.938,84 € consecuencia da factura nº 0121080 de data 3 de decembro de 2010 con
cargo á partida 9310.2279.902.

26(2162).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE TOCA Y SALGADO
S.L. POLOS SERVIZOS DE XESTIÓN DOS RESIDUOS VOLUMINOSOS NOS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. EXPTE. 2849/2521.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de
Limpeza, do 1.12.10, conformado pola concelleira delegada de Limpeza, e co informe do
Interventor Xeral do 15.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:

1.-Aprobar a indemnización substitutiva pola prestación efectiva do servizo de xestión
dos residuos voluminosos (Ler 200307) da cidade de Vigo nos meses de setembro e
outubro do ano 2010 por parte da Mercantil TOCA Y SALGADO S.L.
2.-Recoñecer a obriga económica a favor da referida empresa polo importe de 35.408,02
euros, Ive engadido, en concepto de resarcimento pola prestación realizada nos meses de
setembro e outubro do 2010.
3.-Imputar o gasto ao crédito existente na partida 1620..2270017 do vixente Orzamento
de Gastos.

27(2163).MODIFICACIÓN DOS MEMBROS DO ÓRGANO XESTOR DE
PRAIAS DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 2575/306.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da xefa do servizo de
Medio Ambiente, do 17.12.10, conformado pola concelleira delegada da área, a Xunta de
Goberno local acorda:
Modificar o primeiro e segundo punto do acordo tomado na sesión ordinaria da Xunta de
Goberno Local do 31 de marzo de 2008 quedando a súa redacción como segue:
PRIMEIRO: Designar como Presidenta/e do «Órgano Xestor de Praias do Concello de Vigo» á/o
concelleira/o delegada/o da Área de Medio Ambiente segundo o estipulado no decreto de delegacións
de competencias en vigor, actuando como secretaria/o a/o xefa/e do servizo de Medio Ambiente nese
momento.
SEGUNDO: Designar como membros permanentes do citado Órgano Xestor ás xefaturas
dos seguintes departamentos municipais ou, no seu caso, ao técnico designado por dita
xefatura de área:
Xefe/a do Servizo de Medio Ambiente
Xefe/a da Área de Servizos Xerais
Xefe/a do Servizo de Turismo e Comercio
Xefe/a do Servizo de Transportes
Xefe/a da Servizo de Limpeza
Xefe/a do Departamento de Montes, Parques e Xardíns
Xefe/a do Servizo de Deportes
Inspector/a Principal da Unidade Municipal de Intervención Rápida da Policía Local
Xefe/a do Laboratorio Municipal”.
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28(2164).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE IMESAPI S.A.
POLAS ACTUACIÓNS REALIZADAS CON MOTIVO DA SINALIZACIÓN
HORIZONTAL. EXPTE. 79253/210.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da enxeñeiro técnico
municipal, do 13.12.10, co conforme do xefe de área de Mobilidade, Transportes e
Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a indemnización substitutiva do gasto derivado das actuacións realizadas con
motivo da sinalización horizontal e vertical e complementarias a favor de IMESAPI, S.A,
con CIF A-28010478 e que figura na factura nº 36200041 que se achega, por un importe
total de 74.281,09 euros, con cargo á partida 1330 2279902 (Concesión marcas e viais).

29(2165).VALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DA EMPRESA SIMCO S.L. POR
IMPORTE DE 24.172,11€. EXPTE. 5705/446.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de
Montes, Parques e Xardíns, do 13.12.10, co conforme da concelleira delegada de área, e co
informe do Interventor Xeral do 15.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Aprobar unha indemnización substitutiva a favor da empresa Simco S. L. polo
mantemento dos Parques Forestais de Vigo durante o mes de novembro de 2010 por
importe de 24.172,11 €.
2.- Recoñecer a obriga a favor da empresa Simco S. L. por un importe de 24.172,11 €
como consecuencia do mantemento dos Parques Forestais de Vigo e con cargo a
partida orzamentaria 1710.210.00.01

30(2166).FIXACIÓN DO PREZO DE VENDA Ó PÚBLICO DA AXENDA
FOTOGRÁFICA CON OBRA DO ARQUIVO PACHECO. EXPTE. 264/338.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de
Museos Municipais, do 17.12.10, co conforme do concelleiro delegado da área de Cultura e
Animación Sociocultural, a Xunta de Goberno local acorda:
1.-

Autorice a venda de 100 axendas, das 410 editadas promovidas pola concellería de
Cultura e Animación Sociocultural con elementos fotográficos dos fondos do Arquivo
Pacheco, a un prezo unitario de venda ó público de 14 € (catorce euros), impostos
incluídos, reservando o resto da edición para as necesidades protocolarias da
concellería de cultura e tenencia da Alcaldía.

2.-

Autorice que a venda da mesma, se faga en dependencias municipais dependentes da
área de cultura, así, na Casa das Artes (100 ex.).

31(2167).DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
TRAMITADOS POLO RÉXIME DE CONTRATO MENOR NO MES DE
DECEMBRO 2010. EXPTE. 1198/334.
Dase conta dos expedientes de contratación tramitados polo réxime de contrato menor no
servizo de Normalización Lingüística, segundo informe da técnica do servizo do 21.12.2010,
conformado pola concelleira de Xuventude, Igualdade e Normalización Lingüística:
Expediente

1164/334. Actividades de Nadal

Decreto concelleira

data 1 de decembro de 2010

Informe Intervención

RC 88802

Adxudicatario

Varias empresas

Importe

10.125,35 euros

A Xunta de Goberno Local queda enterada.

32(2168).ARQUIVO DAS DILIXENCIAS INFORMATIVAS DE CARÁCTER
DISCIPLINARIO INCOADAS EN VIRTUDE DO ACORDO ADOPTADO EN
SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 19.04.2010, DITADO
EN EXECUCIÓN DA SENTENZA 277/09 DO XULGADO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO. EXPTE. 34247/212.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do instrutor e secretario
do expediente da Policía Local, do 10.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Ordenar o arquivo das dilixencias informativas de carácter disciplinario incoadas
en virtude do acordo adoptado en sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, de 19 de abril
de 2010, ditado en execución da Sentenza 277/09 do Xulgado do Contencioso
administrativo Nº. 1 dos de Vigo; por non ser os feitos investigados obxecto de infracción
disciplinaria algunha.
2º.- Da presente resolución constará testemuña no expediente persoal do policía local
nº. 100.
3º.- Da presente resolución dese conta ao Xulgado do Contencioso administrativo Nº.
1 dos de Vigo, así como ao denunciante Sr. Lago Candeira, ao Superintendente Xefe da
Policía Local, e ao Policía Local nº. 100.

33(2169).INCOACIÓN DE DILIXENCIAS INFORMATIVAS DE CARÁCTER
RESERVADO SOBRE OS FEITOS OCORRIDOS NA POLICÍA LOCAL O DÍA
4.12.2010. EXPTE. 34507/212.
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Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do superintendente xefe
da Policía Local, do 10.12.10, conformado polo concelleiro delegado de Mobilidade,
Seguridade e Transportes, a Xunta de Goberno local acorda:
1º Incoar dilixencias informativas de carácter reservado en relación cos feitos
contidos no parte de servizo do Inspector C-280, parte de servizo do Policía 82 e o atestado
tramitado no Corpo Nacional de Policía nº 59548, todos eles do día 4 de decembro de 2010,
ao obxecto de esclarecer se existen motivos bastantes para incoar expediente disciplinario
contra algún/hos dos funcionarios de carreira da Policía Local implicados nos feitos que nos
ocupan.
2º Nomear Instrutor das citadas dilixencias informativas ao funcionario de carreira
con posto de traballo de Asesor Xurídico da Policía Local, D. Antonio Vivero Mijares, e
Secretario ao tamén funcionario de carreira con posto de traballo de Inspector Principal da
Policía Local, D. Alberto Carballo Acuña.

34(2170).ABOAMENTO DE TAXAS A VARIOS POLICÍAS LOCAIS EN
CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRICIÓN EN VARIOS CURSOS OFICIAIS DE
DISPENSA DE TITULACIÓNS. EXPTE. 20270/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do adxunto xurídico e
formación da Policía Local e da técnica de Avaliación e Formación de RR.HH., do 30-112010, conformado polo concelleiro da área de Xestión Municipal e do concelleiro de
Seguridade, Mobilidade e Transportes, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Autorizar e comprometer, conforme ao disposto na Lei 7/1985, de 2 de Abril, de
Bases do Réxime Local, o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de Marzo, dás Facendas
Locais, e as bases 21ª, 32ª e concordantes das de execución do orzamento vixente, un gasto
total de 2.750.00 €, con cargo á bolsa de vinculación dá partida orzamentaria 1320.1620000;
2º.- Recoñecer, ademais, o dereito dos interesados a percibir, polo concepto de gastos
de inscrición no curso oficial de dispensa dás titulacións de licenciado, diplomado
universitario e bacharelato, as cantidades que tamén se expresan na seguinte relación
nominal:
DNI
NP
Nome
Apelidos
Curso
36076760H 77815 Francisco Javier Carballo Acuña Disp.
Licenciatura
34869989B 16774 Francisco
Gil Domínguez Disp. Diplomatura
Antonio
34247038S 12523 Javier
López Álvarez Disp. Diplomatura
36051902T 17130 Francisco Javier Neira Henche Disp. Diplomatura
36084908R 18425 Ramón
Pérez Rodríguez Disp. Diplomatura

Importe
750 €
500 €
500 €
500 €
500 €

35(2171).PLAN DE FORMACIÓN 2010 DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE.
20282/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Avaliación e
Formación de RR.HH., do 29-11-2010, conformado polo concelleiro da área de Xestión
Municipal, e cos Rcs. do Interventor Xeral do 8.11, 14.12 e 16.12, a Xunta de Goberno Local
acorda:
1)A aprobación do plan de formación do Concello de Vigo que a continuación se expón:
Accion
1. Programa formativo para servizos sociais I
2. Programa formativo para servizos sociais I
3. Curso reciclaxe R.I.T.E
4. Tecnicas de control de plagas
5. Talleres practicos do programa de Xestion de Expedientes
6. Mellora do Rendemento Intelectual e da Memoria (nivelI)
7. Flash Over con ventilacion
8. Rescate en trabajos verticales
9. Direccion e control de emerxencias
10. Estratexias de Calidad para o parque de desinfeccion
11. Open office Tratamento de textos writer
12. Openoffice Folla de Calculo Calc
13. Openoffice base de datos BASE
14. Open office Calculo Avanzado CALC
15. Gimp Edicion de imaxes dixitais
16. Openoffice Presentacions IMPRESS
17. Desenvolvemento persoal

FORMACION POLICIA LOCAL:
Denominacion Accion

n de horas
16
14
180
21
8
21
20
20
20
21
50
50
30
20
30
20
30

edicions
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

n horas n edicions total h lectivas

BÁSICO DE UTILIZACIÓN DE GRILLETES( UMIR)

5

2

10

BASICO PARA A OFICINA DE DENUNCIAS

12

1

12

INICIACIÓN Á FOTOGRAFÍA DIXITAL APLICADA Á FUNCIÓN POLICIAL
MANEXO E UTILIZACIÓN DA DEFENSA POLICIAL EXTENSIBLE

21

1

21

8

2

16

OPERATIVA POLICIAL EN PRAIAS

16

1

16

OPERATIVA POLICIAL DO AUTOMOBIL

21

1

21

PRÁCTICAS ANUAIS DE TIRO

2

65

130

PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS DA LEI DE SEGURIDADE VIARIA, INTRODUCIDAS POLA LEI 18/2009
SVB E PRIMEIROS AUXILIOS

2

10

20

4

2

8

TÉCNICAS DE ESTUDIO DE VALORACIÓN DE RISCO EN VIOLENCIA
DE XÉNERO
TOMA DE MOSTRAS E INSTRUCCIÓN DE DILIXENCIAS

5

1

5

12

1

12

XORNADA SOBRE IDENTIFICACIÓN E MANEXO DE ÉQUIDOS

5

1

5

PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN E DEFENSA PERSONAL POLICIAL

13

1

13

A DETECCIÓN DE DROGAS ILÍCITAS E MEDICAMENTOS EN FLUÍ-

10

1

10
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Denominacion Accion

n horas n edicions total h lectivas

DOS ORAIS
A REFORMA DO CÓDIGO PENAL INTRODUCIDA POLA L.O. 5/10, DESDE A PERPECTIVA POLICIAL
DEFENSA PERSONAL: TÉCNICAS DE CORPO A CORPO

30

1

30

13

1

13

DEFENSA POLICIAL ANTE OBXETOS CONTUNDENTES E ARMAS
BRANCAS OU DE FOGO
FORMACIÓN PSICOLÓXICA PARA A INTERVENCIÓN POLICIAL EN SITUACIÓNS CRÍTICAS
IDENTIFICACIÓN E MOVEMENTO DE ÉQUIDOS

13

2

26

20

1

20

4

1

4

IDENTIFICACIÓN E TRÁFICO ILÍCITO DE VEHÍCULOS

20

1

20

97

412

2)Autorizar e comprometer, conforme ao disposto na Lei 7/1985, de 2 de Abril, de Bases do
Réxime Local e o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de Marzo, das Facendas Locais,
o gasto total de 6455.00€, con cargo á partida orzamentaria 922 1 2279901 para a
execución das accións formativas destinadas ao persoal do Concello de Vigo, as
indemnizacións en concepto de asistencias por colaboración non permanente nin habitual
en institutos, escolas ou unidades de formación e perfeccionamento do persoal ao servizo
das Administracións públicas, arts 1.d en relación co 27.1.c, e 2 do RD. 462/2002, de 24
de Maio, dos seguintes formadores:
Accion
Programa Formativo Servizos Sociais I

Formador
Manuel Lloves Moratinos.
Adolfo Piñon Blanco
Programa Formativo Servizos Sociais II
Adolfo Piñon Blanco
Manuel Lloves Moratinos.
Talleres practicos do programa de Xestion de Expe- M Jesus Taboada Pardo
dientes
Tecnicas de control de plagas
Ruben Garrido Rodriguez

DNI
36063410P
36128008E
36128008E
36063410P
35984645

Importe
850.00 €
650.00€
850,00€
650.00€
1680.00€

44449324F

1775.00€

3)Autorizar e comprometer,conforme ao disposto na Lei 7/1985, de 2 de Abril, de Bases do
Réxime Local e o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de Marzo, das Facendas Locais,
as indemnizacións en concepto de asistencias por colaboración non permanente nin
habitual en institutos, escolas ou unidades de formación e perfeccionamento do persoal
ao servizo das Administracións públicas, arts 1.d en relación co 27.1.c, e 2 do RD.
462/2002, de 24 de Maio, que ascenden a 19.250 € , con cargo á partida orzamentaria
132 0 2330000, para a execución das accións formativas do Plan de Formación
impartidas polos seguintes funcionarios ou asimilados:
ACCIÓN
PRÁCTICAS ANUAIS DE TIRO

FORMADOR

NIF

IMPORTE

FRANCISCO MARTINEZ MUÑOZ
Inspector Principal de la P. L de Vigo

36023165J

1.820 €

JOSE BOUZAS NOVAS
Inspector da P.L. de Vigo

36026948R

1.820 €

JOSE VAZQUEZ VARELA

36071670B

1.820 €

ACCIÓN

FORMADOR

NIF

IMPORTE

Inspector da P.L. de Vigo

PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS DA LEI
DE SEGURIDADE VIAL INTRODUCIDAS POLA LEI 18/2009
OPERATIVA EN PRAIAS

INICIACIÓN A FOTOGRAFÍA DIXITAL
APLICADA Á FUNCIÓN POLICIAL
TÉCNICAS DE ESTUDIO DE VALORACIÓN DE RISCO EN VIOLENCIA DE XÉNERO
BASICO PARA A OFICINA DE DENUNCIAS

TOMA DE MOSTRAS E INSTRUCCIÓN
DE DILIXENCIAS
BÁSICO DE UTILIZACIÓN DE GRILLETES( UMIR)

OPERATIVA POLICIAL DO AUTOMOBIL
MANEXO E UTILIZACIÓN DA DEFENSA
POLICIAL EXTENSIBLE
SVB E PRIMEIROS AUXILIOS

MANUEL AGUADO TABOADA
Oficial da P.L. de Vigo

36.022.286P

1.820 €

RAMON COUSIÑO SENDIN
Policía da P.L. de Vigo
ALBERTO CARBALLO ACUÑA
Inspector Principal da P.L. de Vigo

36055693L

1.820 €

36069952H

1.400 €

JUAN CARLOS FUEGO LOMBARDERO
Médico do 061
JOSE SALVIO GARCIA FERNANDEZ
Técnico do 061
ALBERTO CARBALLO ACUÑA
Inspector Principal da P.L. de Vigo
PABLO VILA CAMPOS
Policía Local de Vigo
ANTONIO VIVERO MIJARES
Asesor Xurídico da Policía Local de
Vigo
MANUEL SÁNCHEZ SANCHEZ
Oficial da Policía Local de Vigo
JESUS RAUL EPIFANIO LEMOS
Patrón do Servicio Marítimo da Guarda
Civil

00828184T

280 €

36066539D

280 €

36069952H

140 €

36119483F

140 €

36.088.250P

140 €

36079491N

140 €

52492405B

280 €

JORGE MOSQUERA ROJO
Inspector do Corpo Nacional de Policía
MIGUEL ANXO GARCÍA ALVAREZ
Sicólogo Clinico do Hospital Universitario
de Santiago
ANTONIO VIVERO MIJARES
Asesor Xurídico da Policía Local de
Vigo
ANTONIO VILLAMARÍN RIELO
Inspector-Xefe do Corpo Nacional de Policía
JAVIER MEDEIROS RODRÍGUEZ
Guardia Civil del EPRONA
ADOLFO HERMIDA ARAUJO
Policía Local de Vigo

33330432M

1.470 €

33218801Q

350 €

36.088.250P

490 €

33819970B

350 €

76716669P

840 €

36043209R

350 €

MANUEL GONZALEZ GARCIA
Policía Local de Vigo
MANUEL GONZÁLEZ MACIEL
Garda Civil do Grupo de Información e
Apoio a Tráfico
MANUEL SÁNCHEZ SANCHEZ
Oficial da Policía Local de Vigo

34938829N

350 €

36086585E

1.470 €

36.088.250P

1.120 €

JUAN CARLOS FUEGO LOMBARDERO
Médico do 061
JOSE SALVIO GARCIA FERNANDEZ
Técnico do 061

00828184T

280 €

36066539D

280€
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ACCIÓN

FORMADOR

NIF

IMPORTE

4)Autorizar e comprometer,conforme ao disposto na Lei 7/1985, de 2 de Abril, de Bases do
Réxime Local e o Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de Marzo, das Facendas Locais,
o gasto de 350 €, con cargo á partida 132.0 2279910, para a execución da acción
formativa do Plan de Formación impartidas polo seguinte experto:
ACCIÓN

FORMADOR

NIF

IMPORTE

XORNADA SOBRE IDENTIFICACIÓN E
MANEXO DE ÉQUIDOS

BENITO CONRADO PÉREZ MARTÍNEZ
Monitor de equitación e benestar do
animal

36030075T

350 €

5)Comprometer o gasto de 9.790 €, autorizado pola Xunta de Goberno, na sesión ordinaria
de 18 de maio de 2010, polo que se aprobou o convenio de colaboración coa Academia
Galega de Seguridade Pública en materia de formación da Policía Local (expt.
34245/212), con cargo á partida 132 0 2330000 e RC 10.10.RC.001571, de
conformidade coa atribución que se fai en favor dos seguintes funcionarios ou
asimilados:
ACCIÓN

FORMADOR

NIF

IMPORTE

FORMACIÓN PSICOLÓXICA PARA A INTERVENCIÓN POLICIAL EN SITUACIÓNS CRÍTICAS
A REFORMA DO CÓDIGO PENAL INTRODUCIDA POLA L.O. 5/10, DESDE A
PERSPECTIVA POLICIAL

MIGUEL ANXO GARCÍA ALVAREZ
Psicólogo Clinico do Hospital Universitario de Santiago
ANTONIO VIVERO MIJARES
Asesor Xurídico da Policía Local de
Vigo

33218801Q

1.400 €

36.088.250P

2.100€

A DETECCIÓN DE DROGAS ILÍCITAS E
MEDICAMENTOS EN FLUIDOS ORAIS

CARLOS GIL GARCÍA
Fiscal Delegado de Seguridad Vial
MANUEL LÓPEZ RIVADULLA
Catedrático de Toxicología (Santiago)
ANGELINES CRUZ LANDEIRA
Profesora titular de Toxicoloxía
FRANCISCO
JAVIER
RODRÍGUEZ-MADRIDEJOS JIMÉNEZ
Subinspector-Jefe Policía Local Seseña
FRANCISCO
DAVID
GONZÁLEZ
CRUZ
Oficial de la Policía Local Seseña
ANTONIO VIVERO MIJARES
Asesor Xurídico da Policía Local de
Vigo

09697571N

210 €

33799750P

210 €

33251362D

210 €

52501806M

800 €

44395076Q

800€

36.088.250P

140 €

DEFENSA PERSONAL: TÉCNICAS DE
CORPO A CORPO

VICENTE DOMINGUEZ VILA
Policía Local de Vigo

36072389V

910€

DEFENSA POLICIAL ANTE OBXETOS

MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA

34938829N

910 €

ACCIÓN

FORMADOR

CONTUNDENTES E ARMAS BRANCAS
OU DE FOGO
PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN E DEFENSA PERSONAL POLICIAL

Policía Local de Vigo
ADOLFO HERMIDA ARAUJO
Policía Local de Vigo
MANUEL SÁNCHEZ SANCHEZ
Oficial da Policía Local de Vigo

IDENTIFICACIÓN E MOVEMENTO DE
ÉQUIDOS

MARIA CECILIA VISPO CONDE
Inspectora Veterinaria da Xunta de Galicia

NIF

IMPORTE

36043209R

910 €

36.088.250P

910 €

34977472S

280 €

36(2172).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA DA VIXILANCIA DA SAÚDE
2010. EXPTE. 20253/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Prevención
de Riscos Laborais, do 14-12-2010, revisado pola xefa do servizo de Recursos Humanos e
conformado polo concelleiro da área de Xestión Municipal, e co informe do Interventor
Xeral do 20-12-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1.- Aprobar a indemnización substitutiva a favor de SOCIEDAD DE
PREVENCIÓN FREMAP, S.L. (CIF B-84412683), por un importe total de 10.697,76€ polos
servizos prestado no período 5 a 31 de xullo de 2010.
2.- Consecuencia de isto se recoñece a obriga por un importe total de 10.697,76 € a
prol de SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FREMAP, S.L. (CIF B-84412683) con cargo á
partida 221.0.160.08.00 (vixilancia da saúde) do exercicio 2010.

37(2173).SOLICITUDE DE XUBILACIÓN PARCIAL DO EMPREGADO D.
JAIME RODRÍGUEZ VÁZQUEZ. EXPTE. 20344/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da xefa de Recursos
Humanos, do 21-12-2010, conformado pola xefa da área de Réxime Interior, a Xunta de
Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Desestimar a solicitude de xubilación parcial formulada polo empregado
público municipal D. Jaime Rodríguez Vázquez, con nº de persoal 76.570, auxiliar de
servizos internos en réxime laboral (subgrupo C2) adscrito á Unidade de Apoio ao Consorcio
do Casco Vello de Vigo, en escrito de data 01/12/2010 (documento nº 100153587) en
atención aos fundamentos xurídicos expresados e motivación exposta no informe que
antecede.
Segundo.- Notifíquese o presente acordo ao interesado, Sr. Xerente do Consorcio do Casco
Vello, Concelleiro/a-delegado/a da Área, Intervención Xeral, Servizo de Recursos Humanos
(Negociado de Seguridade Social e Planificación e Organización) aos efectos oportunos,
significándose que contra o mesmo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no

S.ord.23.12.2010

prazo de 1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación, ou ben recurso contenciosoadministrativo 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.”

38(2174).RECLAMACIÓN PREVIA DE D. ENRIQUE SUÁREZ ALVAREZ EN
MATERIA RETRIBUTIVA. EXPTE. 20343/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da xefa de Recursos
Humanos, do 20-12-2010, conformado pola xefa da área de Réxime Interior, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Primeiro.- Desestimar a reclamación previa formulada por D. Enrique Suárez Álvarez, con
nº de persoal 17.673, en escrito de data 08/10/2010 (nº de rexistro de entrada 100129290), en
atención aos fundamentos xurídicos expresados e motivación exposta no informe que
antecede.
Segundo.- Notifíquese o presente acordo ao reclamante aos efectos oportunos, así como á
Xefatura da Área de Réxime Interior, 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.”

ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
39(2175).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE PARA O PERSOAL
PROPIO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. EXPTE. 4880/407.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da xerente da Xerencia
Municipal de Urbanismo, do 2-12-2010, conformado polo concelleiro delegado de
Urbanismo, e co informe do Interventor Xeral do 15.12.2010, a Xunta de Goberno Local
acorda:
“Aprobar os seguintes complementos de produtividade para o persoal propio da Xerencia
Municipal de Urbanismo, con cargo á partida 1510.1500000 do Orzamento deste Organismo
Autónomo (de conformidade e dentro do límite do acordo plenario de 28 de xuño de 2010):

-Belén González Ramírez, arquitecto: 540 euros.
-Carmen Gómez Manzano, arquitecto: 1.680 euros.
-Nuria Cora Sánchez, administrativo: 280 euros.
-Inés Cacharrón González, administrativo: 420 euros.
-Patricia Amaro Álvarez, auxiliar admvo.: 1.400 euros.
-Joaquín Martínez Posada, inspector urbanismo: 4.070,78 euros.
-Manuel Bernardo Martínez Area, inspector urbanismo: 1.400 euros.
-Ramón Cid González, inspector urbanismo: 2.060 euros.
-Vanesa Gómez Pacheco, técnica de administración xeral: 3.270 euros.
-Reyes Villamor Alvarez, administrativa: 820 euros.
-Ana Requejo Fasero, administrativa: 1.900 euros.
-Ángel Glez. Pillado, enxeñeiro técnico: 4.650 euros.
-José Néstor Padrón Cibeira, enxeñeiro técnico: 840 euros.
-Cristina Chao Polo, arquitecto: 810 euros.
-Gustavo Mallo Caamaño, arquitecto: 1.950 euros.
-Isabel Fernández Gabriel, técnico de administración xeral: 2.790 euros.
-Marcos Viturro Gómez, técnico de administración xeral: 1.230 euros.
-Teresa Mª Rivas Rodríguez, administrativo: 340 euros.
-José Manuel Búa Gil, arquitecto: 2.610 euros.
-Aurora Corbacho Quintela, auxiliar admvo.: 2.461,69 euros.
-Juan González Ramírez, xefe Servizos Centrais: 1.530 euros.
-Ana Mª Martín Herrero, técnico xestión de ingresos/tesourería: 1.440 euros.
-Purificación Vega Rubio, administrativo: 700 euros.
-Nuria Martínez Fociños: 1.100 euros.
-Laura Navaza Fernández, auxiliar admvo.: 1.260 euros.
-Pablo Sevilla Valcárcel, informático: 300 euros.
-María Mesía Alonso, programador informático: 1.040 euros.
-Carolina Pérez Aguilera, arquiveira: 1.080 €.
-Laudelina Fernández Fernández, auxiliar admvo.: 1.420 €.
-Ana Belén Louro Pais, técnico de administración xeral: 1.350 euros.
-Ignacio Wagener Rodríguez, arquitecto técnico: 1.260 euros.
-Socorro Arbones Arteta, xefa de negociado: 520 euros.
-Mª Inmaculada Bilbao Echegaray, administrativo: 900 euros.
-Mónica Castro Galiñanes, administrativo: 1.740 euros.
-Sonia Mª Pastor Diéguez, auxiliar admvo.: 1.320 euros.
-Elena Rodríguez Pequeño, administrativo: 1.640 euros.
-Eduardo Abalde González, inspector urbanismo: 1.360 euros.
-Enrique Munaiz Alonso, administrativo: 873,42 euros.
-Mª Teresa André Lorenzo, administrativo: 393,42 euros.
-Blanca Roig Sánchez, técnico de administración xeral: 2.553,25 euros.
-Juan Aguirre Rodríguez, xefe de urbanización e infraestructuras: 6.000 euros.
-Juan Hansen García, enxeñeiro técnico de obras públicas: 6.000 euros.
-Juan Piñeiro Ferradás, arquitecto: 6.000 euros.
-David Carvajal Rodríguez-Cadarso, arquitecto: 6.000 euros.
-María José Valenzuela Rodríguez, técnico de administración xeral: 335,20 euros.
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TOTAL (persoal propio)…………………………………..83.637,76 euros”

40(2176).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE PARA O PERSOAL
ADSCRITO Á XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 2010. EXPTE. 20348/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Avaliación e
Formación, do 16-12-2010, conformado pola xefa do servizo de Recursos Humanos, e coa
retención de crédito do Interventor Xeral do 22.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar aos empregados municipais que a continuación se relacionan os complementos de
produtividade propostos no informe de data 2 de decembro de 2010, da Xerente do Organismo
Autónomo Municipal Xerencia de Urbanismo, conformado polo Delegado de Urbanismo:

-Gustavo Rodríguez Bartol, con posto de técnico de administración xeral, por importe de 330
euros.

-Carlos Pérez Rodríguez, con posto de oficial conductor, por importe de 940 euros.
-Antonio Cancelo Mariñas, con posto de inspector urbanismo, por importe de 480 euros.
-Mónica Domínguez Estévez, con posto de administrativa, por importe de 1.980 euros.
-Juan Carlos Arias, xefe do servizo de Licenzas de Actividades, por importe de 2.010 euros.
-María Luisa Sobrino Del Río, xefa do servizo de Licenzas de Obras, por importe de 270
euros.

-Aurelio Adán Fernández, con posto de arquitecto técnico, por importe de 600 euros.
-Concepción Cameselle Solá, arquitecto xefe do servizo de de Barrios Históricos, por importe
de 2.730 euros.

-Mónica Escariz Couso, xefe de oficina de secretaria, por importe de 360 euros.
-Roberto Ballesteros Costas, con posto de auxiliar servizos, por importe de 1.420 €.
-Berta

Sala Ríos, con posto de arquitecto na Inspección Técnica de Edificios- Oficina de
Conservación, por importe de 1.050 euros.

-Antonio Aperador Prieto, con posto de delineante na Inspección Técnica de Edificios- Oficina
de Conservación, por importe de 1.560 euros.

-Eugenio

Caamaño Gestido, con posto de delineante na Inspección Técnica de EdificiosOficina de Conservación, por importe de 1.500 euros.

-Alfonso Rodríguez González, con posto de delineante na

Inspección Técnica de Edificios-

Oficina de Conservación, por importe de 2.760 euros.

-María Villanueva Gómez, con posto de delineante na Inspección Técnica de Edificios- Oficina
de Conservación, por importe de 1.440 euros.

-Isabel

García Menduiña, con posto de auxliar administrativo na Inspección Técnica de
Edificios- Oficina de Conservación, por importe de 2.060 euros.

-Victoria Romero Gil-Delgado, con posto de delineante na

Inspección Técnica de Edificios-

Oficina de Conservación, por importe de 660 euros.

-José Ramón Otero Fernández, con posto de delineante na

Inspección Técnica de Edificios-

Oficina de Conservación por importe de 1.060 euros.

-Juan

Carlos López Ribada, con posto de delineante na Inspección Técnica de EdificiosOficina de Conservación, por importe de 2.680 euros.

-Antonio Alemparte Gonzalvo, con posto de delineante na

Inspección Técnica de Edificios-

Oficina de Conservación, por importe de : 1.620 euros.
Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 27.510.00 € en concepto de produtividade a
favor dos empregados municipais anteriormente referenciados, con cargo á partida orzamentaria
922.0.1500000 “Produtividade”

41(2177).ABOAMENTO DOS COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDADE
PARA O PERSOAL DA POLICIA LOCAL. EXPTE. 34502/212.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Avaliación e
Formación de RR.HH., do 10-12-2010, conformado pola xefa do servizo de Recursos
Humanos, e coa retención de crédito do Interventor Xeral, de data 22.12.2010, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Primeiro.- Aprobación da Memoria descritiva e resultados como consecuencia do acordo sobre
reforzos para a Policía Local de Vigo.
Segundo.- Deixar pendente para posterior estudo e debate o mantemento do programa de reforzos
para o vindeiro ano, proposto no apartado 2º da proposta do Superintendente do Corpo da Policía
Local .
Terceiro.- Someter a debate da Xunta de Goberno Local, estimándose a pertinencia ou non do
aboamento dos complementos de produtividade propostos tendo en conta os criterios citados
anteriormente ao persoal do Servizo da Policía Local contido na relación que se achega e que comeza

S.ord.23.12.2010

con por D Jesus Ivan Abalde Casanova e remata por Dª Juan Guillermo Vivero Mijares, por un
importe total de 217.770,62 € con cargo a partida orzamentaria 922.0.1500000
codiempl
nom_empleado
78129 ABALDE CASANOVA, JESUS IVAN
14315 ABALLE GONZALEZ, MANUEL

Importe
350,37 €
1.051,11 €

18282 AGUADO TABOADA, MANUEL FERNANDO

817,53 €

78743 AIRABELLA MARRA, FRANCISCO JOSE

233,58 €

17070 ALONSO BLANCO, CELSO

700,74 €

21137 ALONSO CARIDE, CONSTANTE

700,74 €

79107 ALONSO COUÑAGO, CESAR

116,79 €

79364 ALONSO DUARTE, DAVID

116,79 €

23047 ALONSO IGLESIAS, MANUEL

583,95 €

22310 ALONSO IGLESIAS, MARIANO

700,74 €

14255 ALONSO MOREIRA, JOSE LUIS

1.051,11 €

12440 ALONSO PIÑEIRO, JUAN

1.167,90 €

18218 ALONSO RODRIGUEZ, JUAN PABLO
22480 ALONSO VILA, ANGEL LUIS
9018 ALVAREZ BERMUDEZ, JULIO C.

155,75 €
583,95 €
1.284,69 €

21083 ALVAREZ CAMPOS, DIEGO

700,74 €

15906 ALVAREZ DOMINGUEZ, JOSE MARIA

914,80 €

21090 ALVAREZ DOMINGUEZ, MARIA JOSE

700,74 €

76473 ALVAREZ FERREIRA, FCO. JAVIER

800,45 €

78744 ALVAREZ GARCIA, JAVIER

233,58 €

15875 ALVAREZ LOUREIRO, ALEJANDRO

934,32 €

12411 ALVAREZ VAZQUEZ, JESUS

1.167,90 €

14396 AMOEDO BLANCO, JOSE MANUEL

1.051,11 €

79103 ANTEPAZO BRUN, PABLO

350,37 €

21019 ARAGUNDE HERMIDA, JOSE CARLOS

700,74 €

23886 ARAUJO SANCHEZ, MARIA ANGELES

583,95 €

77022 ARBONES LAGO, GUILLERMO

467,16 €

18388 ARENAS VILLARROEL, SANTIAGO ANT

800,45 €

78745 ARGIBAY CUSI, DIEGO

233,58 €

21456 AVENDAÑO OTERO, BIENVENIDO
10441 BARBEITO REINO, MANUEL

700,74 €
1.167,90 €

14976 BARCIELA FERNANDEZ, DORINDA

934,32 €

77044 BARCIELA RIVERA, MANUEL

467,16 €

79355 BARROSO PARADA, SANTIAGO

116,79 €

79373 BASTOS BASOA, ESTEBAN

116,79 €

17029 BASTOS GARCIA, JOSE MANUEL

934,32 €

21143 BASTOS PUENTES, JOSE MANUEL

700,74 €

14344 BASTOS RODRIGUEZ, FERNANDO

1.051,11 €

76481 BECOÑA IGLESIAS, LAUREANO
12144 BELLO ROCA, JOSE MARIA
79381 BERGES MARTINEZ, PABLO
12664 BERNARDEZ PEREZ, SERAFIN

817,53 €
1.167,90 €
116,79 €
1.167,90 €

16886 BLAS FONDOS, JOSE LUIS

934,32 €

17176 BORRAJO RODRIGUEZ, ADOLFO

934,32 €

codiempl
nom_empleado
16975 BOSQUE ZAPATA, JOSE M. DEL
14284 BOUZAS NOVAS, JOSE

Importe
914,80 €
1.029,15 €

79109 BUGALLO CORRALES, JOSE ELIAS

116,79 €

78746 CAAMAÑO MENDUIÑA, MANUEL

233,58 €

16001 CABALEIRO VIDAL, MARIO

934,32 €

79361 CALDAS BLANCO, MARCELO

116,79 €

79383 CALVAR RIOS, MOISES

350,37 €

77017 CALVO DIAZ, SANTIAGO

467,16 €

79119 CALVO ESTEVEZ, DAVID

116,79 €

78747 CAMPOS CEREIJO, DAVID

233,58 €

79375 CAMPOS FERNANDEZ, ENRIQUE

116,79 €

18313 CAMPOS IGLESIAS, ENRIQUE

817,53 €

14887 CAMPOS SUEIRO, CAMILO
18320 CARBALLO ACUÑA, ALBERTO
77815 CARBALLO ACUÑA, FCO.JAVIER
10493 CARBALLO RODRIGUEZ, MANUEL

1.051,11 €
800,45 €
343,05 €
1.167,90 €

18224 CARDOSO REGUEIRO, MIGUEL ANGEL

817,53 €

78133 CARNERO DIAZ, LUIS ALBERTO

350,37 €

78748 CASAL CASAS, ANGEL

233,58 €

23053 CASAL PIÑEIRO, JULIO

583,95 €

23060 CASAS ALDEREGUIA, JOSE MARIA

700,74 €

21545 CASAS GONZALEZ, CESAR

700,74 €

77035 CASTANEDO EXPOSITO, FRANCISCO J.

467,16 €

18342 CASTIÑEIRA CORTIÑAS, ALVARO

817,53 €

79374 CASTRO LOPEZ, JOSE ANTONIO

116,79 €

14373 CAYETANO NAVARRO, ALVARO MIGUEL

1.051,11 €

21120 CHAMORRO GONZALEZ, JOSE MANUEL

700,74 €

77019 CHANTADA ABOLLO, RAMON
10553 COMESAÑA CABEZAS, ALFONSO
15154 COMESAÑA DENIS, CRISTINA

467,16 €
1.167,90 €
934,32 €

14172 CONCHA SAGARRA, LUIS ANTONIO

1.051,11 €

22295 CONDE FERNANDEZ, JOSE CARLOS

700,74 €

22250 CONDE VAZQUEZ, MANUEL

700,74 €

79377 CORRAL MOLDES, RUBEN

116,79 €

77025 CORTES BAUTISTA, JOSE MIGUEL

467,16 €

12115 Corzón Mourelle, Alfonso

625,63 €

22243 COSTAS ARAN, JUAN

700,74 €

76480 COSTAS BASTOS, ALEJANDRO

583,95 €

10257 COSTAS FERNANDEZ, BASILIO

1.518,27 €

76475 COSTAS PEREZ, DAVID
78135 COSTAS PEREZ, RUBEN CARLOS
10270 COUSIÑO GARCIA, ALBINO

583,95 €
350,37 €
1.284,69 €

22272 COUSIÑO SENDIN, JOSE MANUEL

700,74 €

18454 COUSIÑO SENDIN, RAMON

817,53 €

78749 COVELO COSTAS, JUAN MIGUEL

233,58 €

77037 DAVILA ALVAREZ, ALFREDO

467,16 €

78750 DIAZ JUSTO, PEDRO MICAEL

350,37 €

S.ord.23.12.2010

codiempl
nom_empleado

Importe

77018 DIEGUEZ RAPOSEIRAS, JORGE

467,16 €

18448 DIOS COSTAS, MIGUEL ANGEL DE

817,53 €

77026 DOMINGUEZ ALONSO, FRANCISCO

583,95 €

14812 DOMINGUEZ COSTA, SEVERINO

934,32 €

78137 DOMINGUEZ VAZQUEZ, DANIEL JOSE

350,37 €

22303 DOMINGUEZ VILA, VICENTE

700,74 €

78751 EIREOS MOREIRA, ESTANISLAO

233,58 €

79113 EIREOS MOREIRA, LUCAS

116,79 €

79348 EIRIZ VICENTE, ROLANDO JOSE

116,79 €

14203 ESTEVEZ ALBELA, JOSE MANUEL

1.051,11 €

12658 ESTEVEZ SEOANE, JOSE

1.167,90 €

15964 FERNANDEZ BOUZAS, ELENA

817,53 €

10560 FERNANDEZ CONDE, PERFECTO

1.167,90 €

14195 FERNANDEZ COSTAS, MARIA MERCEDE

1.051,11 €

23076 FERNANDEZ ESTEVEZ, SEBASTIAN

467,16 €

12517 FERNANDEZ GARCIA, JOSE ANTONIO

992,17 €

79115 FERNANDEZ GONZALEZ, DAVID
14338 FERNANDEZ IGLESIAS, JOSE R.
18419 FERNANDEZ IGLESIAS, ROBERTO
12463 FERNANDEZ LOPEZ, ARMANDO

350,37 €
1.051,11 €
817,53 €
1.167,90 €

77028 FERNANDEZ LOPEZ, DAVID

467,16 €

17182 FERNANDEZ LORENZO, CARLOS

934,32 €

23969 FERNANDEZ OSORIO, FRANCISCO

700,74 €

76479 FERNANDEZ OTERO, CARLOS

583,95 €

16870 FERNANDEZ PENA, MIGUEL A.

934,32 €

15912 FERNANDEZ PIN, MARIA JESUS

934,32 €

16857 FERNANDEZ RIOS, JAIME

934,32 €

16969 FERNANDEZ SOTELO, JUAN R.

934,32 €

16946 FILGUEIRA CORREA, FRANCISCO

934,32 €

22326 FONTAN BALBUENA, CAMILO

700,74 €

16930 FORJANES ALONSO, ANTONIO

934,32 €

76470 FREIRE ESTEVEZ, ALBERTO
14226 FUENTE VILLANUEVA, JOSE DE LA

914,80 €
1.051,11 €

76471 FUENTES SANCHEZ, JESUS

583,95 €

79382 FUERTES SANCHEZ, JESUS

116,79 €

79351 GALLEGO LORENZO, OSCAR

116,79 €

78752 GARCIA CARIDE, RUBEN

233,58 €

79384 GARCIA GIL, ALBERTO

116,79 €

78753 GARCIA GONZALEZ, DAVID

233,58 €

10346 GARCIA LOPEZ, SIRO

1.167,90 €

10613 GARCIA LORENZO, EUGENIO

1.167,90 €

76478 GARCIA VEIRO, JOSE ARMANDO

583,95 €

21462 GARRIDO DOMINGUEZ, ANGELES

700,74 €

18158 GARRIDO RODRIGUEZ, JOSE

817,53 €

16774 GIL DOMINGUEZ, FRANCISCO A.

914,80 €

18164 GIL GREGORIO, JUAN ANTONIO

817,53 €

78754 GOMEZ OTERO, ANTONIO MANUEL

233,58 €

codiempl
nom_empleado
77000 GOMEZ SALGADO, JOSEFA

Importe
817,53 €

79110 GONZALEZ VAZQUEZ, JORGE

116,79 €

23082 GONZALEZ ARIAS, ANTONIO

583,95 €

77023 GONZALEZ FERNANDEZ, PABLO JOSE

467,16 €

21025 GONZALEZ GARCIA, KATIA MARIA

700,74 €

16834 GONZALEZ GARCIA, MANUEL

934,32 €

14150 GONZALEZ GARRIDO, ANTONIO

1.051,11 €

14350 GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL

1.051,11 €

10300 GONZALEZ MOLDES, AGAPITO

1.284,69 €

78755 GONZALEZ POSADA, LUIS

233,58 €

14835 GONZALEZ RODRIGUEZ, MIGUEL JOSE

934,32 €

78132 GONZALEZ SUAREZ, CESAR

350,37 €

79372 GONZALEZ VAZQUEZ, OSCAR

116,79 €

79356 GREGORIO SELAS, MIGUEL

116,79 €

16923 GUEDELLA GOMEZ, FRANCISCO J.

934,32 €

12606 GUENAGA CANO, JUAN RAMON

1.167,90 €

12500 GUISANDE ESTEVEZ, ENRIQUE

1.167,90 €

17064 HERMIDA ARAUJO, ADOLFO

934,32 €

15728 HERRERA OYA, EMILIO

914,80 €

12279 HUERTAS PEREZ, FRANCISCO
16892 IGLESIAS COSTAS, FRANCISCO
14960 IGLESIAS FERNANDEZ, CARLOS

1.167,90 €
934,32 €
934,32 €

10547 IGLESIAS LORENZO, JESUS

1.167,90 €

10040 IGLESIAS PEREIRA, JOSE L.

1.284,69 €

12641 JIMENEZ ALVARADO, JAVIER

1.167,90 €

23099 JORGE GARCIA, JAVIER

583,95 €

78756 JUNCAL LAGOA, MIGUEL ANGEL

233,58 €

18460 JUSTE IGLESIAS, ANTONIO

817,53 €

79112 LAGO MUÑOZ, SONIA
14404 LEDO SOBRADO, MARINA

116,79 €
1.051,11 €

22289 LEIROS ORGE, CARLOS

700,74 €

78757 LEMOS ABREU, JOSE MANUEL

233,58 €

78282 LEMOS MARTINEZ, DAVID

350,37 €

78758 LEMOS MARTINEZ, JESUS

233,58 €

18371 LOIRA SOTELO, MANUEL

817,53 €

12523 LOPEZ ALVAREZ, JAVIER

1.143,50 €

18394 LOPEZ BURGO, JUAN CARLOS

817,53 €

78759 LOPEZ REIS, DIEGO

233,58 €

22384 LOPEZ REY, GERARDO JOSE

700,74 €

79359 LOPEZ SANTANA, ANTONIO JOSE

116,79 €

16828 LOPEZ VAZQUEZ, ISIDRO

934,32 €

78760 LORENZO ALONSO, ROBERTO

233,58 €

23107 LORENZO CAMPO, M ISABEL

583,95 €

79120 MACEIRA ACUÑA, JUAN CARLOS

116,79 €

78761 MACENLLE DIAZ, Mª DEL PILAR

233,58 €

18230 MAGALLANES OLMIGOS, JUAN MIGUEL

817,53 €

78762 MALLO ESTEVEZ, JOSE CARLOS

233,58 €
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codiempl
nom_empleado
79116 MARCILLA URBANO, RUBEN
14321 MARON LORENZO, JUAN ANTONIO

Importe
116,79 €
1.051,11 €

18247 MARTINEZ DA FONTE, SANTIAGO

817,53 €

14841 MARTINEZ DOMINGUEZ, MARIA DEL C

934,32 €

79363 MARTINEZ LINO, PEDRO
13712 MARTINEZ MUNOZ, FRANCISCO

350,37 €
1.029,15 €

22266 MARTINEZ PAMPILLON, PERGENTINO

700,74 €

77039 MARTINEZ PARDO, SANTIAGO JESUS

467,16 €

15792 MARTINEZ PEREZ, PILAR

934,32 €

15898 MARTINEZ POSADA, ROSA

934,32 €

77029 MARTINEZ POSADA, VICENTE

467,16 €

77036 MARTINEZ TILVE, JAVIER
12233 MENDEZ OITAVEN, AGAPITO

467,16 €
1.167,90 €

17199 MENDEZ PAZ, RICARDO A.

934,32 €

79357 MENDEZ VAZQUEZ, EDUARDO

233,58 €

77043 MOLINA MAGDALENA, FERNANDO

467,16 €

18299 MONTEMUIÑO SANTOS, JOSE CARLOS

800,45 €

14806 MOO GARCIA, JOSE MANUEL

934,32 €

23120 MOREIRA PEREIRA, ARACELI

583,95 €

17124 MOREIRA VALINO, RAFAEL C.
14278 MORQUILLAS RODRIGUEZ, VICTOR
15935 MOSQUERA FERNANDEZ, ELVIRA
12629 MOURINO AMIL, JOSE MANUEL
8770 Negreira Floriani, Francisco
17130 NEIRA HENCHE, FRANCISCO J.
16998 NOVAS ALDAO, MANUEL
9053 OGANDO GARCIA, ALFONSO

934,32 €
1.051,11 €
934,32 €
1.167,90 €
244,75 €
934,32 €
934,32 €
1.284,69 €

16751 OGANDO PAREDES, FRANCISCO J.

934,32 €

79360 OJEA GONZALEZ, ROBERTO

116,79 €

80584 OTERO PENELA, FERNANDO

116,79 €

22556 OTERO PINO, MARIA CRISTINA

583,95 €

78763 OTERO SOTELO, MARCOS

233,58 €

17093 OTERO VALVERDE, MANUEL

934,32 €

78128 PARDO LAZARA, GERMAN

350,37 €

18336 PARGA BLANCO, RICARDO SANTOS

817,53 €

79365 PASCUAL GONZALEZ, JOSE CARLOS

233,58 €

23136 PENA GONZALEZ, DAMASO

583,95 €

78764 PENA GONZALEZ, JAVIER

233,58 €

79376 PEÑA SOLIÑO, AITOR

116,79 €

79380 PERALES RODRIGUEZ, ENRIQUE

116,79 €

18187 PEREIRO SIMON, FERNANDO

817,53 €

18276 PEREZ CARRERA, CARLOS MARTIN

817,53 €

23142 PEREZ COSTAS, JOSE LUIS

583,95 €

15830 PEREZ EIROA, CONCEPCION ELEN

934,32 €

78286 PEREZ FERNANDEZ, JOSE LUIS

350,37 €

77021 PEREZ FERNANDEZ, MANUEL

467,16 €

78765 PEREZ LANDESA, MANUEL FERNANDO

233,58 €

codiempl
nom_empleado

Importe

23596 PEREZ MINIÑO, ELOY

583,95 €

78766 PEREZ MOSQUERA, GABRIEL

233,58 €

18431 PEREZ ORGANERO, MIGUEL ANGEL

450,45 €

18260 PEREZ REGUEIRA, JOSE ANTONIO

817,53 €

76528 PEREZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL

700,74 €

18425 PEREZ RODRIGUEZ, RAMON

800,45 €

78767 PEREZ RODRIGUEZ, ROBERTO
12380 PEREZ SOTO, JESUS
78768 PEREZ VAZQUEZ, CARLOS

233,58 €
1.167,90 €
233,58 €

79362 PESADO FERNANDEZ, PABLO

116,79 €

76474 PIÑEIRO GOMEZ, JOSEFA

583,95 €

14189 PIÑEIRO PEREZ, ISIDRO

1.051,11 €

21108 PITILLAS TORRA, FRANCISCO JAV

686,10 €

15929 PORTABALES GONZALEZ, JULIA M.

934,32 €

76477 PORTO JUSTO, FRANCISCO JOSE

583,95 €

79111 PRADO SIMON, GUILLERMO JOSE

116,79 €

17006 PRIETO CASAL, CEFERINO

934,32 €

21060 PRIETO GONZALEZ, NILO

700,74 €

23604 PROL BRION, JORGE

583,95 €

78284 QUINTEIRO VARELA, PABLO

350,37 €

77024 REBOREDO IGLESIAS, MANUEL

467,16 €

14367 REGUERA RIVEIRO, MANUEL A.

1.029,15 €

10464 RELLO MARTINEZ, EMILIO

1.167,90 €

23159 RIAL EIRAS, MARTIN

817,53 €

78131 RIO DIZ, DANIEL DEL

350,37 €

77020 RIO DIZ, PABLO DEL

457,40 €

16840 RIVERA ALEN, RAMON

934,32 €

15852 RIVERA COUNAGO, FELIX

934,32 €

15846 RIVERA LOPEZ, DEOLINDA

934,32 €

78769 RODRIGUEZ CAEIRO, JAVIER

233,58 €

78770 RODRIGUEZ CARPINTERO, ELIAS ISRAEL

233,58 €

23610 RODRIGUEZ CEBRAL, SILVIA

583,95 €

21410 RODRIGUEZ GONZALEZ, ADOLFO

700,74 €

8740 RODRIGUEZ GRANA, ANTONIO

1.284,69 €

18201 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE

817,53 €

78771 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL

233,58 €

79105 RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE

116,79 €

12285 RODRIGUEZ TRONCOSO, FRANCISCO

1.167,90 €

12530 RODRIGUEZ VAZQUEZ, JAVIER

1.167,90 €

79117 RODRIGUEZ VILLAR, OSCAR
79350 ROJO ALONSO, MARCOS
12457 ROJO MORON, J. LUIS

116,79 €
116,79 €
1.167,90 €

17147 ROLO SILVA, JOSE L.

934,32 €

77040 SAAVEDRA GONZALEZ, NARCISO

467,16 €

16952 SAAVEDRA GONZALEZ, RAFAEL

914,80 €

77042 SALGADO GONZALEZ, JUAN CARLOS

467,16 €

23171 SALGADO GONZALEZ, M TERESA

583,95 €

S.ord.23.12.2010

codiempl
nom_empleado

Importe

79118 SANCHEZ FRANCO, DIEGO

116,79 €

21114 SANCHEZ PEREZ, GERARDO

700,74 €

76472 SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL

583,95 €

21077 SANCHEZ SOUTO, DIEGO

700,74 €

78287 SANCHEZ VAZQUEZ, OSCAR MANUEL
12397 SANJUAN PEREZ, JOSE

350,37 €
1.167,90 €

23188 SANTIAGO GONZALEZ, JUAN JOSE

583,95 €

17213 SANTOS IGLESIAS, ANTONIO

934,32 €

78772 SANTOS REFOJOS, DAVID

233,58 €

78130 SIERRA CASTELO, JOSE MANUEL

350,37 €

77031 SILVA GONZALEZ, ADOLFO ANDRES

467,16 €

77033 SIMON TUÑEZ, MIGUEL ANGEL

467,16 €

78134 SORDO GARCIA, M. TERESA

350,37 €

79353 SOUTO LOPEZ, JOSE IGOR

116,79 €

12374 SUAREZ CARBAJO, ADOLFO

1.167,90 €

12121 SUAREZ GARCIA, ANTONIO

1.167,90 €

78283 SUAREZ PIÑEIRO, DAVID

350,37 €

12612 TABOADA PARDO, CELSO

1.167,90 €

8042 Toribio Lozano, Federico
78136 TORRADO RODRIGUEZ, ANTONIO
10607 TORRE GENTIL, PAULINO DE LA

289,25 €
350,37 €
1.167,90 €

79358 TOUCEDO GARRIDO, ENRIQUE

116,79 €

77038 TRONCOSO DOMINGUEZ, JOSE MANUEL

467,16 €

21568 TRONCOSO PADIN, JUAN JOSE

700,74 €

10487 VARELA ALVAREZ, ANTONIO

1.167,90 €

22378 VAZQUEZ ALONSO, ALBERTO

700,74 €

18402 VAZQUEZ ALVAREZ, MIGUEL

817,53 €

79114 VAZQUEZ ARIAS, ROBERTO

116,79 €

79352 VAZQUEZ DOMINQUEZ, JUAN DIEGO
14210 VAZQUEZ MARIN, ANTONIO

116,79 €
1.051,11 €

18253 VAZQUEZ MARTINEZ, MANUEL ANTONI

817,53 €

18170 VAZQUEZ VARELA, JOSE MANUEL

800,45 €

21572 VEIGA JORGE, JOSE JESUS

700,74 €

18359 VELOSO PEREZ, MODESTO

817,53 €

79378 VERDE VIEITEZ, JOSE MANUEL

233,58 €

76476 VICENTE FERREIRA, JOSE IGNACIO

583,95 €

79108 VIDAL MACIA, RAMON

116,79 €

79122 VIDAL LORENZO, LUCIA

116,79 €

14261 VIDAL TRIGO, ANTONIO

1.051,11 €

21479 VIEITEZ OITAVEN, M JOSE
18193 VIGO QUIROS, EMILIO
12345 VILA ABALDE, BIENVENIDO

700,74 €
817,53 €
1.167,90 €

77689 VILA CAMPOS, FRANCISCO JOSE

350,37 €

79121 VILA CAMPOS, PABLO

116,79 €

79379 VILLA AGULLA, FERNANDO
6787 Villanueva Cosano, Manuel
9030 VILLAR COVELO, ANTONIO

116,79 €
694,20 €
1.284,69 €

codiempl
nom_empleado
15958 VILLAR DAVILA, MARIA BEGONA

Importe
934,32 €

79106 VILLAR FERNANDEZ, JOSE MANUEL

116,79 €

77027 VILLAR MIGUELEZ, MANUEL

467,16 €

21031 VILLAR SALGUEIRO, JAIME

700,74 €

18307 VILLAR SANCHEZ, ENRIQUE

817,53 €

23975 VIVERO MIJARES, JUAN GUILLERMO

700,74 €

42(2178).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE PARA PERSOAL DA
POLICIA LOCAL POLO SEU ESPECIAL RENDEMENTO. EXPTE. 20290/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Avaliación e
Formación de RR.HH. e do técnico de Organización de RR.HH, do 7-12-2010, conformado
pola xefa do servizo de Recursos Humanos, e coa retención de crédito do Interventor Xeral,
de data 22.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
Outorgar aos funcionarios do Servizo da Policía Local que a continuación se relacionan un
complemento de produtividade por importe de 1500,00 € a cada un deles, polo especial
rendemento, iniciativa e interese demostrado no desempeño das funcións encomendadas:
•Oficial de Recursos. D. Francisco Javier Neira Henche, con número de persoal
17130,
•Policía local D. Narciso Saavedra González, con número de persoal 77040,
•Policia Local D. Manuel Pérez Fernández, con número de persoal 77021,
•Oficial da Policía Local D. Carlos Leirós Orge con nº de persoal 22289,
•Oficial D. Juan Marón Lorenzo, con nº de persoal 14321,
•Policía Local D. José Antonio Pérez Regueira con nº de persoal 18260,
Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 9000,00 € en concepto de
produtividade a favor dos empregados municipais anteriormente referenciados, con cargo á
partida orzamentaria 922.0.1500000 “Produtividade”
43(2179).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE PARA SUBOFICIAIS DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS. EXPTE. 20290/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día.

S.ord.23.12.2010

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de Avaliación e
Formación de RR.HH., do 16-12-2010, conformado pola xefa do servizo de Recursos
Humanos, e coa retención de crédito do Interventor Xeral, de data 22.12.2010, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Outorgar aos funcionarios de carreira con praza de suboficial do Servizo de Extinción de
Incendios e Salvamento, D Rafael Moledo Alonso, D Jesus Rodriguez Duram , D Domingo
Vazquez Gonzalez e D Carlos Ordoñez Perez, un complemento de produtividade de 3500,00
€ a cada un deles
Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 14.000,00 € en concepto de
produtividade a favor dos empregados municipais anteriormente referenciados, con cargo á
partida orzamentaria 922.0.1500000 “Produtividade” .

44(2180).- SUBMINISTRO DUNHA PLATAFORMA DE SOPORTE Á
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE.
4812/113.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do secretario da Mesa de
Contratación, do 20.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS DE ESPAÑA, S.L.
2.EDNON
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, INTERNACIONAL
PERIFERICOS Y MEMORIAS DE ESPAÑA, S.L., 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.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 0809-2010 (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”.

45(2181).- CONTRATACIÓN DUN SERVIZO DE DESEÑO, PRODUCCIÓN E
XESTIÓN DUNHA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VIGO A TRAVÉS
DUNHA UNIDADE MÓBIL. EXPTE. 3541/104
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do secretario da Mesa de
Contratación, do 20.12.10, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.ALEGRIA ACTIVITY, S.L.
2.SILMAN 97, , S.L.
3.ANONIMO PUBLICIDAD, S.L.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ALEGRIA ACTIVITY,
S.L., 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.

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ALEGRIA ACTIVITY, S.L., o aboamento
do custe dos anuncios de licitación: 692,78 €.

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.

46(2182).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE “SERVICIOS
AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.” POLA PRESTACIÓN
DO SERVIZO DE LIMPEZA DO VERBUM. EXPTE. 1553/340.

S.ord.23.12.2010

A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director administrativo
do Museo Verbum, do 16.12.10, conformado polo concelleiro de Cultura e Animación
Sociocultural, e co informe do Interventor Xeral do 20.12.2010, a Xunta de Goberno local
acorda:
1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura nas facturas A 21478, A 21734, A
21869 e A 22516 que se achegan ao expediente, por un importe total de 42.602,04 € (corenta e
dous mil seiscentos dous euros con catro céntimos), a favor de Servicios Auxiliares de
Mantenimiento y Limpieza, S.L. (SAMYL, S.L.) con CIF: B 47037577 que deben ser
imputados ao RC número 79112 da Partida 3331.227.00.00 “Limpeza de dependencias”.
2.- Recoñecer a obriga a favor da SAMYL, S.L.,CIF: B 47037577, por un importe total de
42.602,04 €, en concepto de prestación do servizo de limpeza do Verbum durante o período
01/07/2010 ao 31/12/2010, con cargo á partida 3331.227.00.00 “Limpeza de dependencias”.
3.- Pagar a SAMYL, S.L., CIF: B 47037577, as facturas A 21478, A 21734, A 21869 e A
22516, por un importe total de 42.602,04 €, con cargo ao RC número 79112 da partida
3331.227.00.00 “Limpeza de dependencias”.

47(2183).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE “SERVICIOS
SECURITAS S.A.” POLO SERVIZO DE ATENCIÓN AO PUBLICO E
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DO VERBUM DURANTE O PERIODO
1.07.2010-31-12-2010. EXPTE. 1551/340.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director administrativo
do Museo Verbum, do 16.12.10, conformado polo concelleiro de Cultura e Animación
Sociocultural, e co informe do Interventor Xeral do 20.12.2010, a Xunta de Goberno local
acorda:
1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura na factura 2612V510278 que se
achega ao expediente, por un importe total de 114.428,74 €, a favor de Servicios Secúritas SA
con CIF: A 28986800 que deben ser imputados ao RC número 79118 da Partida
3331.227.99.05 “Servicios de Atención ao público”.
2.- Recoñecer a obriga a favor de Servicios Secúritas SA con CIF: A 28986800, por un
importe total de 114.428,74 €, en concepto de prestación do servizo de atención ao público e
coordinación de actividades do Verbum durante o período 01/07/2010-31/12/2010 con cargo
ao RC número 79118 da Partida 3331.227.99.05 “Servicios de Atención ao público”.

3º.- Pagar á empresa Servicios Secúritas SA con CIF: A 28986800, a factura 2612V510278
por un importe total de 114.428,74 €, con cargo ao RC número 79118 da Partida
3331.227.99.05 “Servicios de Atención ao público”.

48(2184).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE “SECURITAS
SEGURIDAD ESPAÑA S.A.” POLO SERVIZO DE VIXIANCIA DO VERBUM
DURANTE O PERIODO 1.01.2010-30.06.2010. EXPTE. 1552/340.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director administrativo
do Museo Verbum, do 16.12.10, conformado polo concelleiro de Cultura e Animación
Sociocultural, e co informe do Interventor Xeral do 21.12.2010, a Xunta de Goberno local
acorda:
1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura nas facturas 3611L518013,
3612L518014 e 3612L518016 que se achegan ao expediente, por un importe total de 78.000 €
(setenta e oito mil euros), a favor de Securitas Seguridad España S.A, UTE con CIF: U
83643338 que deben ser imputados ao RC número 79113 da Partida 3331.227.01.01
“Servizos de seguridade”. Así mesmo, aprobar a indemnización substitutiva polo que figura na
factura 3612L518015 por un importe de 6.150,48 € (seis mil cento cincuenta euros con corenta
e oito céntimos), a favor de Securitas Seguridad España S.A, UTE con CIF: U 83643338 que
deben ser imputados á Partida 3331.213.00.00 “Mantemento maquinaria”.
2.- Recoñecer a obriga a favor da Securitas Seguridad España, S.A.UTE, CIF U 83643338,
por un importe total de 78.000 €, en concepto de prestación do servizo de vixilancia do
Verbum durante o período 01/01/2010-30/06/2010 e o servizo de transporte de fondos e
subministro de billetes, con cargo ao RC número 79113 da Partida 3331.227.01.01 “Servizos
de seguridade”; e un importe de 6.150,48 € en concepto de prestación do servizo de
mantemento das instalacións de seguridade do Verbum, con cargo á Partida 3331.213.00.00
“Mantemento maquinaria”.
3º.- Pagar á empresa Securitas Seguridad España, S.A. UTE, con CIF U 83643338, as
facturas 3611L518013, 3612L518014 e 3612L518016 por un importe de 78.000 € (setenta e
oito mil euros), que deben ser imputados ao RC número 79113 da Partida 3331.227.01.01
“Servizos de seguridade” e tamén a factura nº 3612L518015 por un importe de 6.150,48 €
(seis mil cento cincuenta euros con corenta e oito céntimos) que debe ser imputado á Partida
3331.213.00.00 “Mantemento maquinaria”.

S.ord.23.12.2010

49(2185).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE “SERVICIOS
SECURITAS
S.A.” POLO SERVIZO DE ATENCIÓN AO PUBLICO EN
DEPENDENCIAS CULTURAIS DURANTE OS MESES DE XULLO A DECEMBRO.
EXPTE. 12735/331.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do departamento de
Cultura, do 15.12.10, conformado polo concelleiro de Cultura e Animación Sociocultural, e co
informe do Interventor Xeral do 20.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo importe que figura na factura 2612V510277, de
35.688,58 € (trinta e cinco mil seiscentos oitenta e oito euros con cincuenta e oito céntimos),
a favor de Servicios Securitas SA con CIF: A 28986800 que deben ser imputados á partida
3340.227.99.14 “Servizos de atención ao público en dependencias culturais” (RC 13776).
2.- Recoñecer a obriga a favor de Servicios Securitas SA con CIF: A 28986800, por un
importe total de 35.688,58 € (trinta e cinco mil seiscentos oitenta e oito euros con cincuenta e
oito céntimos), en concepto de prestación do servizo de atención ao público en dependencias
culturais durante os meses de xullo a decembro de 2010, incluídos, con cargo á partida
3340.227.99.14 “Servizos de atención ao público en dependencias culturais”.
3º.- Pagar á empresa Servicios Securitas SA con CIF: A 28986800, a factura 2612V510277,
de 35.688,58 € (trinta e cinco mil seiscentos oitenta e oito euros con cincuenta e oito céntimos),
con cargo á partida 3340.227.99.14 “Servizos de atención ao público en dependencias
culturais”.

50(2186).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE “LINORSA, S.A.”
POLA XESTIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DE COLEXIOS PUBLICOS E DE
ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DECEMBRO
DE 2010. EXPTE. 12255/332.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de
Educación, do 17.12.10, conformado pola concelleira de Educación, e co informe do
Interventor Xeral do 21.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a indemnización substitutiva a favor da empresa LINORSA, S.A., por un importe
total de 510.329,77 euros pola xestión do servizo de limpeza de colexios públicos e de
escolas municipais durante os meses de novembro e decembro de 2010, que se imputarán a

partida presupuestaria 3210 227 00 00 do vixente exercicio (nº de operación 2010 00080159
-A-).

51(2187).- CAMBIO DEFINITIVO DE EMPRAZAMENTO DA ESCOLA
MUNICIPAL DE TEATRO ÁS ANTIGAS INSTALACIÓNS DA ESCOLA INFANTIL
“CRISTO DE LA VICTORIA”. EXPTE. 12271/332.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de
Educación, do 20.12.10, conformado pola concelleira de Educación, a Xunta de Goberno local
acorda:
1.Autorizar o cambio definitivo de emprazamento da sede da Escola Municipal de
Teatro ás antigas instalacións da Escola Infantil “Cristo da Victoria” sita na
Avda. Castelao nº 67 (interior).
2.Resolver anticipadamente o convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Asociación Vecinal, Cultural e Deportiva “Monte da Mina” por cambio de
emprazamento da sede da Escola Municipal de Teatro.
3.Dar audiencia aos interesados para a presentación de alegacións, no prazo de 10
días contados a partir do seguinte á notificación deste acordo. No caso de non
presentar alegacións. Este acordo entrará en vigor ao día seguinte do remate do
prazo indicado.

52(2188).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA EMPRESA
INSTALACIÓNS PARCERO, S.L. POLOS TRABALLOS DE REPARACIÓN DE
CUBERTAS REALIZADOS EN DIVERSOS COLEXIOS PUBLICOS. EXPTE.
12240/332.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de
Educación, do 16.12.10, conformado pola concelleira de Educación, e co informe do
Interventor Xeral do 20.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a indemnización substitutiva a favor da empresa INSTALACIÓNS PARCERO S.L.
(CIF NÚM. B-36326494)por un importe total de 27.135,88 €., polos traballos de reparación
de cubertas realizados nos COLEXIOS PÚBLICOS: Chouzo;Matamá-Carneiras;Mestres
Goldar; Cristo Victoria; Canicouba;Moledo; Sta.Mariña-Becerreira;Candeán-Igrexa; Celso
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E.Ferreiro;San Salvador Teis;Valle-Inclán e Illas Cíes, que se imputarán a partida
presupuestarias 3210 212 00 00 (reparación e mantemento de edficios escolares)e bolsa de
vinculación do vixente exercicio.

53(2189).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA EMPRESA SERYGES,
S.L. POLOS TRABALLOS DE CONTROL E SUPERVISIÓN DAS INSTALACIÓNS
ELÉCTRICAS E DE CALEFACIÓN DOS EDIFICIOS DOS COLEXIOS PUBLICOS
E ESCOLAS MUNICIPAIS. EXPTE. 12232/332.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de
Educación, do 16.12.10, conformado pola concelleira de Educación, e co informe do
Interventor Xeral do 20.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a indemnización substitutiva a favor da empresa SERYGES, S.L., (CIF Nº
36813970)por un importe total de 31.328,28 euros, pola prestación do servizo de control e
supervisión das instalacións eléctricas e de calefacción nos edificios dos colexios
públicos e das escolas municipais perante o ano 2010, que se imputarán a partida
presupuestarias 3210 227 99 10 (ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOSe bolsa de
vinculación do vixente exercicio.

54(2190).- APROBACIÓN DA CANTIDADE DE 2.738,7 € EN CONCEPTO DE
ASISTENCIAS ÁS SESIÓNS DOS CONSELLOS ESCOLARES. EXPTE. 12285/332.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de
Educación, do 22.12.10, conformado pola concelleira de Educación, a Xunta de Goberno local
acorda:
“Aprobar a cantidade de 2.738,7.-€ (DOUS MIL SETECENTOS TRINTA E OITO CON
SETE EUROS) en concepto de asistencias ás sesións dos Consellos Escolares, con cargo á
Partida Presupostaria 3210.233.00.00 dietas representación en consellos escolares, e
desglosadas entre os representantes municipais do seguinte xeito:
Zona 2.- PEDRO Mª VAZQUEZ IGLESIAS, NIF: 11.904.805-M, GRUPO B
(06/09/2010 – 21/12/2010) .........................27 X 39,78.-€ ...........................

1.074,06.-€

Zona 3.- MARÍA LUISA OTERO VÁZQUEZ, NIF: 36.000.484-X, GRUPO C
(05/10/2010 – 21/12/2010) .........................14 X 36,72.-€ ...........................
514,08.-€
Zona 4.- ROSA MARÍA TORRES BOUZAS, NIF: 36.019.300-N, GRUPO C
(06/09/2010 – 14/12/2010) .........................14 X 36,72.-€ ...........................

514,08.-€

Zona 5.- IGNACIO OJEA PÉREZ, NIF: 36.046.809-J, GRUPO A
(15/09/2010 – 16/12/2010) .........................16 X 39,78.-€ ............................

636,48.-€

55(2191).- PROXECTO MODIFICADO SEN INCREMENTO ECONÓMICO DO DE
TRANSFORMACIÓN VIVENDA DO PORTEIRO DO CEIP ESCULTOR ACUÑA,
EN COMEDOR ESCOLAR. EXPTE. 12295/332.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de
Educación, do 22.12.10, conformado pola concelleira de Educación, a Xunta de Goberno local
acorda:
- Aprobar o proxecto modificado sen incremento económico do de Transformación da
vivenda do porteiro no CEIP Escultor Acuña en comedor escolar, redactado polos arquitectos
municipais David Carbajal Rodríguez-Cadarso e D. Juan Luis Piñeiro Ferradás

56(2192).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA EMPRESA SIMCO
S.L. POLO MANTEMENTO DOS PARQUES FORESTAIS DE VIGO DURANTE O
MES DE DECEMBRO 2010. EXPTE. 5710/446.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do servizo de
Montes, Parques e Xardíns, do 14.12.10, conformado pola concelleira delegada, e co informe
do Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar unha indemnización substitutiva a favor da empresa Simco S. L. polo mantemento
dos Parques Forestais de Vigo durante o mes de decembro de 2010 por importe de 24.172,11
€.
Recoñecer a obriga a favor da empresa Simco S. L. por un importe de 24.172,11 € como
consecuencia do mantemento dos Parques Forestais de Vigo e con cargo a partida
orzamentaria 1710.210.00.01
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57(2193).- CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR DE “ECOVIGO PUBLICIDAD
S.L.”, “UNION DE TELEVISIONES GALLEGAS S.A.” E “EDICIONES Y
PRODUCIONES EMPRESARIALES S.A.”. EXPTE. 7233/101.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe do xefe de protocolo
e RR.PP., do 16.11.10, conformado pola concelleira delegada de Facenda, e co informe do
Interventor Xeral do 22.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Validar as actuacións de gasto realizado sen fiscalización previa que figuran nas
facturas seguintes:
Nº
FACTURA
ECOVIGO
PUBLICIDAD
UNION
TELEVISIONES
GALLEGAS S.A

A2009-0491 10/12/09
DE 002VA06000281

EDICIONES
Y 97000786
PRODUCCIONES
EMPRESARIALES
S.A
TOTAL

DATA

IMPORTE

MOTIVO

28.629,99

PATROCINIO
CALENDARIO 2010

31/12/200 11.999,99
6

CAMPAÑA NAVIDAD

08/09/200 1.774,80
9

BOLSAS AGASALLOS
PROTOCOLARIOS

42.404,78

Segundo.- Recoñecer a obriga a favor de “Ecovigo Publicidad S.l B-36614808”, “Unión de
Televisiones Gallegas S.A A-15766256” e “Ediciones y Producciones Empresariales S.A A36751287”, por importe de 42.404,78 euros ive incluido.

58(2194).- INDEMNIZACION SUBSTITUTIVA A FAVOR DE “SECURITAS
SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. POLOS SERVIZOS DE VIXILANCIA E SEGURIDADE
NA UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS-CEDRO. EXPTE.
1590/315.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta da técnica de actividades
económicas e do xefe da área de Acción Social, do 14.12.10, conformado pola concelleira
delegada da área de Benestar Social, e co informe do Interventor Xeral do 20.12.2010, a Xunta
de Goberno local acorda:
“1.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 4.934,17 €, a favor de
“SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA”, Cif. A79252219, polos servizos de vixilancia
e seguridade na Unidade Asistencial de Drogodependencias –CEDRO- durante o mes de
novembro de 2010.
2.- Imputar o gasto de 4.934,17 euros á partida orzamentaria 3133.227.01.00 “Contratación
Servicio Seguridade”, ou Bolsa de Vinculación.
3.- A imputación do gasto ao orzamento vixente non provoca perxuizo nin limitación para a
realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida.”

59(2195).- INDEMNIZACION SUBSTITUTIVA A FAVOR DE CESPA S.A. POLOS
SERVIZOS DE MANTEMENTO DO TERREO DE XOGO DO ESTADIO
MUNICIPAL DE BALAIDOS ENTRE OS MESES DE XULLO A DECEMBRO.
EXPTE. 10078/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director deportivo do
IMD, do 16.12.10, conformado polo concelleiro delegado de Deportes, e co informe do
Interventor Xeral do 21.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo gasto que figura nas facturas nº 10vg00023,
10vg00006, 10vg00026, 10vg00029 e 10vg00045 que se achegan ao expediente, por un
importe total de 18.837,83 € (dezaoito mil oitocentos trinta e sete euros con oitenta e tres
céntimos), a favor de Cespa, S.A. con CIF: A82741067 que deben ser imputados ao RC nº
201000006543 da Partida orzamentaria 3410.210.00.00 “Contrato mantemento campo de
xogo de Balaídos”.
2.- Recoñecer a obriga a favor de Cespa, S.A., CIF: A82741067, por un importe total de
18.837,83 €, en concepto de prestación do servizo de mantemento do terreo de xogo do
Estadio Municipal de Balaídos, durante o período comprendido entre os meses de xullo a
decembro, ambos os dous incluídos, con cargo ao RC nº 201000006543 da partida
3410.210.00.00 “Contrato mantemento Campo xogo Balaídos”.
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3º.- Pagar a Cespa, S.A., CIF A82741067, as facturas nº 0vg00023, 10vg00006, 10vg00026,
10vg00029 e 10vg00045, que se achegan ao expediente, por un importe total de 18.837,83 €
(dezaoito mil oitocentos trinta e sete euros con oitenta e tres céntimos), con cargo ao RC nº
201000006543 da partida 3410.210.00.00 “Contrato mantemento campo de xogo de
Balaídos”.

60(2196).- INDEMNIZACION SUBSTITUTIVA A FAVOR DE JOSE MANUEL
CALDERÓN RODRÍGUEZ POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DIRECCIÓN
TÉCNICA DOS TRABALLOS DE MANTEMENTO NOS CAMPOS DE FUTBOL
MUNICIPAIS DE BALAIDOS ENTRE OS MESES DE XULLO A DECEMBRO.
EXPTE. 10077/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do director deportivo do
IMD, do 16.12.10, conformado polo concelleiro delegado de Deportes, e co informe do
Interventor Xeral do 20.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura nas facturas 05/2010, 06/2010 e
11/2010 que se achegan ao expediente, por un importe total de 11.526 € (once mil cincocentos
vinteseis euros, a favor de José Manuel Calderón Rodríguez con NIF: 02137388K que deben
ser imputados ao RC Nº 201000006544 da Partida 3410.227.99.00 “Contrato técnico
facultativo Campo xogo Balaídos”.
2.- Recoñecer a obriga a favor da José Manuel Calderón Rodríguez, NIF: 02137388K, por
un importe total de 11.5268 €, en concepto de prestación do servizo dirección técnica dos
traballos de mantemento nos campos de fútbol municipais de Balaídos, A Madroa e Barreiro,
durante o período comprendido entre os meses de xullo e decembro, ambos incluídos, con
cargo ao RC nº 201000006544 da partida 3410.227.99.00 “Contrato técnico facultativo
Campo xogo Balaídos”.
3º.- Pagar a José Manuel Calderón Rodríguez, NIF 02137388K, as facturas facturas 05/2010,
06/2010 e 11/2010, por un importe total de 11.526 €, con cargo ao RC nº 201000006544 da
partida 3410.227.99.00 “Contrato técnico facultativo Campo xogo Balaídos”.

61(2197).ROGOS E PREGUNTAS.
Polo Sr. Concelleiro de Xestión Municipal pregúntase ó Sr. Interventor en relación cos
expedientes de gastos de persoal pola substitución do informe de fiscalización previa polo
documento contable Rc. e si dende o punto de vista do expediente resulta correcto.

Polo Sr. Interventor infórmase que de conformidade coas bases de execución do Orzamento
a fiscalización previa en materia de gastos de persoal é limitada, debendo ceñirse á
existencia de crédito, competencia do órgano e cantas outras observacións se consideren
oportunas. Xa no informe da modificación orzamentaria tramitada no Pleno se levaron a
cabo as observacións correspondentes e agora considerase que a incorporación deste
documento na que consta a información requirida polas bases resulta aínda mais garantista
que o informe de fiscalización.
Pola Sra. Concelleira de Facenda pregúntase se cando se elabore a Conta Xeral estes
expedientes constarán como sen fiscalizar, ó que responde o Sr. Interventor que tal e como o
explicou a incorporación do documento Rc coas características indicadas da cumprimento ó
requisito de fiscalización previa, polo que a resposta é que non.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás 10,15 h.
Como secretaria dou fe.
am.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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