ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 19 de xullo de 2010
ASISTENTES:

NON ASISTEN:

Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Eudosio Álvarez Álvarez

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

Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás once horas e corenta e cinco minutos do día dezanove de
xullo do dous mil dez e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Álvarez,
coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a
concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta
Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo
coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno
Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero e o titular da Asesoría
Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(1.185).RATIFICACIÓN DA URXENCIA
Ratifícase a urxencia da sesión.

ALCALDIA
2(1.186).CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A OCTAVIO PILOTES POSADA,
POLO INTERESE SOCIAL QUE SUPÓN PARA A CIDADE A DIFUSIÓN DO

DEPORTE. EXPTE. 6549/101.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico de
Admón. Xeral xefe de Protocolo e RR.PP. do 3.03.2010, co conforme da concelleira
delegada de Facenda, co informe do titular da Asesoría Xurídica de 25.06.2010 e co informe
do técnico de Fiscalización e Control F. de data 2.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1ºConceder a OCTAVIO PILOTES POSADA, CIF G-36907384 unha subvención pola
contía de 20.000 euros para axuda dos gastos de desprazamento da entidade, que será de
cargo á partida 111.0.489.00.04 (outras subvencións).
2º.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
3º.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para
a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da
subvención na mesma proporción.
4º.- A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que
se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
5º.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de Subvencións de
Galicia.
6º.- A beneficiaria, no prazo de tres meses a conta desde o remate da actividade
subvencionada deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a
subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá presentar
unha conta xustificativa na que deberá constar a declaración das actividades realizadas e dos
gastos incorridos; os xustificantes de pago dos gastos incorridos con facturas ou documentos
de valor probatorio equivalente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e
outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade subvencionada.
7º.- A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos
xustificantes de pago dos gastos incorridos.
8º.- As facturas, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de
factura e o IVE, estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se
admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias
previstas no RD 1496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de
facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se
xustifique a exención do dito imposto. Non será preciso que nos documentos xustificativos
de pago conste de forma expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos
con anterioridade ao proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que se
concedeu a subvención.

9º.- Se o beneficiario solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da
subvención procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o
motivo da subvención e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á
subvención recibida; indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado pola
subvención. A copia do xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a
área xestora da subvención procederá á devolución do orixinal.
10º.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar esta ó corrente
no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por
resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración
responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
11º.- O beneficiario deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida polo Concello
de Vigo e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no
exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
12º.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde
o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos
do artigo 33 LSG.
13º.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer o beneficiario da subvención a
que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición, estarse ao
disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD
1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o
exercicio da potestade sancionadora.
14º.- O beneficiario está informado de que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución do
procedemento para a concesión da subvención e notificacións de obrigado cumprimento, o
seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na
Lei de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a
súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de
novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento o Concello de Vigo.
15º.- O beneficiario poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición ante o Concello de Vigo.
16º.- No demais, a concesión da subvención obxecto da presente resolución, rexerase pola
Lei 38/2003 de 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo
que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado
en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os
preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006, polos pactos que se conteñen neste
convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas
de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.”

ASESORIA XURÍDICA
3(1.187).DAR CONTA DAS SENTENZAS E AUTOS REMITIDOS POR
ASESORÍA XURÍDICA:
a) Auto do X. contencioso-administrativo nº 1 de Vigo. procedemento abreviado
30/2010. Demandante: D. Carlos Novas Plaza. Obxecto: reclamación por
responsabilidade patrimonial. Acórdase o remate do proceso por chegar a un acordo.
b) Sentenza do Xulgado do contencioso-administrativo nº 1 de Vigo rc-a nº 30/2008
p.o. Demandante: José Luís Bastos Rey. Obxecto: resolución do 19.11.2007 (en
reposición) e 31.05.2007. accidente de moto, esta sentenza que non é firme, desestima
o recurso.
c) Sentenza do Xulgado do contencioso-administrativo nº 2 de Vigo rc-a nº 199/2008
p.a. Demandante: José M. Bastos Puentes. Obxecto: desestimación de reclamación por
promoción interna cabos de policía local. Desestimatoria.
d) Sentenza do Xulgado do contencioso-administrativo nº 2 de Vigo rc-a nº 36/10 p.a.
Demandante: Dª Inés Rodríguez Novoa. Obxecto: resolución do 25.02.10. caída de
árbore sobre vehículo. declara rematado o procedemento
e) Sentenza do Xulgado do contencioso-administrativo nº 2 de Vigo rc-a nº 509/09 p.a.
Demandante: María Carmen Alonso González. Obxecto: resolucións 14.09.09 xgl.
denegación de postos no mercado do progreso. sentenza firme estima o recurso en
dous contidos.
f) Sentenza do Xulgado do contencioso-administrativo nº 2 de Vigo rc-a nº 142/10 p.a.
Demandante: Rodrigo Costas Rodríguez. Obxecto: resolución do 26.01.10. sanción de
tráfico. sentenza firme, estima o recurso e anula a sanción.
g) Sentenza do Xulgado do contencioso-administrativo nº 2 de Vigo rc-a nº 198/10 p.a.
Demandante: Dª María Asunción Álvarez Lois. Obxecto: resolución 24.02.09. sanción
de tráfico. Sentenza firme, desestima o recurso.
h) Sentenza do Xulgado do contencioso-administrativo nº 2 de Vigo rc-a nº 122/10 p.a.
Demandante: Dª Concepción Margarita Bolas Leiros. Obxecto: resolución do
21.12.09. caída en paso de peóns. sentenza firme, desestima o recurso.
i) Sentenza do Xulgado do contencioso-administrativo nº 2 de Vigo rc-a nº 155/10 p.a.
Demandante: Aqualia-fcc Vigo Ute. Obxecto: imputación a concesionarias. sentenza
firme, desestima recurso.
l) Sentenza do Xulgado do contencioso-administrativo nº 2 de Vigo rc-a nº 446/2009
p.o. Demandante: Baia-fondo Inmobiliaria, S.L. Obxecto: acordo tea Concello de Vigo
15.07.09, constrinximento IBI. esta sentenza que non é firme, estima o recurso.
Acordo

A Xunta de Goberno local queda enterada do contido das devanditas sentenzas e autos.

ACCION SOCIAL
4(1.188).- SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, EXPTES.: 14/1135; 14/2652
Examinadas as actuacións dos expedientes e de acordo cos informes proposta da traballadora
social responsable do Programa, do 1.07.2010 e 7.07.2010, conformados pola concelleira
delegada da Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda conceder a prestación
do Servizo de Axuda no Fogar as seguintes persoas:
–
–

Dª. Juana Sanjosé Barbeito. Expte. 1135/14.
D. José López Nieto. Expte. 2652/14.

5(1.189).- CENTRO DE DIA, EXPTE. 23/2631.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta da traballadora
social responsable do Programa, do 6.07.2010, conformado pola concelleira delegada da
Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local acorda conceder a prestación do Servizo
de Centro de Día a seguinte persoa:
–

D. Antonio Villar Larran. Expte. 2631/23.

CONTRATACION
6(1.190).ALLEAMENTO PARA CHATARRA DE 56 VEHÍCULOS QUE SE
ATOPAN NO DEPÓSITO MUNICIPAL. EXPTE. 3289/241.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da oficina
administrativa de Contratación, do 30.06.2010, co conforme do concelleiro delegado de
Mobilidade e Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
Allear para chatarra 56 vehículos que se atopan no depósito municipal (que figuran en
relación adxunta), solicitando oferta a diversas empresas especializadas, que haberán de
cumpri-las seguintes condicións:
1.As empresas licitadoras estarán en posesión da autorización concedida pola Xunta de
Galicia como xestoras de residuos perigosos (vehículos ó final da súa vida útil).
2.Non se fixa tipo de licitación, debendo ofertarse unha cantidade global para o lote
completo.
3.Os gastos de recollida e traslado dos vehículos e motocicletas serán por conta do
adxudicatario, debendo secciona-los bastidores antes da retirada, no prazo máximo de 10
días (contado a partir da data de notificación do acordo de adxudicación), debendo
presenta-lo xustificante do abono do prezo.
4.O adxudicatario será o licitador que oferte un prezo máis alto.

As ofertas presentaranse en sobre pechado a través do Rexistro Xeral do Concello que
conterá o seguinte modelo de proposición:
“D. ......................, con D.N.I. nº .........., en nome propio (ou en representación de ........),
informado do procedemento para a venda para chatarra de 56 vehículos, solicita a súa
admisión ó mesmo e fai constar:
1.- Que acepta integramente as condicións para a enaxenación dos 56 vehículos.
2.- Propón como prezo para a compra dos 56 vehículos o de ........... euros.
Lugar, data e sinatura do licitador.”

7(1.191).- DEVOLUCIÓNS DE GARANTÍA:
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes das oficinas técnicas, os
informes de Intervención Xeral e de acordo cos informes-proposta da técnica de Admón.
Xeral de Contratación, a Xunta de Goberno local acorda:
A) Devolver a CONSTRUCCIONES ALDASA S.L.U. as fianzas de 51.000 € e 50.000
€ constituídas para responder do equipamento de actividades musicais no Parque
Tecnolóxico de Valadares, xa que foi recibido mediante acta de 31-05-2010 conforme
ás condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorre-lo prazo de garantía.
Expte. 3250/241.
B) Devolver a MDC INGENIERÍA, S.L a fianza de 4.325,99 € constituída para
responder da subministración de minipala, xa que foi recibida conforme ás condicións
do prego que rexeu a contratación e por transcorre-lo prazo de garantía. Expte..
3302/241

8(1.192).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A “LIMPEZAS DEL NOROESTE,
S.A.” POLOS SERVIZO DE LIMPEZA EN CENTROS MUNICIPAIS PERANTE O
MES DE ABRIL E MAIO. EXPTE. 18930/240.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Admon. Especial do servizo de Patrimonio, do 15.07.2010, co conforme do concelleiro
delegado de Xestión Municipal, e co informe do Interventor Xeral do 22.07.2010, a Xunta de
Goberno local acorda:
Aprobar a indemnización substitutiva a favor da empresa “Limpiezas del Noroeste, S.A.”,
por un importe total de 309.448,79 euros, IVE engadido, polo servizo de limpeza en centros
municipais perante o mes de abril e maio de 2010, que se imputarán a partida orzamentaria
92202270000 do vixente exercicio.

9(1.193).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL A WENCESLAO CABEZAS DEL
TORO POLO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DO
SERVIZO DE ENSINANZAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA. EXPTE.
3476/335.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 30.06.2010 co fiscalizado e conforme do Interventor Xeral do
07.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.-Adxudicar provisionalmente á Wenceslao Cabezas del Toro (NIF:35.925.740 Q)
o
procedemento aberto para a contratación do servizo de ensinanzas da ESCOLA
MUNICIPAL DE DANZA (expediente 3476-335) por un prezo total de 260.000 euros (IVE
engadido).Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o
proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 03 de maio de 2010 e a oferta
presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
− Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar, que
incluirá ademais a certificación de acharse ao corrente das súas obrigacións
tributarias co Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.(A non existencia
de débedas de carácter tributario co concello de Vigo se comprobará directamente
por esta administración).
− Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria
esixida.
−

Ter ingresado na conta do concello o custe dos anuncios de licitación por importe
de 678,86 euros.

3º.- Esta proposta de adxudicación provisional se converterá en proposta de adxudicación
definitiva sen necesidade dun novo acordo da mesa de contratación, se se presentan os
documentos esixidos no apartado 2º da proposta.

DEPORTES
10(1.194).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE CESPA, S.A. POLO
MANTEMENTO DO TERREO DE XOGO DO ESTADIO MUNICIPAL DE
BALAÍDOS, MESES XANEIRO-XUÑO 2010. EXPTE. 9649/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
deportivo do IMD, do 29.06.2010, co conforme do concelleiro delegado de Deportes, e co
informe do Interventor Xeral do 08.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización substitutiva polo gasto que figura nas facturas nº 10vg00002,

10vg00006, 10vg00012, 10vg00014, 10vg00017 e 10vg00019 que se achegan ao expediente,
por un importe total de 18.518,52 € (dezaoito mil cincocentos dezaoito euros con cincoenta e
dous 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”.
2º.- Recoñecer a obriga a favor de Cespa, S.A., CIF: A82741067, por un importe total de
18.518,52 €, 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 xaneiro a
xuño, ambos os dous incluídos, con cargo ao RC nº 201000006543 da partida
3410.210.00.00 “Contrato mantemento Campo xogo Balaídos”.
3º.- Pagar a Cespa, S.A., CIF A82741067, as facturas nº 10vg00002, 10vg00006, 10vg00012,
10vg00014, 10vg00017 e 10vg00019, que se achegan ao expediente, por un importe total de
18.518,52 € (dezaoito mil cincocentos dezaoito euros con cincoenta e dous céntimos), con
cargo ao RC nº 201000006543 da partida 3410.210.00.00 “Contrato mantemento campo de
xogo de Balaídos”.

11(1.195).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE JOSE MANUEL
CALDERÓN, POLA DIRECCIÓN TÉCNICA DO MANTEMENTO DOS CAMPOS
DE FUTBOL MUNICIPAIS DE BALAÍDOS, A MADROA E BARREIRO, MESES DE
XANEIRO A XUÑO 2010. EXPTE. 9650/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
deportivo do IMD, do 28.06.2010, co conforme do concelleiro delegado de Deportes, e co
informe do Interventor Xeral do 08.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura nas facturas 01/2010, 02/2010,
03/2010 e 04/2010 que se achegan ao expediente, por un importe total de 11.329,58 € (once
mil trescentos vintenove euros e cincuenta e oito céntimos), 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”.
2º.- Recoñecer a obriga a favor da José Manuel Calderón Rodríguez, NIF: 02137388K, por
un importe total de 11.329,58 €, 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 xaneiro e xuño, 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 01/2010,
02/2010, 03/2010 e 04/2010, por un importe total de 11.329,58 €, con cargo ao RC nº
201000006544 da partida 3410.227.99.00 “Contrato técnico facultativo Campo xogo
Balaídos.

12(1.196).- AUTORIZACIÓN O “EL CORTE INGLES” A ORGANIZAR O
VINDEIRO DOMINGO 1 DE AGOSTO A XXXII TRAVESÍA A NADO EL CORTE
INGLÉS- TROFEO CIDADE-NATACIÓN LARGA DISTANCIA. EXPTE. 9666/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
deportivo do IMD co conforme do concelleiro de Deportes, do 6.07.2010, a Xunta de
Goberno local acorda:
Autorizar a El Corte Inglés, a organizar o vindeiro domingo,1 de agosto de 2010 a XXXII
Travesía a nado El Corte Inglés- Trofeo Cidade- Natación Larga Distancia , dita proba
se desenvolverá na praia do Vao e nas inmediacións da Ills de Toralla, nun horario
comprendido entre as 9.30 horas e as 14.00 horas.

13(1.197).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA EMPRESA
SAMYL, S.L. POLA REALIZACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA NO VERBUM,
SERVIZO REALIZADO FORA DE RELACIÓN CONTRACTUAL. EXPE. 1399/340.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
administrativo do Museo Verbum, do 29.06.2010, co conforme do concelleiro delegado da
Área de Cultura e Animación Sociocultural, e co informe do Interventor Xeral do
12.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura nas facturas A 20216, A 20405, A
20508, A 20769, A 20926 e A 21219 que se achegan ao expediente, por un importe total de
41880 € (corenta e un mil oitocentos oitenta euros), a favor de Servicios Auxiliares de
Mantenimiento y Limpieza, S.L. (SAMYL, S.L.) con CIF: B 47037577 que deben ser
imputados á Partida 3331.227.00.00 “Limpeza de dependencias”.
2º.- Recoñecer a obriga a favor da SAMYL, S.L.,CIF: B 47037577, por un importe total de
41880 €, en concepto de prestación do servizo de limpeza do Verbum durante o período
01/01/2010 ao 30/06/2010, con cargo á partida 3331.227.00.00 “Limpeza de dependencias”.
3º.- Pagar a SAMYL, S.L., CIF: B 47037577, as facturas A 20216, A 20405, A 20508, A
20769, A 20926 e A 21219, por un importe total de 41880 €, con cargo á partida
3331.227.00.00 “Limpeza de dependencias.

14(1.198).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA EMPRESA
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. UTE POLA REALIZACIÓN DO
SERVIZO DE VIXIANCIA DO VERBUM, SERVIZO REALIZADO FORA DA
RELACIÓN CONTRACTUAL. EXPTE. 1400/340.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
administrativo do Museo Verbum, do 29.06.2010, co conforme do concelleiro delegado da
Área de Cultura e Animación Sociocultural, e co informe do Interventor Xeral do
12.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:

1º.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura na factura 3606L518006 que se
achega ao expediente, por un importe de 71841,49 € (setenta e un mil oitocentos corenta e un
euros con corenta e nove céntimos), a favor de Securitas Seguridad España S.A, UTE con
CIF: U 83643338 que deben ser imputados á Partida 3331.227.01.01 “Servizos de
seguridade”.
2º.- Recoñecer a obriga a favor da Securitas Seguridad España, S.A.UTE, CIF U 83643338,
por un importe total de 71841,49 €, en concepto de prestación do servizo de vixilancia do
Verbum durante o período 01/01/2010-30/06/2010, con cargo á Partida 3331.227.01.01
“Servizos de seguridade”
3º.- Pagar á empresa Securitas Seguridad España, S.A. UTE, con CIF U 83643338, a factura
3606L518006 por un importe de 71841,49 € (setenta e un mil oitocentos corenta e un euros
con corenta e nove céntimos), que deben ser imputados a Partida 3331.227.01.01 “Servizos
de seguridade.

15(1.199).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA EMPRESA
SERVIZOS SECURITAS S.A. POLA REALIZACIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN
AO PÚBLICO E COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE VERBUM, SERVIZO
REALIZADO FORA DA RELACIÓN CONTRACTUAL. EXPTE. 1401/340.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
administrativo do Museo Verbum, do 29.06.2010, co conforme do concelleiro delegado da
Área de Cultura e Animación Sociocultural, e co informe do Interventor Xeral do
12.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización substitutiva polo que figura nas facturas 2606V510131,
2606V510132, 2606V510133, 2606V510134, 2606V510135, 2606V510136 e 2606V510137
que se achegan ao expediente, por un importe total de 121.186,54 € (cento vinte e un mil cento
oitenta e seis euros con cincuenta e catro céntimos), a favor de Servicios Secúritas SA con
CIF: A 28986800 que deben ser imputados á Partida 3331.227.99.05 “Servicios de Atención
ao público”.
2º.- Recoñecer a obriga a favor de Servicios Secúritas SA con CIF: A 28986800, por un
importe total de 121.186,54 €,en concepto de prestación do servizo de atención ao público e
coordinación de actividades do Verbum durante o período 11/12/2009-30/06/2010 con cargo á
Partida 3331.227.99.05 “Servicios de Atención ao público”.
3º.- Pagar á empresa Servicios Secúritas SA con CIF: A 28986800, as facturas 2606V510131,
2606V510132, 2606V510133, 2606V510134, 2606V510135, 2606V510136 e 2606V510137
por un importe total de 121.186,54 € (cento vinte e un mil cento oitenta e seis euros con
cincuenta e catro céntimos), con cargo á Partida 3331.227.99.05 “Servicios de Atención ao
público.

16(1.200).-

NOMEAMENTO

EDUCACION
DE REPRESENTANTES

MUNICIPAIS

NOS

CONSELLOS ESCOLARES DOS CENTROS DE ENSINO PÚBLICO. EXPTE.
11384/332.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico do
servizo de Educación, do 10.02.2010, co conforme do xefe do servizo de Educación e da
concelleira delegada de Educación, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Nomear representantes municipais nos consellos escolares de centro das escolas e
colexios publicos de Vigo, as persoas que de seguido se relacionan, con vixencia dende o 1
de xaneiro ata o 31 de decembro de 2010.
ZONA 1.
MIGUEL A. CARRERA MOURIÑO (NIF 35.943.947-F)
1.

CEIP Carrasqueira Coruxo.

2.

CEIP Carrasqueira Tintureira.

3.

CEP Doutor Fleming.

4.

CEIP Beade Coutada.

5.

CEIP Teis Paraixal.

6.

CEIP Picacho – Ramón y Cajal

7.

Educación Permanente de Adultos/as (EPA).

8.

CEIP Lope de Vega.

9.

CEIP Teis-Igrexa San Salvador.

10.

CEIP Frián-Teis.

11.

CEIP Teis-Espiñeiro Santa Tegra.

12.

CEIP Teis-Coutadas Vicente Risco

Pertence ao Grupo B

ZONA 2.
PEDRO Mª VÁZQUEZ IGLESIAS (NIF 11.904.805-M)
1.

CEIP Emilia Pardo Bazán.

2.

CPI Celso Emilio Ferreiro.

3.

EEI Cristo da Victoria.

Pertence ao Grupo B

4.

CEIP Eijo Garai.

5.

CEIP Escultor Acuña.

6.

CEIP Seis do Nadal.

7.

CEIP Pintor Laxeiro.

8.

CEIP Sárdoma Moledo

9.

CEIP Balaídos.

10.

CEIP Valle Inclán.

11.

CEE Saladino Cortizo.

ZONA 3.
MARÍA LUISA OTERO VÁZQUEZ (NIF 36.000.484-X) Pertence ao Grupo C
1.

CEIP Josefa Alonso.

2.

CEIP Otero Pedraio.

3.

CEIP Ría de Vigo.

4.

CEIP Igrexa-Valadares.

5.

CEIP Sobreira-Valadares.

6.

EEI Monte do Alba.

7.

EEI Zamáns.

8.

CEIP García Barbón.

9.

CEIP Cabral-Sello.

10.

CEIP Cabral-Carballal.

11.

CEIP Santa Marina-Becerreira.

ZONA 4.
ROSA MARÍA TORRES BOUZAS (NIF: 36.019.300-N ) Pertence ao Grupo C
1.

Escola Infantil Municipal Sta. Cristina.

2.

Escola Infantil Municipal Atalaia.

3.

Escola Infantil Municipal Sta. Marta.

4.

Escola Infantil Municipal Costeira.

5.

EEI Palencia.

6.

EEI Sta. Tegra.

7.

EEI Villalaura.

8.

CEIP Altamar.

9.

CEIP Canicouba.

10.

CEIP Mestres Goldar.

11.

EEI Nogal.

12.

EEI Hernán Cortés.

13.

EEI Aragón.

ZONA 5.
IGNACIO OJEA PÉREZ (NIF 36.046.809-J) Pertence ao Grupo A
1.

CEIP Candeán Igrexa.

2.

CEIP Candeán Fonteescura.

3.

CEIP Alcabre- Javier Sensat.

4.

CEIP Bouzas Virxe do Rocío.

5.

CEIP Navia A. R. Castelao.

6.

CEIP Comesaña-Párroco Don Camilo.

7.

CEIP Mosteiro-Bembrive.

8.

CEIP Chans-Bembrive.

9.

CEIP Doblada.

10.

CEIP Lavadores San Paio- Eduardo Pondal.

11.

CEIP Pombal.

2º.- Aprobar a aplicación para este concepto da dieta de 39,78.-€, establecida na actualidade
para a categoría segunda de vocais que inclúe ao persoal clasificado nos Grupos A e B; e da
dieta de 36,72.-€, establecida na actualidade para a categoría terceira de vocais que inclúe ao
persoal clasificado nos Grupos C e D, consonte co Real Decreto 462/2002, de 24 de maio,
sobre indemnizacións por razóns de servicio.
A previsión do gasto anual polo concepto “Representantes Municipais nos Consellos
Escolares dos Centros Públicos de Vigo” é de 12.000.-€, con cargo á partida
422.0.233.00.00 do presuposto de 2010.
3º.- Establecer a perda da condición de representante municipal para quen non xustifique,
antes da súa realización, a súa ausencia á reunión do consello escolar de centro ou á de
coordinación do Servizo de Educación que, a fin de estudar a situación xeral, se convocará,
cando menos, quincenalmente.

ELECTROMECANICOS
17(1.201).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA UTE IMESESYCSA POLO MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS ELECTROMECÁNICAS
DOS TUNEIS DO CONCELLO CORRESPONDENTE AO MES DE XUÑO. EXPTE.
13464/444.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe dos
servizos Electromecánicos, do 5.07.2010, co conforme da concelleira de área de Servizos
Xerais, e co informe do Interventor Xeral do 12.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar unha indemnización substitutiva por importe total de 45.670,39 Euros,
correspondente á facturación do mes de xuño do ano 2010, con cargo á partida orzamentaria
“Mantemento Túneis e Pasos Inferiores” 1650.227.99.02 e recoñecer a obriga a favor da
UTE Imes-Esycsa polo citado importe, por prestación do devandito servizo.

EMPREGO
18(1.202).- APROBACIÓN DO PROXECTO DE SEGURIDADE E SAÚDE DA
OBRA DE MELLORA E ACONDICIONAMENTO DO PARQUE DA RIOUXA.
EXPTE. 7169/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do concelleiro de
Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá, do 15.06.2010, a Xunta de
Goberno local acorda:
Aprobar o proxecto de seguridade e saúde da obra mellora e acondicionamento do parque da
Riouxa,, ao abeiro do proxecto Rexeneración Urbana do Barrio de Teis, sendo a
coordinadora de seguridade e saúde Dna. Nancy Coromoto Rodríguez Padrón.

19(1.203).- APROBACIÓN DO PROXECTO “VIGO CONSOLIDA”. EXPTE.
7261/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de
Promoción Económica e Emprego, do 16.07.2010, co conforme do concelleiro de Promoción
Económica, Emprego e Participación Cidadá, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto denominado “Vigo Consolida”, elaborado polo Servizo de
Promoción Económica e Emprego do Concello de Vigo.
2º.- Solicitar ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio do Goberno de España a
subvención contemplada no citado proxecto, de acordo co establecido na Resolución de 7 de
xuño de 2010 da Secretaría Xeral de Industria pola que se establece a convocatoria de
axudas para a promoción de centros de apoio a emprendedores
3º.- Asumir as obrigas económicas que ao Concello lle podan corresponder no
desenvolvemento do proxecto, das correspondentes partidas para o cofinanciamento deste
proxecto.
4º.- Delegar no concelleiro de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá a
representación do concello na tramitación da solicitude de subvención diante do Ministerio
de Industria, Turismo e Comercio.

20(1.204).- APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA
DO ANO 2010 DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CONTRATACIÓN.
EXPTE. 07014/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de
Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá, do 7.05.2010, co conforme do
concelleiro de dita área, e co informe do titular da Asesoría Xurídica do 8.07.2010, e co RC
asinado polo Interventor Xeral do 13.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2010 do Programa de Axudas
Municipais á Contratación, no marco do Plan municipal de emprego 2008-2011, que se
achegan no expediente.
2º.- Aprobar a autorización de gasto por importe total de 10.000€ (DEZ MIL EUROS), para
a concesión das axudas establecidas nas bases, con cargo á partida orzamentaria
2410470.00.00 " Programas de axudas á inserción laboral.

21(1.205).- NOMEAMENTO DIRECTOR DE OBRA, COORDINADOR DE
SEGURIDADE E APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA

“CONSTRUCIÓN DUNHA ESCOLA DE MÚSICA EN BEADE”. EXPTE. 4719/320.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de
Promoción Económica e Emprego, do 15.07.2010, co conforme do concelleiro delegado de
dita área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Nomear a Don Francisco González Otero da empresa Galaicontrol S.L. como Director
das obras a realizar no proxecto de “Construción dunha Escola de Música en Beade”,
asumindo a supervisión técnica de dita obra.
2º.-Nomear Coordinador de Seguridade e Saúde a Don Emilio Otero Martínez da empresa
Galaicontrol S.L. das obras a realizar no proxecto de “Construción dunha Escola de Música
en Beade”.
3º.- Aprobar o “Plan de Seguridade e Saude” presentado pola empresa Hidroscivil S.L,
adxudicataria da obra “Construción dunha Escola de Música en Beade”, e visado polo
Coordinador de Seguridade e Saúde.

INTERVENCION
22(1.206).- AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL DO CANON, PRESENTADA
POLA ENTIDADE AQUALIA, CORRESPONDENTE Ó PERIODO MAYO A
AGOSTO DE 2009. EXPTE. 101587/140.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do servizo
de Investimentos, do 5.04.2010, co informe do Interventor Xeral do 5.07.2010, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a autoliquidación provisional do canon, presentada pola entidade AQUALIA,
correspondente o período maio a agosto de 2009 por un importe de 372.980,04€ que
corresponde a un volume de facturación 12.432.668m3.,
2º.- Aprobar provisionalmente a liquidación de atrasos ou diferencias dende o inicio da
concesión (xaneiro 1991) ata abril 2009 por un importe de 17.186,04€.
3º.- Do presente acordo deberase dar conta á oficina xestora de ingresos, á Recadación e a
Intervención Xeral para os efectos oportunos.

23(1.207).- AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL DO CANON, PRESENTADA
POLA ENTIDADE AQUALIA, CORRESPONDENTE Ó PERIODO SETEMBRO A
DECEMBRO DE 2009. EXPTE. 101638/140.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do servizo
de Investimentos, do 6.07.2010, co informe do Interventor Xeral do 5.07.2010, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a autoliquidación provisional do canon, presentada pola entidade AQUALIA,
correspondente o período setembro a decembro de 2009 por un importe de 377.074,11€ que

corresponde a un volume de facturación 13.598.389m3.,
2º.- Aprobar provisionalmente a liquidación de atrasos ou diferencias dende o inicio da
concesión (xaneiro 1991) ata agosto 2009 por un importe de 23.573,16€..
3º.- Do presente acordo deberase dar conta á oficina xestora de ingresos, á Recadación e a
Intervención Xeral para os efectos oportunos.

MEDIO AMBIENTE
24(1.208).- RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO MENOR TRAMITADOS
NO SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE NO MES DE XUÑO DE 2010. EXPTE.
7122/306.
Dáse conta á Xunta de Goberno Local da relación dos expedientes de contratación
tramitados polo réxime de gasto menor, o servizo de Medio Ambiente, autorizados pola
Concelleira delegada de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo no mes de xuño de 2010.
EXPTE.: 7122/ 306
Expte.

Partida

Tipo

– CONTRATOSMENORES–
Asunto

7107/ 306 1720.220.02.00 CMSUB Adquisición de material informático
7123/ 306 1720.221.04.00 CMSUB
4532/ 306 1720.226.99.01 CMSER
7070/ 306 1720.227.99.00 CMSER
7132/ 306 1720.227.99.00 CMSER
7112/ 306 1720.227.99.08 CMSUB
7071/ 306 1720.227.99.10 CMSER

Adxudicatario
Varios

Adquisición da roupa de traballo para os 5
Peycar Pontevedra,
operarios do Plan Provincial de Emprego 2010 SL
Cuota da Rede Española de Cidades polo Clima Rede Española de
exercicio 2010
Cidades polo Clima
Coordinación dos servizos de salvamento e
Carlos Vales Porto
socorrismo dos areais de Vigo
Realización do reportaxe fotográfico dos humidais Paulino José
de Vigo
Rodríguez Villar
Material de botiquín para os participantes no
Emergalia, SL
programa “Camiño a Camiño”
Xestión e tratamento de neumáticos atopados nos
Varios
montes e vías públicas

Xuño 2010
Data
Decreto

Data
RC

Importe

09/ 06/ 2010 15/ 06/ 2010

500,00 €

16/ 06/ 2010 18/ 06/ 2010

1.135,93 €

07/ 06/ 2010 11/ 06/ 2010

300,00 €

09/ 06/ 2010 15/ 06/ 2010

17.704,72 €

17/ 06/ 2010 29/ 06/ 2010

754,00 €

09/ 06/ 2010 21/ 06/ 2010

309,58 €

09/ 06/ 2010 15/ 06/ 2010

700,00 €

7121/ 306 1720.230.20.00 CMSER Dietas do persoal

Varios

09/ 06/ 2010 22/ 06/ 2010

1.000,00 €

7120/ 306 1720.231.00.00 CMSER Gastos de locomoción

Varios

09/ 06/ 2010 22/ 06/ 2010

1.500,00 €

09/ 06/ 2010 15/ 06/ 2010

16.609,32 €

Balizado deSamil, Vao, Canido eRodas, NosaSeñora Abel Montenegro

7113/ 306 1721.227.99.02 CMSER eSan Martiño en Cíes, boias ailladas en Tombo,
FontaíñaeArgazada

Misa

A Xunta de Goberno Local queda enterada.

POLICÍA LOCAL
25(1.209).- DAR CONTA DOS CONTRATOS MENORES REALIZADOS POLA
POLICÍA LOCAL NO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO 2010 (ABRIL, MAIO E
XUÑO). EXPTE. 34368/212.
Dáse conta á Xunta de Goberno Local da relación dos expedientes de gasto menor
tramitados na Xefatura da Policía Local durante o segundo trimestre do ano 2010.

Expte.

Partida

CM

Asunto

Adxudicatario

Data
Decreto

Data
Rc

Importe

34256-212

2222.212.00.00

SUM

OUTRAS
CONSTRUCCIÓNS

JOSE CARLOS
COSTAS ÁLVAREZ

15/04/2010

22/04/2010

31.052,65

A Xunta de Goberno Local queda enterada.

PARQUE MÓBIL
26(1.210)).- ENAXENACIÓN PARA CHATARRA DE 17 VEHÍCULOS
MUNICIPAIS. EXPTE. 7626/445.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Admón, Xeral do servizo de Contratación, do 15.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Allear a chatarra depositada no Parque Central de Servizos, consistente en:
Número

Matrícula

Tipo

Antigüidade

116
121
196
308
403
415
416
420
428
433
474
502
547
594
633
688
689

PO-8327-AW
PO-5268-O
PO-9280-Z
PO-1627-AX
PO-3765-AK
PO-7665-AS
PO-3765-AK
PO-0955-AX
PO-1578-AV
PO-0954-AX
PO-1580-AV
PO-9694-BM
PO-1278-AH
PO-3910-Y
PO-5267-O
PO-2692-AH
PO-7801-U

Furgon
Camion
Camión
Furgón
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Furgon
Furgon
Furgon
Camion
Furgon
Furgon-

1994
1981
1997
1986
1988
1992
1990
1994
1994
1994
1994
1999
1989
1987
1981
1989
1984

2º.- Solicitar oferta a diversas empresas especializadas, que haberán de cumprir as seguintes
condicións:
As empresas licitadoras estarán en posesión da autorización concedida pola Xunta de Galicia
como xestoras de residuos perigosos (vehículos ó final da súa vida útil).
Non se fixa tipo de licitación.
Os ofertantes aportarán prezos para a retirada de cada unha destas partidas, tendo en conta
que serán ó seu cargo os custos de seccionamento, carga, temas administrativos, etc.
A pesaxe efectuarase no Parque Central, utilizando. O cable pesarase no seu estado actual,
polo que a retirada do illamento e outros procesos será a cargo do adxudicatario.
A retirada das chatarras realizarase entre as 9.00 e as 14.00 horas, agás que o Parque Central

autorice puntualmente un horario distinto por razóns xustificadas.
O adxudicatario será o licitador que oferte un prezo máis alto.
3º.- As ofertas presentaranse en sobre pechado a través do Rexistro Xeral do Concello que
conterá o seguinte modelo de proposición:
“D. ......................, con D.N.I. nº .........., en nome propio (ou en representación de ........),
informado do procedemento para o alleamento de chatarra do Parque Central de Servizos,
solicita a súa admisión ó mesmo e fai constar:
1.
1.- Que acepta integramente as condicións para o alleamento.
2.- Propón como prezos os seguintes:
- 116
- 121
- 196
- 308
- 403
- 415
- 416
- 420
- 428
- 433
- 474
- 502
- 547
- 594
- 633
- 688
- 689

PO-8327-AW
PO-5268-O
PO-9280-Z
PO-1627-AX
PO-3765-AK
PO-7665-AS
PO-3765-AK
PO-0955-AX
PO-1578-AV
PO-0954-AX
PO-1580-AV
PO-9694-BM
PO-1278-AH
PO-3910-Y
PO-5267-O
PO-2692-AH
PO-7801-U

Furgón ............................................. euros
Camión ............................................ euros
Camión ............................................ euros
Furgón ............................................. euros
Turismo ............................................ euros
Turismo ............................................ euros
Turismo ............................................ euros
Turismo ............................................ euros
Turismo ............................................ euros
Turismo ............................................ euros
Turismo ............................................ euros
Furgón .............................................. euros
Furgón .............................................. euros
Furgón .............................................. euros
Camión ............................................. euros
Furgón .............................................. euros
Furgón ............................................... euros

PATRIMONIO HISTÓRICO
27(1.211).- MODIFICACIÓN DA RPT DO MUSEO MUNICIPAL A
DENOMINACIÓN DO POSTO “ARQUEOLOGO/A CONSERVADOR/A” POLA DE
“TÉCNICO DE MUSEOS”, ASÍ COMO A FORMACIÓN ESPECÍFICA
REQUERIDA DE “ARQUEOLOXÍA” POLA DE “MUSEOLOXÍA”. EXPTE.
4067/337.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director do
Museo “Quiñones de León”, do 7.07.2010, co conforme do concelleiro delegado de
Patrimonio Histórico, a Xunta de Goberno local acorda:
Modificar na RPT do museo municipal a denominación do posto “arqueólogo/a
conservador/a” pola de “técnico de museos”; así como a formación específica requirida de
“arqueoloxía” pola de “museoloxía; ”

SERVIZOS XERAIS
28(1.212).- MODIFICADO Nº 1 “CUSTE CERO” DAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NO CAMIÑO DE SANÍN-CASASCOMESAÑA. EXPTE. 387/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Área de
Servizos Xerais, do 9.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar o proxecto modificado nº 1 a “custe cero” obras de Construción de Beirarrúas no
Camiño de Sanín, Casás - Comesaña, de acordo cos criterios anteriormente indicados, e que
quedan xustificados no informe da Oficina de Supervisión de Proxectos de data 7 de xullo.

29(1.213).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE PLYGEPE, S.L.
POLOS TRABALLOS DE REPARACIÓN DO ACCESO AO SALÓN DE PLENOS
DO EDIFICIO CONSISTORIAL. EXPTE. 363/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Área de
Servizos Xerais, do 28.06.2010, co conforme do concelleiro de Xestión Municipal, a Xunta
de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar unha indemnización substitutiva por un importe total de 23.403,40€ (vintetres
mil catrocentos tres euros con corenta céntimos), correspondente ás obras de “Reparación de
acceso ao salón de plenos”, con cargo á aplicación orzamentaria 9220.212.00.00
“Conservación e reparación nas dependencias municipais” do orzamento municipal vixente.
2º.- Recoñecer a obriga a favor da empresa Plygepe, S.L. CIF b-36.811.636, polo citado
importe e polo concepto indicado no punto anterior.

30(1.214).- APROBACIÓN DO PROXECTO PARA A HUMANIZACIÓN DA RÚA
MESTRE MONTES. EXPTE. 1547/443.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Área de
Servizos Xerais, do 14.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:

Aprobar o proxecto redactado pola Enxeñería Estudio A. Moreno, S.L. para a
“Humanización da Rúa Mestre Montes”, cun orzamento base de licitación de 222.028
Euros.

31(1.215).- APROBACIÓN DO PROXECTO PARA A HUMANIZACIÓN DA RÚA
COUTO DE SAN HONORATO. EXPTE. 1551/443.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Área de
Servizos Xerais, do 14.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:

Aprobar o proxecto redactado pola Enxeñería Tecnigal, S.L.. para a “Humanización
da Rúa Couto de San Honorato”, cun orzamento base de licitación de 425.000 Euros.

32(1.216).- APROBACIÓN DE PROXECTO PARA A HUMANIZACIÓN DA RÚA
OPORTO. EXPTE. 1548/443.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Área de
Servizos Xerais, do 14.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:

Aprobar o proxecto redactado pola Enxeñería Estudio A. Moreno, S.L. para a
“Humanización da Rúa Oporto”, cun orzamento base de licitación de 375.201 Euros.

URBANISMO
33(1.217).- RECTIFICACIÓN
DE
OPERACIÓN
XURÍDICA
COMPLEMENTARIA PARA O PROXECTO DE REPARCELACIÓN PARA O APR4-09 CALVARIO 6. EXPTE. 4624/401.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Xerencia Municipal de Urbanismo, do 7.07.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Rectificar a operación xurídica complementaria acordada pola Xunta de Goberno Local
o 12.04.10 para o proxecto de reparcelación do APR 4 09 (“antigo polígono 11 do PERI do
Calvario) nos aspectos aludidos con anterioridade.
2º.- Remitir a documentación precisada ao Rexistro da Propiedade número dous de Vigo
para que se proceda á inscrición do instrumento reparcelatorio.

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

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez

