ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 6 de xuño de 2014
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
D. Cayetano Rodríguez Escudero
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

NON ASISTEN:
Dª Mª Carmen Silva Rego
Dª. Raquel Díaz Vázquez
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez

Invitados:
D. David Regades Fernández

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas do día seis de xuño do ano de dous
mil catorce e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como secretaria a
concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación
co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde
do día remitida a todos os membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o secretario de Admon. Municipal, Sr. Lorenzo
Penela, por ausencia da titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno local, o
interventor xeral, Sr. García Alvarez e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó
Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(574).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(575).CESIÓN TEMPORAL DA VIVENDA MUNICIPAL IDENTIFICADA NO
REXISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS CO
NÚMERO F-00473-C-006. EXPTE. 6347/224.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da xefa do
servizo de Igualdade, de data 04/06/2014, conformado pola concelleira de área, a
Xunta de Goberno Local acorda:
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Autorizar a cesión temporal da vivenda municipal identificada no Rexistro de
entidades prestadoras de servizos sociais co número F-00473-C-006 atendendo ás
circunstancias que obran no expediente 6347-224, por un período de 6 meses,
transcurridos os cales a unidade familiar deberá abandonar a vivenda, agás se
xustifique a necesidade de prórroga polos servizos municipais de atención á muller.
3(576).NOMEAMENTO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE
DOUS/DÚAS DIPLOMADAS EN TRABALLO SOCIAL PARA O SERVIZO DE
BENESTAR SOCIAL,POR UN PERÍODO DE SEIS MESES. EXPTE. 25309/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do técnico de
Organización e Planificación de RR HH do 03/06/14, conformado pola xefa do
servizo e polo concelleiro-delegado; visto o informe de fiscalización de data
06/06/14, a Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.- Declara-la urxencia no nomeamento de dúas funcionarios/as interinos/as
por acumulación de tarefas, como Diplomados/as en Traballo Social, ao abeiro do
exposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público, por un período máximo de seis meses, finalizando a relación de
servizo transcorrido dito periodo, xustificada nas necesidades do Servizo de
Benestar Social, contidas no escrito de data 24 de xaneiro de 2014 e, en
consecuencia, autoriza-lo gasto por importe de 36.601,56€, con cargo a partida
orzamentaria 922.0.140.00.00 -outras modalidades contratación laboral, para facer
fronte aos referidos nomeamentos.
Segundo.- Nomear funcionaria interina por acumulación de tarefas por un periodo
máximo de seis meses, á Dª. MARINA LÓPEZ MARTÍNEZ, DNI 77.411.776-D,
seguinte aspirante que superou tódolos exercicios do último proceso de selección de
persoal convocado para o nomeamento de Diplomados/as en Traballo Social por
acumulación de tarefas, de conformidade co previsto no acordo da Xunta de
Goberno Local de 30 de decembro do 2008 e na Instrucción conxunta das
Secretarías Xerais para a Administración Pública e de Orzamentos e Gastos sobre
procedementos de autorización de contratos de persoal laboral e nomeamento de
funcionarios interinos, así como co disposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de
abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
Terceiro.- O referido nomeamento farase de conformidade co disposto no Art. 10.1.d)
da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, rematando
cando transcurran os seis meses dende a data do nomeamento nos termos
legalmente previstos, percibindo como retribucións o importe do soldo, retribucións
complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto Cód. 81,
Diplomado/a en Traballo Social, sendo adscritas ao Servizo de Benestar Social (cód.
301).
Cuarto.- A xonada laboral da traballadora nomeada, desenvolverase
preferentemente en xornada continuada de mañá –07,30 a 15,00 horas-. En
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calquera caso, contarase con dispoñibilidade horaria para traballar en quenda de
tarde, si por requerimento do Servizo fose necesario.
Quinto.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de
reposición no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación,
ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o
día seguinte ao da publicación do acto que poña fin á vía administrativa, nos
supostos, termos e condicións do previsto nos artigos, 8, 25 e 46 da vixente Lei
29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.
4(577).NOMEAMENTO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE
SEIS AUXILIARES DE ADMÓN. XERAL PARA O SERVIZO DE BENESTAR
SOCIAL (TRES POR UN PRAZO DE SEIS MESES E TRES POR EL PRAZO DE
UN MES). EXPTE. 25308/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do técnico de
Organización e Planificación de RR HH do 03/06/14, conformado pola xefa do
servizo e polo concelleiro-delegado; visto o informe de fiscalización de data
06/06/14, a Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.- Declara-la urxencia no nomeamento de tres funcionarios/as interinos/as
por acumulación de tarefas, como Auxiliares de administración xeral, ao abeiro do
exposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público, por un período máximo de seis meses, finalizando a relación de
servizo transcorrido dito periodo, xustificada nas necesidades do Servizo de
Benestar Social, contidas no escrito de data 14 de maio de 2014 e, en consecuencia,
autoriza-lo gasto por importe de 32.242,86€, con cargo a partida orzamentaria
922.0.140.00.00, para facer fronte aos referidos nomeamentos.
Segundo.- Declara-la urxencia no nomeamento de tres funcionarios/as interinos/as
por acumulación de tarefas, como Auxiliares de administración xeral, ao abeiro do
exposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público, por un período máximo dun mes en xornada partida, finalizando
a relación de servizo transcorrido dito periodo, xustificada nas necesidades do
Servizo de Benestar Social, contidas no escrito de data 14 de maio de 2014 e, en
consecuencia, autoriza-lo gasto por importe de 5.373,81€, con cargo a partida
orzamentaria 922.0.140.00.00, para facer fronte aos referidos nomeamentos.
Terceiro.- Nomear como funcionarios/as interinos/as por acumulación de tarefas
como auxiliares de administración xeral, por un periodo máximo de seis meses, á,
Dª. EVA MARÍA ROCHA GONZÁLEZ, DNI. 76.994.143-X, Dª. PATRICIA MARTÍNS
GARBÍN, DNI 77.006.082-N e Dª. BEATRIZ BERNÁRDEZ RODRÍGUEZ, DNI
36.143.333-Y, seguintes aspirantes que superaron tódolos exercicios da oposición
na derradeira convocatoria para a provisión de prazas de Auxiliares de
Administración Xeral, incluidas na Oferta de Emprego Público correspondente o ano
2008, de conformidade coas bases xerais da mesma.
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Cuarto.- Nomear como funcionarios/as interinos/as por acumulación de tarefas como
auxiliares de administración xeral por un periodo máximo dun mes, á D. RUBÉN
CARRERA PÉREZ, DNI 36.174.579-H, Dª. ISABEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ, DNI
36.151.568-F e, a Dª. LUCIA OLMOS PITA, DNI 33.545.516-Q seguintes aspirantes
que superaron tódolos exercicios da oposición nas derradeiras convocatorias para a
provisión de prazas de Auxiliar/Administrativo/a de Administración Xeral, incluidas na
Oferta de Emprego Público correspondente aos anos 2008 e 2010, de conformidade
coas bases xerais das mesmas.
Quinto.- Dispoñer que os nomeamentos indicados realizaranse de conformidade co
disposto no Art. 10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público, rematando cando transcurra o periodo establecido nos
parágrafos terceiro e cuarto, dende a data do nomeamento nos termos legalmente
previstos, percibindo como retribucións o importe do soldo, retribucións
complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto Cód. 138Auxiliar, sendo adscritas ao Servizo de Benestar Social (cód. 301).
Sexto.- Establecer que a xonada laboral das funcionarias nomeadas polo periodo de
seis meses desenvolverase preferentemente en xornada continuada de mañá –
07,30 a 15,00 horas-. No que respecta aos funcionarios nomeados polo periodo dun
mes desenvolverase en xornada partida de mañá e tarde, de 8,30 h 14,00 e de 16 a
18 horas. En calquera caso, contarase con dispoñibilidade horaria para traballar en
quenda de tarde, si por requerimento do servizo fose necesario.”
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no
prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte ao
da publicación do acto que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e
condicións do previsto nos artigos, 8, 25 e 46 da vixente Lei 29/1998, do 13 de xullo,
Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.
5(578).NOMEAMENTO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE
DOUS/DÚAS OFICIAIS
DESBROZADORES/AS-XARDINEIROS/AS, POR UN
PERÍODO DE SEIS MESES. EXPTE. 25127/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do técnico de
Organización e Planificación de RR HH do 27/05/14, conformado pola xefa do
servizo e polo concelleiro-delegado; visto o informe de fiscalización de data
06/06/14, a Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.- Nomear funcionarios/as interinos/as por acumulación de tarefas por un periodo
máximo de seis meses, como oficiais desbrozadores/as-xardineiros/as á D. ARTUR SANCHEZ REGUEIRA, DNI 36.160.674-M e Dª. LOIDA ALONSO ESTÉVEZ, DNI 36.148.846-E,
seguintes aspirantes que superaron tódolos exercicios da oposición na derradeira convocatoria para a provisión de prazas de oficiais xardineiros/as, incluidas na Oferta de Emprego
Público correspondente o ano 2008, de conformidade coas bases xerais da mesma e, a
acta do Órgano de Selección de data 3 de xuño de 2011.
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Segundo.- Nomear funcionarios/as interinos/as por acumulación de tarefas por un periodo
máximo de seis meses, como operario/a peón, a e, como operario/a peón a Dª. TAMARA
PÉREZ TIZÓN, DNI 53.173.959-Y e D. GONZALO RODRÍGUEZ FERNANDEZ, DNI
36.052.359-C, seguintes aspirantes que superaron tódolos exercicios da oposición na derradeira convocatoria para a provisión de prazas de axudantes de oficios, incluidas na Oferta
de Emprego Público correspondente o ano 2008, de conformidade coas bases xerais da
mesma e, a acta do Órgano de Selección de data 26 de decembro de 2011.
Terceiro.- Os referidos nomeamentos faranse de conformidade co disposto no Art. 10.1.d) da
Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, rematando cando
transcorran os seis meses dende a data do nomeamento nos termos legalmente previstos,
percibindo como retribucións o importe do soldo, retribucións complementarias e a parte
proporcional da paga extraordinaria do posto cód. 243 no caso dos oficiais pavimentadores
e do cód. 147, Axudante de oficios, sendo adscritos/as ao Servizo de Vías e Obras (cód.
442)”.
Cuarto.- A xornada laboral dos traballadores/as nomeados/as, desenvolverase
preferentemente en xornada continuada de mañá –07,30 a 15,00 horas-. En calquera caso,
contarase con dispoñibilidade horaria para traballar en quenda de tarde, si por requirimento
do Servizo fose necesario.
Quinto.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no
prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte ao da
publicación do acto que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do
previsto nos artigos, 8, 25 e 46 da vixente Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da
Xurisdición Contencioso-Administrativa.

6(579).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A INTERPARKING HISPANIA S.A.
POR SERVIZOS DE APOIO E XESTIÓN DO APARCAMENTO DA PRAZA DE
PORTUGAL, ABRIL 2014. EXPTE. 344/449.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
23/05/14, da xefa do servizo de Transportes, conformado polo xefe de área e polo
concelleiro-delegado; fiscalizado con data 28/05, di o seguinte:
“En base ao disposto no Decreto de Delegación de competencias ditado pola Alcaldía na
data 7 de febreiro de 2013, inclúense competencias en materia de aparcamentos públicos
na Area de Fomento e en concreto no servizo de transportes, polo que remítense a este
servizo as facturas presentadas por Interparking Hispania SA polos servizos de apoio a
xestión do aparcamento sito no subsolo da praza de Portugal. Ditas facturas así como o
expediente que orixina as mesmas, con anterioridade eran xestionadas na Area de
mobilidade, transportes e seguridade .
ANTECEDENTES : Consultados os antecedentes obrantes nos servizos municipais comprobase
o seguinte :
Ante a finalización da concesión para a xestión do parking sito no subsolo da Praza de Portugal
o 4 de maio de 2011, o Pleno do Concello de Vigo, na sesión ordinaria do 21 de marzo de 2011
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(exp. nº 79773/210), acordou aprobar a xestión directa pola propia entidade local como forma de
xestión provisional do servizo público ata tanto non se rematase a tramitación do expediente
administrativo nº 78889/210 e se adxudicase a xestión do servizo a un novo concesionario
xestionándose deste xeito o servizo por xestión indirecta.
Con data 04 de maio de 2011, o Concelleiro Delegado de Mobilidade asinou un contrato menor
de servizos a prol de “INTERPARKING HISPANIA, S.A”. En virtude deste contrato (Exp. nº
80201/210/2011), cunha duración de catro meses máximo, dita entidade mercantil prestaría o
servizo consistente na realización de actuacións de apoio ao funcionamento ordinario do
aparcamento sito na Praza de Portugal . O destinatario das prestacións neste contrato era a
propia Administración Municipal, sendo esta quen debía retribuír mensualmente ao contratista
polos servizos prestados, con cargo á partida orzamentaria 1330 2270605 por un importe
mensual de 5.309,70 € ( ive engadido ) Asemade, a cláusula 3ª do contrato menor de servizos
establecía que “INTERPARKING HISPANIA, S.A” asumiría provisionalmente o pagamento dos
gastos de funcionamento do aparcamento (ex. auga, luz ...), xirando inmediatamente dita
facturación ao Concello para o seu reembolso. Dito contrato menor, que finalizou o 04 de
setembro de 2011, asinábase ao amparo do establecido no art. 10 da Lei 30/2007, de 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público.
En data 04 de setembro de 2011, o Sr. Concelleiro Delegado de Mobilidade asina una Instrución
autorizando á mercantil “INTERPARKING HISPANIA, S.A” a continuar prestando o servizo nas
mesmas condicións que o viña realizando anteriormente, e manifesta que ditos servizos
retribuiríanse a través dunha indemnización substitutiva ao abeiro do previsto na base 28ª das
de execución do orzamento municipal. Asemade, consta Orde de Servizo impartida polo
Concelleiro Delegado en data 04.03.2012 autorizando á mercantil a continuar prestando os
servizos nas mesmas condicións que o ven realizando ata tanto non se adxudique o servizo
público referido.
Debido a que o expediente de adxudicación da xestión do parking esta na actualidade pendente
dun informe da Xunta Consultiva de Contratación , informe solicitado na data 7 de maio de 2013
para continuar a tramitación , INTERPARKING HISPANIA, S.A” ven achegando mensualmente a
facturación polos servizos que está a prestar sen cobertura contractual. De non tramitar esta
facturación, con arreglo á base 28ª das de execución do orzamento mediante indemnización
substitutiva, produciríase un enriquecemento inxusto para esta Administración, posto que
“INTERPARKING HISPANIA, S.A” ven prestando os servizos en base á Orde de Servizo
impartida polo Concelleiro Delegado en data 04.03.2012.
A FACTURACION e a seguinte :
ABRIL
Concepto

Nº factura

Importe

Data entrada Nº Documento

Funcionamento Ordinario Parking

FX 1014000148 5.445,00 €

15/05/14

140057457

Refacturación gastos
mantemento/xestión parking

FX 1014000156 19.688,78 € 15/05/14

140057454

Con data 20-05-14, doc. nº 140059679, Doña Virginia Pascual Rodriguez actuando en
representación de “Interparking Hispania, S.A”, presenta escrito no rexistro xeral do Concello de
Vigo no que, entre outros aspectos, declara como ingresos do aparcamento relativos ao mes de
ABRIL un total 41.333,83 € (ive engadido) e solicita no devandito documento que se teña por
compensada 25.133,78€ (funcionamento ordinario parking ABRIL 2014: 5.445 € + refacturación
gastos mantemento parking ABRIL 2014 : 19.688,78 €). Realízanse axustes por importe de
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-9.437,45 € que se explican no apartado 3 do documento polo que a cantidade que ingresan e
6.762,60 € en vez dos 16.200,05 € que procederían .
A variación do importe do funcionamento ordinario do parking do prezo que figura no contrato
menor de servizos ( 5.309,70 € ) ata (5.445 € ) e debido a variación do IVE no mes de setembro
de 2012 .
A factura presentada foi conformada pola Xefatura da Área de Fomento e a Xefatura do servizo
de transportes . Considerase que unha vez finalice o servizo deberá efectuarse a regularización
da totalidade da facturación .
Segundo consta na certificación asinada polo Tesoureiro Municipal, “Inteparking Hispania S.A”,
con NIF A60526928 fixo efectivo, mediante transferencia bancaria, o seguinte ingreso en
concepto de “recadación aparcamento Praza de Portugal :
MES

IMPORTE

ABRIL

6.762,60 €

DATA DE INGRESO
19 DE MAYO DE 2014

Con relación ás solicitudes presentadas pola empresa Interparking Hispania S.A relativas a
aplicación da compensación debe considerarse o informe emitido polo Tesoureiro Municipal en
data 20/03/2012 con relación á solicitude presentada pola empresa o 13/03/2012 (doc. Nº
120028854), compensación que se ven efectuando dende a data :
O Tesoureiro informa que “para que proceda o instituto da compensación, resulta
necesaria a concorrencia dun requisito ineludible, como é que a persoa ou entidade
debedora sexa ó mesmo tempo acredora por créditos recoñecidos por acto
administrativo ó seu favor. Informa o Tesoureiro Municipal que non existe crédito
recoñecido algún a favor da entidade debedora que se atope pendente de aboamento
(fases “O” de recoñecemento da obriga ou “P” de ordenación do pagamento), polo que
procedería a denegación da compensación presentada.”
Non obstante, o Tesoureiro informa que: “(...) non podemos olvidar que, como recorda o
Tribunal Económico Administrativo Central ... non parece lóxico, nin acorde cos principios
constitucionais de eficacia e os legais de eficiencia e servizo aos cidadáns, denegar unha
solicitude de compensación para a que se daban todos os requisitos legais ou, senón se
daban, era por un retraso imputable á propia Administración que, en tal caso, debería
resolver o procedente sobre o crédito e, acto seguido, sobre a compensación instada.
Como consecuencia do exposto con anterioridade, pode resultar procedente a concesión
da compensación dun crédito que no momento da solicitude non se atopa recoñecido por
non existir un acto administrativo expreso de recoñecemento, como podería ser o caso
que nos ocupa. Esta posibilidade aparece máis clara dende a entrada en vigor da nova
Lei Xeral Tributaria na que se recoñece o carácter meramente declarativo do acordo de
compensación, de forma que a extinción do crédito producirase no intre no que se
cumpran os requisitos para débeda e crédito. Pola súa beira, os artigos 165 do Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 11 do Real Decreto 500/1990
consagran o principio do presuposto bruto dispoñendo a prohibición de atender obrigas
de pago, mediante minoración dos dereitos a liquidar ou xa ingresados, polo que
deberán aplicarse os dereitos e as obrigas aos orzamentos do Concello de Vigo polo seu
importe íntegro (...)”.
O Tesoureiro Municipal conclúe no devandito informe manifestando que “ (...) debe
procederse a tramitar ou rexeitar as facturas presentadas pola mercantil INTERPARKING
HISPANIA S.A, isto é, resolver a procedencia ou non do crédito derivado das facturas
presentadas pola citada entidade que se atopan pendentes de tramitación polo servizo
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xestor correspondente, pois parece lóxico ... que previamente á resolución da solicitude
de compensación deba resolverse o procedente sobre o crédito (...)”.
Tendo en conta todo o ata aquí exposto, considerase que ao abeiro do previsto na Base 28ª das
de execución do orzamento municipal , e coa finalidade de evitar un enriquecemento inxusto
para a Administración municipal por haberse efectuado a favor de esta os servizos consignados
na facturación achegada , procede aprobar a indemnización substitutiva a favor de
INTERPARKING HISPANIA S.A polos servizos prestados de apoio a xestión do aparcamento
sito no subsolo da Praza de Portugal e refacturación dos gastos do aparcamento previamente
abonados pola empresa DURANTE O MES DE ABRIL
DE 2014 por un importe total de
25.133,78 € con cargo a partida 1330.2279907 ( prestación de servizos parking praza de
Portugal ) .
Polo exposto, sométese a aprobación da Xunta de Goberno Local, previa fiscalización favorable
do Interventor Xeral, a seguinte PROPOSTA,
Aprobar a indemnización substitutiva e o recoñecemento da obrigación a favor de
“INTERPARKING HISPANIA, S.A”, con CIF 60526928-A, polos servizos prestados de apoio á
xestión do aparcamento sito no subsolo da Praza de Portugal e refacturación dos gastos do
aparcamento previamente abonados pola citade entidade mercantil, con cargo á partida
1330.2279907 (Prestación de servizos aparcamento Praza de Portugal), que se pagarán sen
saída real de fondos, en formalización, polo seguinte importe ( ive engadido ) :
ABRIL 2014 : importe 25.133,78 € ( funcionamento ordinario parking
refacturación gastos mantemento parking: 19.688,78 € ).”

5.445 € +

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás catorce
horas e seis minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Mª Jesús Lago Rey.
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