ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 16 de febreiro de 2004

SEÑORES/AS ASISTENTES:
Dª. Corina Porro Martínez
D. José Manuel Figueroa Vila
Dª. Lucia Molares Pérez
D. José Manuel Iglesias Carrera
D. Antonio Coello Bufill
D. Ignacio López-Chaves Castro.
D. Javier Jorge Guerra Fernández
Dª. Soledad Polo Lima
D. José Manuel Couto Pérez
D. Carlos Comesaña Abalde

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e vinte minutos do día dezaseis de febreiro de de
dous mil catro e baixo a presidencia da Ilma. Sra. Alcaldesa, Dª. Corina Porro Martínez, coa asistencia dos
concelleiros/as anteriormente citados e do titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Manuel
Xosé Lorenzo Penela, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Molares Pérez, 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. Esta presente a interventora Da. Berta Guarner
González.

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(141).- ACTA ANTERIOR. Apróbase, por unanimidade, a acta da sesión do 2 de febreiro de
2004. Deberá incorporarse ó libro de actas da Comisión de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila
da Sra. alcaldesa–presidenta.

2(142).- ADDENDA Ó CONVENIO DE COLABORACIÓN DOA FUNDACIÓN ALDABA
PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INTERVENCIÓN CON MENORES:
ANULACIÓN ACORDO DA X.GOBERNO 12.01.04 EXPTE. 10691/301.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe do técnico do departamento de
Benestar Social, do 15.01.04, en relación co asunto de referencia, que di o seguinte:
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En data 18 de decembro de 2003, foi iniciado expediente nº 10.673/301, cara a aprobación dunha Addenda ó
Convenio de Colaboración coa Fundación Aldaba, que xa fora asinado en xullo de 2002, con vixencia ata o 31 de
decembro de 2003.
A proposta de continuidade do convenio asinado, que aparecía recollida na claúsula Vixésimosegunda do
mesmo, fíxose para a asinatura dunha addenda que respetara os términos do convenio antedito.
A vixencia da prórroga a asinar sería ata o 30 de abril de 2004. Nese momento o servicio de infancia e o
servicio de familia, deberán estar adxudicados, rematando o proceso de concurso que está en proceso, na idea de que se
convirtan en servicios proprios dos servicios sociais municipais, con continuidade e con profesionais axeitados e un
equipo integrado na atención primaria dos servicios sociais municipais.
Nos informes contidos no expediente antedito, reflíctese que o custo estimado para ese período, será de 34.973
euros, con cargo á partida 313.0.226.08.06 de Benestar Social, presuposto de 2004.
En data 2/1/2004 foi autorizado e disposto o gasto por ese importe, a favor da Fundación Aldaba, con número
de operación 1007.
Foi aprobado en Xunta de Goberno Local de data 12 de xaneiro de 2004.
A cantidade antedita tomou como referencia a cantidade correspondente a 2003 do repetido convenio asinado,
por importe de 136.213 euros. Así, fíxose unha estimación de custos ata o remate do proceso en 30 de abril próximo coa
aplicación do IPC correspondente.
Nembargantes, por erro imputable ó técnico que asina o presente informe, contabilizouse unha cantidade que
debería corresponder a tres meses e non a catro, atendendo ás cantidades antes indicadas.
Por iso, na evitación de perxuizos á entidade que presta servicio no Programa de Infancia, sería necesario
deixar sen efecto o acordo da Xunta de Goberno Local de aprobación do gasto de 34.973 euros, dado que tal
cantidade non pode cubri-los custos totais do proxecto, durante os primeiros catro meses de 2004, ata o 30 de abril,
momento en que o programa de Intervención con menores, conxuntamente co de Familia deberán estar adxudicados
como servicio proprio dos servicios sociais municipais.
Anular, así mesmo o AD nº 1007 de data 2/1/2004, por importe de 34.973 euros.
A cantidade a aprobar en Xunta de Goberno Local, previa Autorización e Disposición do Gasto deberá ser de
46.630 (cuarenta e seis mil seiscentos trinta) euros, que se corresponde co período de catro meses e o IPC aplicable,
tomando como referente as cantidades acordadas no convenio para 2003.
O financiamento do mesmo será con cargo á partida 313.0.226.08.06 de Benestar Social, presuposto de
2004.
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Á vista deste informe, con data 19.01.04, formula a proposta que se contén na parte dispositiva deste
acordo, conformada polo xefe do Sector de Acción Social, polo concelleiro-delegado de Área de Asuntos
Sociais e pola interventora xeral.
Acordo
A Xunta de Goberno, de conformidade cos informes do técnico do Departamento de Benestar Social,
acorda:
1º.- Anula-lo acordo de Xunta de Goberno Local de data 12/1/2004, de aprobación de gasto de 34.973
euros, a favor da Fundación Aldaba.
2º.- Aproba-lo gasto de 46.630 euros, a favor da Fundación Aldaba, cantidade que cubrirá os
custos reais do proxecto, durante os primeiros catro meses de 2004, ata o 30 de abril, momento en que o
programa de Intervención con menores, conxuntamente co de Familia deberán estar adxudicados como
servicio propio dos servicios sociais municipais.
3º.- Aproba-la asinatura da Addenda ó convenio asinado en 2002, que consta no expediente,
respetando os contidos do mesmo, mais polo importe antedito de 46.630 euros.

3(143).- DAR CONTA DOS CONTRATOS MENORES TRAMITADOS POLO SERVICIO
DE DEPORTES DURANTE O MES DE XANEIRO. EXPTE. 4308/333.
Mediante escrito de data 4.02.04, en cumprimento coa base 31 das de Execución do orzamento
para o exercicio 2003 do Concello de Vigo, a concelleira da Área de Promoción Económcias e
Desenvolvemento Local, dá conta á Xunta de Goberno dos contratos menores autorizados no Servicio de
Deportes ó longo do mes de xaneiro e que son os seguintes:
Número Exped.
4291-333

Concepto
Solicitude consignación
pancartas e vallas.

para

Adxudicatario
palcos, Varios

Importe
1.000 €

A Xunta de Goberno queda enterada.

4(144).- SOLICITUDE DA FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTES PARA
MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR O CAMPIONATO
GALEGO DE CAMPO A TRAVÉS O 18.02.04 NO PARQUE DE CASTRELOS. EXPTE. 4302/333.

S.ord. 16.02.04

Examinadas as actuacións do expediente, vista a solicitude da Federación Galega de Deportes para
Minusválidos Psíquicos (FEGADEMPS), e de acordo co informe-proposta do director deportivo do IMD,
do 3.02.04, conformado pola concelleira de Promoción Económica e Desenvolvemento Local, a Xunta de
Goberno, acorda:
Autorizar a. Federación Galega de Deportes para Minusválidos Psíquicos (FEGADEMPS) a
celebrar o Campionato Galego de Campo a Través 2004, o día 18 de febreiro de 2004 no Parque de
Castrelos entre ás 9:30 e ás 14:00 h.

5(145).- SOLICITUDE DA DELEGACIÓN VIGUESA DA FEDERACIÓN GALEGA DE
ATLETISMO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR O VII MEMORIAL ALEJANDRO
LORENZO DE CROSS O 22.02.04 NO PARQUE DE CASTRELOS. EXPTE. 4314/333.
Examinadas as actuacións do expediente, vista a solicitude da Delegación Viguesa da Federación
Galega de Atletismo e de acordo co informe-proposta do director deportivo do IMD, do 4.02.04,
conformado pola concelleira de Promoción Económica e Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno,
acorda:
Autorizar a Delegación Viguesa da Federación Galega de Atletismo a celebrar o vindeiro día 22 de
febreiro de 2004 o “VII Memorial Alejandro Lorenzo de Cross” no Parque de Castrelos entre ás 9:00 e ás
14:00 h.

6(146).- BASE DA CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE SUBVENCIÓNS DA
CONCELLERÍA DA MULLER PARA O ANO 2004. EXPTE. 1610/224.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 2.02.04, o vinforme de
fiscalización de 11.02.04, o documento contable A por importe do gasto que se propón realizar e de acordo
co informe-proposta da técnica do Departamento de Muller, do 21.01.04, cofnormado pola concelleira de
Promoción Económica e Desenvolvemento Local e o concelleiro de Facenda, a Xunta de Goberno acorda:
1º.- Aprobar a convocatoria específica de subvencións da Concellería da Muller do Concello de
Vigo, por un importe máximo de 72.121,45 euros, con cargo á partida 463.2.489.00.00 do presuposto
prorrogado do ano 2004.
2º.- Publicar o anuncio da convocatoria na prensa local.
3º.- Aprobar as “Bases da convocatoria específica de subvencións da Concellería da Muller” para o
ano 2004 que de seguido se transcriben:
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BASES DA CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DA MULLER PARA O ANO
2004
PRIMEIRA.- Ámbito
1. O fomento do asociacionismo feminino é o principal obxectivo da convocatoria específica de subvencións da
Concellería da Muller, aínda que non é o único. Desde o punto de vista da promoción da muller pódense
agrupar en tres os tipos de asociacións existentes na nosa cidade:
a) Asociacións específicamente de mulleres:
• de carácter e ámbito xeral
• de carácter xeral e ámbito territorial menor que o do termo municipal
• de carácter particular, dirixidas a mulleres que pertencen a un colectivo específico definido en relación
con: maternidade, estado civil, profesión, etc.
b) Vocalías ou secretarías da muller en asociacións mixtas:
• con base territorial nun barrio ou parroquia de Vigo: asociacións veciñais, culturais, deportivas, etc.
• con base nun colectivo social específico: inmigrantes, persoas discapacitadas, profesionais,
asalariados e asalariadas, etc.
c) Entidades e asociacións mixtas que realizan actividades específicas de promoción da muller nos diversos
sectores nos que actúan, aínda sen contar cunha estructura organizativa propia das mulleres.
2.

Son competencia da Concellería da Muller as subvencións adicadas exclusiva e específicamente a programas e
actividades de promoción da muller de cara á consecución da igualdade de oportunidades, no marco
establecido pola ONU e as recomendacións do Parlamento Europeo: accións contra as discriminacións que
sofren as mulleres polo mero feito de selo.

SEGUNDA.- Características xerais das subvencións
a) O presuposto destinado á presente convocatoria de subvencións é de 72.121.45 euros.
b) As entidades solicitantes non poderán ter fin de lucro.
c) A resolución das solicitudes de subvención será competencia da Xunta de Goberno Local, unha vez realizados
os informes e trámites preceptivos.
d) A contía de cada subvención poderá chegar ata o 100% do custo da actividade.
e) As subvencións non son invocables como precedente. Non é, por tanto, esixible revisión, aumento ou anovación
da subvención.
f) As subvencións non supoñen relación laboral ningunha.
g) A xustificación da subvención deberá realizarse polo 100% do importe da mesma.
h) A Concelleira da Muller ten a facultade de interpretar as presentes bases.

TERCEIRA.- Normativa
A presente convocatoria de subvencións ríxese pola Lei xeral presupostaria (art. 81 e 82) e RD 2225/1993, de 17 de
decembro e pola “Normativa sobre as subvencións concedidas polo Concello” aprobada en Pleno do día 30.11.88 e
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do día 31.03.89, polo “II Plan municipal para a igualdade de oportunidades e trato das mulleres de Vigo”,
aprobado en sesión plenaria o día 30 de novembro de 2002, polo Regulamento de Servicios das Corporacións
Locais e, no seu defecto, polas disposicións legais de aplicación.
CUARTA.- Fin das subvencións
a) Atender as demandas e necesidades dos colectivos de mulleres priorizadas no “II Plan Municipal para a
igualdade de oportunidades e trato das mulleres de Vigo”, e no “1º Plan Municipal para combater a violencia
contra as mulleres”, aprobados nas sesións plenarias dos días 30 de novembro de 2002 e 5 de xullo de 2000
respectivamente, mediante o apoio de programas e actividades de carácter público promovidas por entidades
sen fin de lucro.
b) Potenciar o asociacionismo feminino e a participación das mulleres en tódos os ámbitos.
c) Potenciar e difundir as actividades e promoción da muller encamiñadas a acadar a igualdade de oportunidades
e trato para as mulleres de Vigo.
d) Promover o investimento de recursos sociais en accións positivas para as mulleres.

QUINTA.- Programas e actividades subvencionables
Para ter o carácter de subvencionables deberán reunir as seguintes condicións:
a) Ter como fin a promoción da igualdade de oportunidades e trato das mulleres de Vigo.
b) Non duplicar as actividades organizadas pola propia Concellería.
c) Non duplicar os servicios ou actividades doutras administracións públicas ou incluso privadas canda estas
teñan o total ou parte da actividade ou servicio subvencionada por calquera administración pública.
d) Desenvolverse en parte ou na totalidade no termo municipal de Vigo ou ser as beneficiarias mulleres residentes
na nosa cidade.
e) Supon un custo maior ou igual que a subvención concedida, en ningún caso menor, no momento da súa
execución.
f) Estar descritas no modelo normalizado (Anexo II)
g) Non inclúir no seu presuposto os gastos de mantemento ordinario da entidade solicitante, aínda que poden
incluirse gastos de persoal contratado para un programa especifico.
h) Ser xustificables mediante facturas orixinais que cumpran tódos os requisitos legais.(non se admitirán recibos
ou xustificantes similares).

SEXTA.- Criterios de valoración das solicitudes
1.- Prioridades establecidas pola Concellería da Muller:
1.1. Aquelas actividades específicas de formación e información dirixidas, executadas e promovidas por
mulleres e encamiñadas a acadar a igualdade de oportunidades e trato nos diversos ámbitos da sociedade,
especialmente na loita contra a violencia de xénero a coeducación, o fomento da participación social, o
deporte e a saúde feminima.
1.2. Os servicios específicos prestados ás cidadás viguesas.
1.3. Os programas e actividades que supoñan a apertura de novas canles de intervención a favor das mulleres.
1.4. As solicitudes presentadas por colectivos fronte ás presentadas por persoas individuais, xa que se pretende
o fomento do asociacionismo da muller.

S.ord. 16.02.04

2.- Valorarase específicamente en cada proposta:
2.1. A importancia do investimento de recursos propios da asociación en programas da muller e a relevancia
destas actividades no conxunto da súa programación.
2.2. O número de beneficiarias do programa ou actividade.
2.3. A duración temporal da mesma.
2.4. A participación de voluntariado na programación presentada.
3.- Denegaránse as subvencións ás actividades ou proxectos que a interpretación da Concellería da Muller:
3.1. Dupliquen as actividades organizadas pola propia Concellería.
3.2. Dupliquen os servicios ou actividades doutras administracións públicas ou incluso privadas canda estas
teñan o total ou parte da actividade ou servicio subvencionada por calquera administración pública.
3.3. Excluiranse as actividades que teñan unha canle específica de subvención por parte doutros sectores do
Concello.
3.4. Exluiranse as actividades de carácter político e doctrinal de signo partidario ou confesional

SÉTIMA.- Condicións que deberán reunir as entidades solicitantes
Só poderán concorrer a esta convocatoria as asociacións que reunan as seguintes condicións:
a) Levar constituída e con actividade pública demostrable durante un ano, como mínimo.
b) Ter realizado neste período programas encamiñados a acadar a igualdade de oportunidades e trato para as
mullere de Vigo.
c) Ter como ámbito de actuación parte ou a totalidade do termo municipal.
d) Estar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e ter o día a documentación.
e) Estar ó día nas obrigas tributarias co Concello, Facenda e Seguridade Social.
OITAVA.- Obrigas das entidades solicitantes
1.- DURANTE TODO O PROCESO
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cumprir todas as estipulacións contempladas nas presentes bases.
Responder legalmente da veracidade dos datos e documentos aportados.
Facer fronte ós impostos, taxas, etc. que legalmente sexan esixibles en cada actividade.
Tramitar e dispor dos permisos legalmente esixibles.
Dar conta das incidencias que afecten á actividade subvencionada.
Someterse a inspección técnica municipal.

2.- NA FASE DE SOLICITUDE:
2.1-PRAZO:
Presentar as solicitudes a través de Rexistro Xeral do Concello dentro do prazo de 20 días naturais a contar
desde o día seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria na prensa local.

S.ord. 16.02.04

As solicitudes presentadas fora do prazo estipulado serán desestimadas automáticamente
2.2.-DOCUMENTOS:
A solicitude deberá aportar a seguinte documentación:
a) Solicitude de subvención dirixida ó Ilmo. Sr. Alcalde, segundo modelo normalizado (ANEXO I). Presentarase
unha única solicitude para todos os proxectos solicitados
b) Proxecto de actividades a favor das mulleres para as que se solicita subvención (ANEXO II) Cumplimentar
tantas veces como número de proxectos se soliciten.
c)

Programa das actividades a favor das mulleres que desenvolverá a entidade no ano 2004, especificando o seu
presuposto.

d) Memoria explicativa das actividades a favor das mulleres realizadas no último ano .
e)

Fotocopia do DNI ou CIF da persoa física ou xurídica solicitante.

f)

Entidade bancaria: Incluirá o/a titular (que deberá coincidir coa Asociación solicitante) e o número de conta,
nome da entidade e enderezo completo.

g) Certificación que acredite que a entidade solicitante está ó día nas obrigas tributarias con Hacienda e coa
Seguridade Social, expedidas cunha antigüedade menor de seis meses. No caso de teren presentado xa a
devandita documentación no Concello, sempre e cando non caducara, chegará con facelo constar indicando a
convocatoria e o departamento no que foi entregada. No caso de no ter que contribúir a Hacienda ou a
Seguridade Social substituirase a certificación por unha declaración xurada da persoa que presida a entidade.

3.- NA FASE DE CONCESIÓN:
Unha vez que o Concello de Vigo notifique a contía e obxecto da subvención a entidade remitirá no prazo
máximo de quince días a contar desde o día seguinte da data de notificación, a programación adaptada á contía
de subvención percibida, indicando, para cada actividade:
a) calendario, horario e local de realización.
b) Data de inauguración e/ou clausura do evento.
c) Documento/s que se utilizarán como xustificantes da subvención.
d) Nome das persoas físicas ou xurídicas que impartiran as clases ou obradoiros, conferencias, titorías,
entrenamentos, probas, etc.
e) Sempre que fose posible, deseño da propaganda a imprimir, para conformar pola Concellería da Muller, se
non presentarase para a conformidade de acordo co previsto no apartado 4.d destas mesmas bases. A tal
fin entregarase cunha semana de antelación os modelos de convocatoria e outros impresos. A conformidade
darase por escrito no marxe do documento antes da impresión do mesmo.

4.- NA FASE DE SEGUEMENTO:
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a) Presentarase, cunha antelación mínima de 10 días, ante a oficina da Muller, o programa definitivo de cada
actividade subvencionada.
b) Presentarase a documentación precisa para o seguimento e avaliación das actividades para as que se
solicita subvención e a preceptiva para actualizalos datos de Rexistro Municipal de Asociacións.
c) Admitirase a presencia na asociación de persoal técnico que envíe o Concello, para facer o seguimento dos
programas que resulten subvencionados. A asociación comprométense a facilitar a documentación,
entrevistas e informes que para este fin se requiran.
d) Incluírase en lugar preferente o logotipo do Concello de Vigo e a lenda “Concellería da Muller” en toda a
documentación e propaganda da actividade subvencionada, incorporando o texto de que a actividade é
subvencionada pola Concellería da Muller, e deberá contar co conforme previo da Concellería da Muller.
e) Utilizarase o galego como medio de expresión e comunicación, con especial atención á publicidade
(folletos, carteis, prensa, etc.) que deberá facerse integramente en galego.

5.- FASE DE PAGAMENTO:
O pagamento das subvencions efectuarase mediante transferencia bancaria unha vez rematadas as actividades ou
programas obxecto da subvención, trala presentación a través do Rexistro Xeral, antes do 30 de novembro de 2004,
da seguinte documentación xustificativa:
a) Breve memoria de avaliación da actividade ou programa subvencionado asinada polas persoas
responsables da actividade, que deberá incluir como mínimo os seguintes datos:
-

-

-

Datos sobre as participantes: número, perfil, etc.
Explicación do desenvolvemento da actividade.
Memoria de Prensa: folletos, impresos publicitarios realizados con motivo da actividade
subvencionada; en caso de non terse editado ningún material publicitario deberá indicarse este
extremo.
Relación de ingresos e gastos: detalle dos gastos e das contías ingresadas por todos os conceptos:
contribución económica da entidade beneficiaria da subvención, contías das subvencións
recibidas de institucións, achegas económicas doutros patrocinadores, ingresos diversos, contías e
procedencia.
Se a actividade desenvolvida fóse un curso ou un servicio facilitarase unha relación co nome e
teléfono do alumnado participante.

b) Facturas orixinais polo importe subvencionado. Neste sentido non se admitirán facturas duplicadas, nin
aquelas que non reunan as condicións esixidas polo art. 3 do RD 2402/1985 polo que se regula o deber de
expedir e entregar facturas que incumben a empresarios/as e profesionais.
c) Copias das liquidacións dos IRPF que legalmente correspondan.
NOVENA.- Obrigas da Concellería da Muller
a) A difusión desta convocatoria e a súa publicación na prensa local.
b) A información e o asesoramento que sexan precisos para a tramitación da solicitude e o bo termo do resto do
procedemento.
c) A recepción das solicitudes no prazo establecido.
d) A resolución das solicitudes dentro do prazo de dous meses, a contar desde a data de remate da convocatoria.
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e)

A recepción de xustificantes da realización das actividades subvencionadas ata as 13 horas do día 30 de
novembro de 2004.
f) A aceptación a trámite das solicitudes entregadas antes do prazo da convocatoria e pertencentes ó ano en
curso.
g) A certificación do gasto unha vez presentadas as facturas e documentos xustificativos de teren realizado de
conformidade coa convocatoria as actividades subvencionadas.

7(147).- RECLAMACIÓN DE DANOS:
a)
CARMEN POSADA MARTÍNEZ. EXPTE. 15963/240. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do técnico de Xestión do Servicio de
Patrimonio e Contratación do 17.11.03, conformado polo xefe de Réxime Interior e a interventora xeral,
visto o dictame favorable do Consello Consultivo de Galicia, do 19.01.04 e de acordo co informe-proposta
do xefe do Servicio de Patrimonio data 26.01.04, conformado polo xefe de Réxime Interior, a Xunta de
Goberno acorda:
1º.- Indemnizar a Dna. Carmen Posada Martínez coa cantidade de 48,07 euros, valor dos danos
ocasionados ó seu vehículo BU-0550-P, polo impacto dunha pequena pedra contra o seu cristal traseiro
lateral esquerdo na rúa Porto Loureiro
2º.- Así mesmo, comunica-lo acordo ó secretario xeral do Consello Consultivo de Galicia, en
cumprimento do disposto no artigo 59-1 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello
Consultivo de Galicia, e ós efectos do previsto no artigo (33-l-i) do devandito Regulamento.

b)
Mª JOSÉ MAYI MALDONADO. EXPTE. 14392/240. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe desestimatorio do técnico de Xestión do
Servicio de Patrimonio e Contratación do 24.09.03, conformado polo xefe de Réxime Interior, en relación
coa reclamación formulada por Dª. María José Mayi Maldonado de danos ocasionados como consecuencia
de estar en malas condicións a beirarrúa da rúa Brasil e introducirselle un pé nunha focha, visto o dictame
desfavorable do Consello Consultivo de Galicia, do 20.11.03 e de acordo co informe-proposta do xefe do
Servicio de Patrimonio data 27.01.04, conformado polo xefe de Réxime Interior e pola interventora xeral,
a Xunta de Goberno, acorda:
1º. Estimar a reclamación de Dona María José Mayi Maldonado, polo mal funcionamento do
servicio público.
2º. Indemnizar á reclamante na contía de 1.500 euros.
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3º. Comunicar o acordo ó Secretario do Consello Consultivo de Galicia, en cumprimento do
disposto no artigo 59-1 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Consello Consultivo de
Galicia, e ós efectos do previsto no artigo 33-1-i do devandito Regulamento

c)
JUAN GUILLERMO VIVERO MIJARES. EXPTE. 15638/240. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do técnico de Xestión do Servicio de
Patrimonio e Contratación do 17.11.03, conformado polo xefe de Réxime Interior e a interventora xeral,
visto o dictame favorable do Consello Consultivo de Galicia, do 19.01.04 e de acordo co informe-proposta
do xefe do Servicio de Patrimonio data 26.01.04, conformado polo xefe de Réxime Interior, a Xunta de
Goberno acorda:
1º.- Indemnizar a D. Juan Guillermo Vivero Mijares coa cuantía de 449,84 euros, valor dos danos
ocasionados ó seu vehículo PO-1678-AZ, por un recolector de lixo na rúa Martín Echegaray.
2º.- Así mesmo, comunica-lo acordo ó secretario xeral do Consello Consultivo de Galicia, en
cumprimento do disposto no artigo 59-1 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello
Consultivo de Galicia, e ós efectos do previsto no artigo (33-l-i) do devandito Regulamento.

d)
Mª CRISTINA ALVAREZ GARCÍA. EXPTE. 15191/240. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do técnico de Xestión do Servicio de
Patrimonio e Contratación do 3.12.03, conformado polo xefe de Réxime Interior e a interventora xeral,
visto o dictame favorable do Consello Consultivo de Galicia, do 12.01.04 e de acordo co informe-proposta
do xefe do Servicio de Patrimonio data 23.01.04, conformado polo xefe de Réxime Interior, a Xunta de
Goberno acorda:
1º.- Indemnizar a Dna. María Cristina Álvarez García coa cantidade de 172,80 euros, valor dos
danos ocasionados en prendas de vestir, ó tropezar nunha tapa desaxustada da regulación semafórica sobre
as 08:30 horas do 26 de xuño de 2002.
2º.- Así mesmo, comunica-lo acordo ó secretario xeral do Consello Consultivo de Galicia, en
cumprimento do disposto no artigo 59-1 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello
Consultivo de Galicia, e ós efectos do previsto no artigo (33-l-i) do devandito Regulamento.

e)
Mª DOLORES VARELA FERNÁNDEZ. EXPTE. 14382/240. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do técnico de Xestión do Servicio de
Patrimonio e Contratación do 10.11.03, conformado polo xefe de Réxime Interior e a interventora xeral,
visto o dictame favorable do Consello Consultivo de Galicia, do 19.01.04 e de acordo co informe-proposta
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do xefe do Servicio de Patrimonio data 26.01.04, conformado polo xefe de Réxime Interior, a Xunta de
Goberno acorda:
1º.- Indemnizar a Dona María Dolores Varela Fernández na contía de 6.009,77 euros, importe dos
danos ocasionados ó sufrir unha caída o día 22 de maio de 2001, por unha baldosa en mal estado, á altura
do número 3 do Couto de San Honorato, desta cidade.
2º.- Así mesmo, comunica-lo acordo ó secretario xeral do Consello Consultivo de Galicia, en
cumprimento do disposto no artigo 59-1 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello
Consultivo de Galicia, e ós efectos do previsto no artigo (33-l-i) do devandito Regulamento.

8(148).- ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PARA A CONTRATACIÓN DA
SUBMINISTRACIÓN, EXECUCIÓN E MANTEMENTO DA SINALIZACIÓN HORIZONTAL E
VERTICAL DO TÉRMINO MUNICIPAL DE VIGO. EXPTE. 68616/210.
Antecedentes
A Xunta de Goberno local en sesión de 15.09.03 acordou aproba-lo expediente de contratación,
por concurso, do servicio de subministración, execución, reposición e modificación da sinalización
horizontal e vertical.
O secretario xeral adxunto, con data 18.11.03, certifica que durante o prazo sinalado no anuncio da
Oficina de Patrimonio e Contratación publicado no DOG nº 208, no BOP nº 194, no BOE nº 241 e no
DOCE nº S-186, de datas 27 de outubro, 8 de outubro, 8 de outubro e 27 de setembro do presente ano
respectivamente, presentáronse as seguintes propostas: 1) Proseñal S.L., 2) Alvac S.A., 3) U.T.E.
Señalizaciones y Balizamientos de Galicia S.A y Tecnoseñal S.A., 4) Aplicación de Pinturas, API, S.A.
Na Mesa de Contratación, en sesións do 18 e 25 de novembro do 2003, procedeuse á apertura das
ofertas presentadas, pasándoas a informe do servicio de Circulación Viaria, que foi emitido con data
8.01.04.
A Mesa de Contratación realizada o 20.01.04 solicita un novo informe ó servicio de Circulación
Viaria tendo en conta una serie de consideracións, que foi emitido polo enxeñeiro municipal de Tráfico
con data 22.01.04, á vista do cal a Mesa de Contratación de data 27.01.04 formula a proposta que se
contén na parte dispositiva deste acordo, conformada pola interventora xeral.
Acordo
A Xunta de Goberno, de conformidade coa proposa da Mesa de Contratación, acorda:
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Adxudicar a Aplicación de Pinturas, API, S.A. o concurso para a contratación da subministración,
execución e mantenemento da sinalización horizontal e vertical do término municipal de Vigo, sendo as
condicións do contrato as seguintes:
Rebaixa nos prezos unitarios máximos que figuran no proxecto de condicións técnicas do seguinte xeito:
-

Os que figuran co nº 3.1 “Cadro de prezos” de marcas viais (capítulo 1 ó 8) na porcentaxe de 18 %.
Os que figuran co nº 3.2 do “Cadro de prezos” sinalización vertical (capítulo 1 a 16) na porcentaxe de
15%.
Os que figuran co nº 3.3 do “Cadro de prezos complementarios” (outros capítulos), na porcentaxe de
20%.

Aumenta os prazos de garantía respecto os mínimos previstos no artº 5.14 “prazo de garantía” do prego de
condicións técnicas, da forma:
-

Pintura convencional (en firme flexible) en 12 meses.
Pintura convencional (en lastro ou formigón) en 9 meses.
Termoplástico en quente 24 meses.
Plástico dos compoñentes 12 meses.
Placas resoantes para carril-bus 6 meses.
Sinalización vertical 108 meses.

Incrementa as superficies das instalación fixas e terreo libre complementario referido nos criterios de
adxudicación na forma que se indica:
330 m2 respecto as superficie mínima construída de NAVE.
375 m2 de terreo libre para almacenamento.
Incrementa a póliza de responsabilidade civil respecto al mínimo establecido no prego de condicións
técnicas en 2.000.000 €.
Incrementa o persoal mínimo ó que se fai referencia no apartado de condicións técnicas da seguinte forma:
2 Enxeñeiros técnicos de obras públicas.
2 delineantes.
1 equipo sinalización horizontal
1 equipo sinalización vertical
características vicios Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA).
O custo do contrato para o primeiro ano de vixencia se establece en 372.627,50 euros.
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Todo o anterior de acordo cos pregos de condicións aprobados por acordo da Comisión de Goberno de 15-092003 e a oferta presentada.

9(149).- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE Ó PERSOAL ADSCRITO Ó POSTO
DE CONDUCTOR DA ALCALDÍA E Ó SUBALTERNO QUE COLABORA CO
DEPARTAMENTO DE RELACIÓNS PÚBLICAS NAS CERIMONIAS E RECEPCIÓNS
OFICIAIS. EXPTE. 14794/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da Unidade de
Persoal, do 10.02.04, en relación co asunto de referencia, que di o seguinte:
Antecedentes.Dentro do persoal dependente da Alcaldía, figuran dous postos de conductor da Alcaldía e o subalterno que atende
o departamento de Relacións Públicas nas recepcións e cerimonias de casamento no Pazo de Castrelos, ós que se lle
esixe permanentemente un rendemento e dedicación extraordinaria no desenvolvemento dos seus postos de traballo
más alá do meramente esixible polo desempeño das súas funcións públicas.
En ámbolos dous postos e fronte ó restante persoal das súas respectivas categorías, concorren as circunstancias
contempladas no art. 5 do Real decreto 861/1986, do 25 de abril, para facerse acreedores do complemento de
productividade, xa que no caso dos conductores da Alcaldía non contan cun horario fixo, senón que teñen que estar
a disposición da Alcaldía ou dos membros do Goberno municipal no momento no que sexan requeridos para isto,
incluso xornadas en sábado, domingo ou festivo, nocturna, etc. No caso do subalterno que atende o servicio de
Relacións Públicas tampouco conta cun horario estable, ó ter que presta-los seus servicios nas recepcións,
casamentos, etc. de dito departamento, non podendo pola evidente falta de medios humanos con que conta este
servicio, establecer un sistema de tandas rotatorias con outros empregados.
O Xefe do Gabinete da Alcaldía e o Xefe de Relacións Públicas e Protocolo, a través de escritos de data 5 de
febreiro ppdo., solicitan se lles aboe un complemento de productividade, de conformidade co disposto nas bases j) e
k) da Instrucción 3ª sobre plantilla e relación de postos de traballo, con contía a determinar pola Comisión de
Goberno en función das horas traballadas.
Fundamentos de dereito:
De conformidade co disposto no artigo 5 do R.D. 861/86, de 25 de abril, polo que se regula o réxime de retribucións
dos funcionarios da Administración local, o complemento de productividade está destinado a retribuí-lo especial
rendemento, actividade extraordinaria, e o interese e iniciativa coa que o funcionario desenvolve o seu traballo.
A apreciación da productividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas relacionadas
directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ó mesmo, sen que en nengún caso as
contías asignadas por dito complemento devenguen nengún tipo de dereito individual verbo das valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público, tanto dos demáis
funcionarios da Corporación coma dos representantes sindicais.
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Corresponde ó Pleno da Corporación determinar no orzamento a cantidade global destinada á asignación do
complemento de productividade, e á Alcaldesa Presidenta da Corporación a distribución de dita contía entre os
diferentes programas ou áreas e a asignación individual do complemento de productividade, con suxección ós
criterios que, de se-lo caso, teña establecido o Pleno, sen prexuízo das delegacións que teña conferidas con arranxo
ó establecido na Lei 7/ 85, de 2 de abril.
Na actualidade, a facultade de asignación individual deste complemento retributivo atópase delegada na Comisión
municipal de Goberno, na actualidade Xunta de Goberno Local, excepto para os funcionarios dos grupos A e B, que
foi expresamente delegada no Pleno do Concello tal e coma se especifica nas Bases de execución do Orzamento
(Base 14).
A este respecto, as vixentes instruccións sobre plantilla e relación de postos de traballo, aprobadas polo Pleno da
Corporación Municipal na súa sesión de 14 de xaneiro pasado, en concreto a citada instrucción 3ª j), establece que
“con cargo ó complemento de productividade aboarase o especial rendemento e dedicación e a actividade
extraordinaria pola plena dispoñibilidade que se lle esixe ó persoal que presta servicios como Conductor da
Alcaldía, en función das horas traballadas a establecer pola Comisión municipal de Goberno e co devengo
semestral, condicionado, en todo caso, ó informe previo do servicio da Alcaldía, acreditativo da especial
dedicación.
Así mesmo, o apartado k) da referida instrucción, establece que con cargo ó citado complemento de productividade,
aboarase a dedicación extraordinaria ó persoal adscrito ó Museo Municipal “Quiñones de León”, para
recompensa-lo especial rendemento e dedicación e que colaboura co departamento de Relacións Públicas nos
preparativos de recepcións, bodas e cerimonias oficiais, celebrados dun xeito habitual e permanente fora da
xornada ordinaria en sábados, domingos e festivos no citado Museo, establécese un complemento de
productividade, con devengo semestral, en función das horas traballadas, supeditado en todo caso a informe do
responsable de protocolo, acreditativo do rendemento e dedicación dos traballadores propostos. A Comisión
municipal de Goberno establecerá a contía e regulación pormenorizada da asignación da productividade.
O abono efectuarase en función dos días realmente traballados, excluíndose, polo tanto, as baixas por enfermidade
ou accidente e as vacacións. Non obstante, consideraránse como traballados os períodos de baixas por accidente de
traballo e enfermidade profesional e, os correspondentes a permisos e licencias contidos no acordo regulador de
condicións económicas e sociais do persoal ó servicio da Corporación, sempre que a productividade conte con
periodicidade e non se autorice día a día.
A asignación destes complementos retributivos requerirá consignación previa do gasto por parte da Intervención
Xeral, así como a ulterior publicación do acordo no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello para coñecemento
dos demáis traballadores.
En consecuencia, e acreditado o número de horas de prestación de servicios, considerase oportuno recompensar
este meritorio rendemento e dedicación permanente, a través dun complemento de productividade que en certa
medida compense o esforzo e dedicación que se lle ven esixindo ós traballadores afectados.
Como promedio obxectivo para a súa asignación, considerase ponderado o abono de 4,30 € hora normal e de 8,20 €
hora festiva, no caso dos conductores e de 3,25 € hora normal e 5,75 € hora festiva, no caso do traballador do
Museo, cantidades que se aboarán en función das horas en exceso realizadas, resultando as seguintes cantidades:
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-

D. Basilio Costas Fernández, núm. persoal 10257, conductor da Alcaldía, por un importe total de 2.024,37
€.
D. Cesáreo Rocha Paramés, núm. persoal 12256, conductor da Alcaldía, por un importe total de 1.841,01
€.
D. Jesús Castro Naveiras, núm. persoal 17638, ordenanza do Museo Municipal “Quiñones de León”, por
un importe total de 526,56 €.

Vistos os feitos precedentes e normas legais de anterior invocación, pode informarse que, en principio, concorrerian
os presupostos necesarios para que o órgano resolutor puidera proceder ó outorgamento deste complemento
retributivo, ben entendendo que non se trata dun dereito subxectivo preexistente dos funcionarios, senón dunha
retribución complementaria de carácter eminentemente discrecional por parte do órgano resolutor, toda vez que a
simple concorrencia dos criterios de asignación aprobados polo pleno do Concello non poden implicar un devengo
automático da productividade, xa que éstos tan só constitúen os presupostos fácticos previos e necesarios para
poder aprecia-lo rendemento do funcionario proposto, proponse á Comisión de Goberno municipal, previo informe
da Intervención Xeral, a seguinte proposta:... “

Conclúe o informe formulando a proposta que se contén na parte dispositiva deste acordo.
Consta no expediente informe favorable de Intervención Xeral, do 11.02.04.
Acordo.
A Xunta de Goberno, en conformidade co informe precedente, acorda:
Aboar ós seguintes funcionarios as cantidades que para cada un deles se especifica, polo especial
rendemento e dedicación extraordinaria no desenvolvementos dos seus postos de traballo, mais ala do
meramente esixible polo desempeño das súas funcións públicas, de conformidade co regulamentado no
artigo 5 do R. decreto 861/86, de 25 de abril:
-

D. Basilio Costas Fernández, núm. persoal 10257, conductor da Alcaldía, 2024,37 €.
D. Cesáreo Rocha Paramés, núm. persoal 12256, conductor da Alcaldía, 1.841,01 €.
D. Jesús Castro Naveiras, núm. persoal 17638, ordenanza do Museo Municipal “Quiñones de
León”, 526,56 €.

Dese traslado da presente resolución ós interesados, ó Comité de Persoal e á Intervención Xeral,
debendo expoñerse, así mesmo, no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello por prazo de quince días.

10(150).- DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR
INCOMPATIBLIDADE DO FUNCIONARIO MUNICIPAL D. GUILLERMO CAMESELLE
BARROS. EXPTE. 14791/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da Unidade de
Persoa, do 5.02.04, sobre o asunto de referencia, que di o seguinte:
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Visto o escrito presentado polo funcionario adscrito ó servicio de informática, Sr. D. Guillermo Cameselle
Barros, con data de entrada no Rexistro xeral de 5 de febreiro de 2004, polo que solicita se clarexe a súa
administración administrativa con relación a súa praza en propiedade de axente da Policía Local,
Considerando que D. Guillermo Cameselle Barros foi nomeado en propiedade guarda da policía local do
Concello de Vigo por Resolución da Comisión municipal permanente 4 de xaneiro de 1983, tomando posesión da
mesma con data 1 de febreiro de 1983.
Considerando que o referido funcionario, trala superación doutro proceso selectivo, foi asemade nomeado
para unha praza de operador de proceso de datos, segundo Decreto da Alcaldía de 30 de maio de 1990, da que
tomou oportunamente posesión o día 1 de xullo de 1990.
Considerando que, unha vez examinado o propio expediente persoal do interesado, non existe constancia
de terselle declarado ó referido funcionario na situación administrativa correspondente verbo da súa praza de
orixe,
Considerando que a propia Administración ten a obriga de declarar, en calquera momento, de oficio ou a
instancia do propio funcionario a situación de excedencia voluntaria cando pase a prestar outros servicios no
sector público incompatibles coa súa situación inicial e non lle corresponda quedar noutra situación, segundo o
disposto no artigo 15 do RD 365/96 de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de situacións
administrativas dos funcionarios da Administración civil do Estado, de aplicación supletoria ós funcionarios da
Administración local, en concordancia co disposto no artigo 29.3.a) da lei 30/84 de medidas para a reforma da
función pública e artigo 10 da Lei 53/84 de incompatibilidades,
Considerando as competencias resolutorias atribuídas a Xunta de Goberno local no artigo 127 da lei 7/85,
de bases de réxime local, introducido pola Lei 57/2003 de medidas para a modernización do Goberno local,
sométese a sua consideración a seguinte proposta de resolución :
“ Declarar a D. Guillermo Cameselle Barros en situación de excedencia voluntaria por prestación de
servicios no sector público con relación á súa praza en propiedade de garda da Policía local de Vigo, ó encontrarse
no servicio activo nesta Administración desempeñando en propiedade a praza de operador de proceso de datos,
consonte ós antecedentes e fundamentos desta resolución.
A referida situación administrativa non comporta dereito á reserva do seu posto de orixe, se ben poderá solicita-lo
reingreso ó servicio activo sempre que exista un posto vacante non ofertado en convocatoria pública, ó que se lle
adscribiría provisoriamente consonte ó disposto no artigo 29 bis da lei 30/84 de medidas para a reforma da función
pública “.

A Xunta de Goberno acorda aproba-la proposta contida no precedente informe.

11(151).- PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE
VIGO E A ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN E RESTAURACION DE BENS
CULTURAIS DE GALICIA. EXPTE. 14793/220.
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Unidade de
Persoal, do 9.02.04, a Xunta de Goberno acorda:
1º.- Autoriza-la sinatura do convenio entre a Excma. Sra. Alcaldesa do Concello de Vigo e o
Director da Escola de Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia para a
regulación dun programa educativo entre ámbalas dúas institucións ó obxecto de completa-la formación
dos alumnos no museo municipal “Quiñones de León”.
2º.- Tódolos gastos derivados da realización das prácticas deberán ser asumidos íntegramente polo
centro. En ningún caso o Concello de Vigo asumirá ningún gasto derivado do presente convenio, nin
danos ou perdas que se poidan producir nas instalacións e dependencias municipais como consecuencia do
desenvolvemento do mesmo.
3º.-De conformidade co establecido na normativa na que se fundamenta este programa de
cooperación educativa, o período formativo non constitúe, baixo ningún concepto, unha relación laboral
entre os alumnos e o Concello de Vigo.

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ESCOLA SUPERIOR DE
CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS DE GALICIA
En Vigo, a

de

de 2004

REUNIDOS:
Dunha parte, a Excma. Dª Corina Porro Martínez, alcaldesa-presidenta do Concello de Vigo.
E doutra o Sra. Dª Adelaida Lorenzo Sueiro., como directora da Escola Superior de Conservación e
Restauración de Bens Culturais de Galicia.
Ambas partes recoñécense entre si capacidade legal suficiente para a celebración deste programa de
cooperación educativa, polo que
EXPOÑEN
O interese de ámbalas dúas entidades en reforza-la formación e capacitación dos futuros restauradores,
que debe considerarse beneficiosa tanto para a súa incorporación futura ó traballo dentro da sociedade como para
a mellor prestación dos servicios públicos.
Con este fin e ó abeiro do establecido no R.d. 1497/81, sobre programas de cooperación educativa,
modificado polo R.d. 1845/94, acordan establecer un convenio de cooperación educativa conforme ás seguintes,
CLÁUSULAS
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PRIMEIRA.- O obxecto do presente convenio é a regulación da colaboración entre a Escola Superior de
Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia e o Concello de Vigo para completa-la formación dos
seus alumnos.
SEGUNDA.- As actividades a desenvolver son a realización de prácticas no
directamente relacionadas coa formación e capacitación do alumnado.

Museo Quiñones de León,

As tarefas a desenvolver polos alumnos serán fundamentalmente as seguintes:
-

-

Restauración de pezas artísticas que polas súas características poidan ser restauradas sen perigo de dano
ou deterioro por parte do alumnado e baixo a supervisión da dirección do museo e do profesor/a que
designe a escola.
Elaboración de informes de restauración referidos a pezas sobre as que se actúa, así como propostasproxectos de restauracións doutras, se leven ou non a cabo.
Outras actividades xenéricas desenvolvidas polo Mueso en relación ós seus espacios e contidos que
procuren un mellor coñecemento destes por parte dos/as alumnos/as.
Elaboración de informe memoria final das actividades desenvolvidas durante o período de prácticas que
será remitida ó Museo e á Escola para a súa conformidade.

TERCEIRA.-

-

-

-

-

Os alumnos serán designados pola Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de
Galicia, garantindo que os seleccionados posúen unha formación básica en canto a manipulación e
restauración de obras de arte.
A relación de alumnos admitidos en prácticas deberá contar coa conformidade expresa da dirección do
Museo.
No momento que se considere oportuno, a dirección do Museo poderá solicita-lo cambio dalgún alumno en
prácticas por considerar que o seleccionado non as desenvolve con idoneidade. Neste caso, trala solicitude
de cambio, a Escola enviará a outro alumno coa maior brevidade.
O Museo poderá proporcionar unha formación teórica básica para os/as alumnos/as en canto ó Museo e ás
súas coleccións, entregar material bibliográfico de consulta (guías, catálogos, etc.) e funxibles de
restauración segundo dispoñibilidade.
O Museo supervisará as propostas de restauración conxuntamente coa Escola quen dara a súa
conformidade previo inicio dos traballos.
O Museo comprométese a emitir informes á Escola da realización das prácticas dos alumnos cando esta o
solicite, e especialmente un informe final no que constará a especialidade ás que estiveron orientadas a
súas prácticas, a súa duración e rendemento.
A coordinación e titoría das prácticas correrá por conta da Escola en colaboración co director do Museo.

CUARTA.- O período de realización das actividades obxecto deste convenio será o establecido pola dirección do
Museo, debendo cada alumno realizar un mínimo de tres meses prorrogable por solicitude do alumno que deberá
contar coa conformidade da Escola e do Museo.
QUINTA.- O horario das prácticas será de lúns a vénres, de 9,00 a 14,00 horas. Excepcionalmente poderán
desenvolverse noutro horario por causa debidamente xustificada polo alumno ou a Escola.

S.ord. 16.02.04

SEXTA.- O Concello de Vigo non se fai responsable dos riscos derivados de accidentes ou enfermidades dos
alumnos incluídos no presente convenio, debendo estes estar amparados polo Seguro Escolar.
SEPTIMA.- Tódolos gastos derivados da realización das prácticas deberán ser asumidos íntegramente pola Escola
Superior de Conservación e Restauraicón de Bens Culturais de Galicia, non asumindo en ningún caso o Concello de
Vigo gastos derivados do presente convenio así como nin danos nin perdas que se poidan producir nas instalacións
ou dependencias do Museo Municipal “Quiñones de León”.
OITAVA.- O Concello de Vigo comprométe a facilitar gratuitamente o uso das súas instalacións no Museo Municipal
“Quiñones de León” para a realización das actividades de formación que son obxecto do presente convenio.
NOVENA.- De conformidade coa establecido na normativa na que se fundamenta este programa de cooperación
educativa, o período formativo non constitúe, baixo ningún concepto, unha relación laboral entre os alumnos e o
Concello de Vigo.
DECIMA.- Este programa entrará en vigor a partir da data da súa sinatura e terá unha duración dun ano,
prorrogándose automáticamente por igual período de tempo, agás que algunha das partes o denuncie cunha
antelación mínima de tres meses á data do seu vencemento.
Por circunstancias especiais e xustificadas que imposibilitaran a continuación do período formativo, o
Concello de Vigo estará facultado para anular ou suspende-lo compromiso adquirido neste programa de
colaboración educativa en calquera momento do período de estancia formativa.
E, en proba de conformidade, asinase o presente Convenio por triplicado e para un só efecto, no lugar e
data indicados no encabezamento.

12(152).- SENTENCIA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
VIGO NO R.C.A. Nº 265/2002 INTERPOSTO POLA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO, EN
RELACIÓN CO CENSO DO IBI DO ANO 2002.
Dáse conta da sentencia de data 3.12.03, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
“Desestimo o recurso contencioso-administrativo interposto pola Autoridad Portuaria de Vigo
contra resolución de 9.09.02 do Concello de Vigo, que declara inadmisible o recurso de reposición
formulado pola Autoridade Portuaria de Vigo contra o censo do imposto sobre bens inmobles
correspondente ó ano 2002 (BOP de 22.05.2002), inadmisión que declaro axustada a Dereito. Con
imposición á Autoridade Portuaria da totalidade das custas causadas neste recurso, por temeridade.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentencia.
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13(153).- SENTENCIA DO XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
VIGO NO R.C.A. Nº 348/2002 INTERPOSTO POR Mª CARMEN IGLESIAS PEREZ, EN
RELACIÓN CO IMPOSTO SOBRE INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE
NATUREZA URBANA.
Dáse conta da sentencia de data 27.11.03, dictada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo
no recurso de referencia, que falla o seguinte:
“Estimo o recurso contencioso-administrativo interposto por Mª Carmen Iglesias Pérez contra
resolución de 25.09.2002 do alcalde do Concello de vigo que desestima o recurso de reposición interposto
contra liquidación practicada con data 6 de maio de 2002, no expediente 6241/01.4, en relación co
imposto sobre incremento do valor de terreos de natureza urbana, devengado pola transmisión a favor da
demandante da vivenda sita na rúa Salgueira nº 57, de Vigo, por un total de 2.555,74 €. A tal efecto,
declaro nula e sen efecto a liquidación por incremento do valor dos terreos de data 6 de maio de 2002,
xirada á demandante, polo Concello de Vigo, condenando a este a devolver a aquela, por indebida, a
cantidade ingresada por dito concepto de 2.555,74 € (incluido recargo); mailos xuros legais
correspondentes. Sen custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentencia.

14(154).- SENTENCIA DO XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA Nº 10 DE VIGO NO
PROC. ORDINARIO Nº 562/2003 SEGUIDO A INSTANCIA DE JUAN ABELEIRA CABALEIRO
E QUINIENTOS UN MAIS EN RELACIÓN Ó COBRO DE CRÉDITOS SALARIAIS E
INDEMNIZACIÓNS POR DESPIDO.
Dáse conta da sentencia de data 28.11.03, dictada polo Xulgado de Primeira Instancia nº 10 de Vigo
no recurso de referencia, que falla entimando en parte a demanda interposta por Juan Abeleira Cabaleiro e
quinientos un máis fronte o Excmo. Concello de Vigo, declarando o dereito preferente dos actores para
cobrar os créditos salariais e indemnizatorios dos 502 demandantes, no listado de “débeda pendente”
aportado na Audiencia Previa, e dentro do límite cuantitativo individual que en relación ó salario mínimo
interprofesional se establece no art. 32.3 do Estatuto dos Traballadores, fronte ó Concello de Vigo en
relación ós embargos trabados sobre inmobles relacionados no feito primeiro da demanda, excepto na
contía da última anualidade natural corrente en que se exercitara a acción administrativa de cobro e a
anterior inmediata conforme establece o art. 73 da Lei Xeral Tributaria en canto á débeda devengada a
favor da Facenda Local derivada do Imposto de Bens inmobles. Todo iso sen facer expresa imposición das
custas derivadas deste procedemento.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentencia.
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15(155).- CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DE INMOBLE MUNICIPAL Á FUNDACIÓN
MARCO. EXPTE. 1168/110.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do secretario xeral do
Pleno, do 4.02.04, sobre o asunto de referencia, que di o seguinte:
ASUNTO:

Concesión de uso privativo de inmoble municipal á “Fundación marco”.

LEXISLACIÓN APLICABLE.
-

RD Lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos das
Administracións Públicas (TRLCAP).
RD 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais (RB).
Lei 30/1999, do 24 de novembro, de Fundacións.
Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local.
Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (RLRL).

ANTECEDENTES.
Mediante escrito de data 26 de xaneiro do ano que andamos, a Directora da Fundación Marco, transmitindo o
desexo do Padroado manifestado nunha xuntanza do 02.12.03, solicita do Concello a convenenza de inicia-la
tramitación dun expediente que teña por obxecto o outorgamento á Fundación dunha concesión de uso privativo do
inmoble no que se localiza a súa sede.
A edificación onde se ubica a Fundación (Príncipe, 54) é o antigo Pazo de Xustiza do Partido Xudicial de Vigo,
inmoble que se transmitíu ó Concello en data 08.06.1999 Municipal de Bens (epígrafe I, número 062) como ben de
dominio público adscrito ó servicio público, estando destinado ó uso cultural e social. A superficie da parcela é de
3.230 m2 resultando ocupada pola edificación na súa integridade. A superficie construída é de 6.460 m2. O seu
estado de conservación é excelente como consecuencia dunha recente obra de rehabilitación e acondicionamento
para o uso museístico levada a cabo polo Concello de Vigo.
Dende a súa reinauguración en data 13.11.2002 o inmoble utilízase non só como sede da Fundación Marco e dos
seus servicios administrativos, senón tamén como continente –museo- das exposicións e actividades culturais e
sociais que realiza a Fundación encamiñadas ó coñecemento e difusión da arte da cultura.
A Fundación Marco é unha fundación de carácter privado da que forma parte esencial o Concello de Vigo,
constituida ó abeiro do art. 6.1 da Lei 30/1999, do 24 de novembro. Segundo o art. 4.1 dos seus Estatutos, “A
Fundación estará adicada á realización de actividades culturais, de investigación, educativas, formativas, de
conservación, exhibición e difusión da arte e da cultura contemporánea, con particular atención á producción
artística da Comunidade Galega, así como estatal e internacional mediante a adquisición, a conservación, o
estudio, a expansión e interpretación educativa de obras de arte contemporánea, ó tempo que deberá impulsa-la
estimulación da sensibilidade da sociedade cara á cultura actual”.
Ademais do Concello son patróns da Fundación a entidade financeira Caixanova, a Xunta de Galicia e a
Deputación Provincial de Pontevedra. O seu Padroado, órgano de goberno, é presidido pola Alcaldesa do Concello,
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correspondendo á Administración municipal tres dos nove vocais existentes, repartíndose os restantes entre
Caixanova (3), Xunta de Galicia (2) e Deputación Provincial (1).
INFORME
Polo que se refire ó uso privativo solicitado, o RB no seu artigo 78 dispón que as concesións para este tipo de usos
“...outorgaranse previa licitación con arranxo ós artigos seguintes e á normativa reguladora da contratación das
Corporacións Locais”, é dicir, con arranxo ó TRLCAP que admite para todo tipo de contratos a posibilidade dun
procedemento negociado ou adxudicación directa cando “só poidan encomendarse a un só empresario” (art. 141.b,
obras), cando “... non sexa posible promove-la concorrencia da oferta”, (art. 159.2.a, servicios), ou cando “...tan só
poida encomendarse o subministro a un só provedor”, (art. 182.b, subministros).
Unha interpretación extensiva dos preceptos lévanos á conclusión de que as concesións poden outorgarse mediante
adxudicación directa sempre que consideremos a inconveniencia ou innecesariedade de promove-la concorrencia ou
licitación.
A inconveniencia ou innecesariedade aludidas ven neste caso determinadas pola realidade fáctica existente pois foi
o propio Pleno do Concello quen en data 9 de setembro de 2002 aprobou os Estatutos da Fundación Marco,
determinando con isto (art. 3.2) que o edificio municipal de Príncipe 54, pasara a ser sede da mesma e o lugar en
donde debían desenvolverse as súas actividades. Entender ano e medio despois que el outorgamento do uso
privativo agora solicitado require dunha licitación sometida ó proceso formalista de libre concorrencia ó que
poidan acudir persoas ou entidades que presten servicios análogos, suporía non só descoñecer acordos municipais
anteriores, senón tamén introducir elementos distorsionadores non aconsellables no desenvolvemento dunha
actividade pública, prexudicando con isto a correcta xestión que da mesma se leva a cabo polo que se conseguiría
un efecto contrario ó que xeralmente se pretende coa observancia dos principios de publicidade e libre
concorrencia: garanti-la adecuada xestión do gasto.
Que deba e poida obviarse o proceso de licitación por ser contrario ós intereses públicos municipais e por entender
que de tal uso privativo só pode ser adxudicatario o actual posuidor do inmoble, non implica que a concesión que se
teña que outorgar, no suposto de que o órgano resolutor considere que existan razóns fundadas para acorda-la, non
deba reflecti-las cláusulas propias deste tipo de acordos, por isto, en concordancia co ata o de agora exposto e en
aplicación do sinalado no art. 80 do RB, efectúase a seguinte,
PROPOSTA:
Primeiro.- O Concello de Vigo outorga a concesión do uso privativo do inmoble de propiedade municipal localizado
na rúa Príncipe número 54 e identificado no Inventario Municipal de Bens co núm. 62 do epígrafe I, á Fundanción
Marco.
Segundo.- O inmoble será destinado exclusivamente ás actividades que, de acordo co sinalado no art. 4.2 dos
Estatutos, constituen o obxecto da Fundación, é dicir, ás seguintes:
1) Organizar e levar a cabo exposicións e actividades culturais encamiñadas ó coñecemento e a difusión da arte e
da cultura contemporáneas, tanto estatal como internacional, considerando tódalas formas de expresións
artística, en particular, os novos procesos de creación, producción e distribución das artes e da cultura actual.
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2) Constituír e custodiar unha colección museística representativa da arte contemporánea estatal e internacional,
así como tódalas funcións museográficas asociadas con esta función como a conservación, catalogación,
restauración, investigación e exhibición ordenada desta.
3) Poñer en funcionamento un centro de documentación con fondos bibliográficos, documentais, audiovisuais e
musicais que faciliten a conexión e a difusión da cultura contemporánea.
4) Desenvolver unha función activa na promoción do consumo de bens culturais en tódolos sectores da sociedade
mediante programas de formación e de educación para persoas adultas e actividades didácticas para nenos/as
encamiñadas a potencia-la capacidade de participación das persoas na vida social e cultural da cidade.
5) Fomentar e difundi-las iniciativas de investigación en tódolos ámbitos das artes plásticas, en particular, das
tendencias máis anovadoras da arte contemporánea e das novas formas de expresión artística audiovisual e na
rede.
6) Fomenta-las iniciativas de formación profesional en tódolos ámbitos das artes plásticas.
7) Potencia-los mecanismos necesarios para a elaboración e publicación de fondos bibliográficos e documentais
sobre as actividades da Fundación Marco, tanto en papel como na rede.
8) Potencia-la creación dunha “Asociación de Amigos do Marco. Museo de Arte Contemporánea de Vigo” que
facilite a comunicación e interrelación do centro cos cidadáns e cidadás.
9) Potencia-los mecanismos de comunicación, interrelación e coñecemento entre as iniciativas culturais e
contemporáneas do país e os movementos creativos contemporáneos internacionais que permitan situa-la
cidade de Vigo e a Fundación Marco dentro dos circuítos culturais internacionais, establecendo relacións de
cooperación con outros museos, centros de arte e institucións culturais estatais e internacionais.
10) Calquera outro fin relacionado cos anteriores que acorde o Padroado.
Terceiro.- A Fundación non poderá cambia-lo destino do local nin utilizalo para usos distintos dos expresados non
podendo arrendar, traspasar, nin ceder a terceiros nin onerosamente nin a título de precario todo ou parte do
inmoble obxecto de concesión, obrigándose a conservalo en perfecto estado, realizando tódalas reparacións
ordinarias ou extraordinarias que resulten necesarias previa autorización das mesmas polo Concello. Serán da súa
exclusiva conta o aboamento dos gastos de auga, luz e calquera outro subministro que se consuma con ocasión da
súa utilización.
O Concello resérvase o dereito de realizar calquera tipo de inspeccións técnicas para comproba-lo bo uso e
correcto funcionamento do inmoble.
Cuarto.- A concesión outórgase por un prazo de dez anos contados a partir da data da aceptación do acordo, sendo
este prazo de carácter improrrogable polo que, unha vez cumprido o mesmo, se cesará no uso privativo do dominio
público concedido.
Seis meses antes do remate do prazo de concesión, o Concello designará unha comisión técnica de inspección que
sinalará as obras e traballos de reparación e conservación a fin de que a reversión do inmoble se efectue en
condicións análogas ás entregadas. As obras que resulten necesarias serán a conta da Fundación concesionaria.
Quinto.- O Concello comprométese a manter e respectar ó concesionario no uso e disfrute do dereito concedido.
O dereito de uso e disfrute do inmoble outorgado ó concesionario conleva a facultade deste para concertar con
terceiros contratos que regulen actividades que, desenvolvidas no inmoble obxecto de concesión, estean
directamente relacionadas coa actividade propia da Fundación e cos servicios que deben prestarse ós usuarios e
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visitantes do museo, tales como servicio de cafetería-restaurante, servicio de tenda especializada e outros análogos.
Os rendementos que poidan producir estes contratos serán da exclusiva conta da Fundación.
Sexto.-O Concello resérvase o dereito a deixar sen efecto a concesión antes do seu vencemento se o xustifican
circunstancias sobrevidas de interese público, mediante indemnización ó concesionario dos danos que se lle
causaran, ou sen ela cando non procedese.
Así mesmo o Concello resérvase o uso preferente do salón de actos do inmoble e calquera outra dependencia do
mesmo para a organización e celebración de actos e representacións de interese municipal, sempre e cando non
exista un compromiso firme anteriormente concertado por parte da Fundación que poida ocasionar á mesma
prexuízos de calquera natureza.
Sétimo.- A Fundación concesionaria ven obrigada a satisfacer ó Concello un canon anual en concepto de taxa pola
utilización privativa especial do dominio público de 6.000 Euros, importe que será revisado anualmente en función
do índice nacional de prezos ó consumo.
Oitavo.- A Fundación deberá subscribi-lo correspondente seguro de responsabilidade civil en contía suficente para
facer fronte ós posibles danos e prexuízos que poidan ocasionarse a terceiros.
Noveno.- O incumprimento dos deberes que lle competen ó concesionario poden ser obxecto de infracción leve,
grave ou moi grave.
1.-

Constitue infracción leve:
As simples irregularidades nas obrigas que lle competen en virtude do acordo concesional.

2.-

Constitue infracción grave:
A reiteración de faltas leves.
A negativa ou resistencia a facilitar e colaborar coas inspeccións técnicas do inmoble que acorde o
Concello.
O abandono da obriga de mantemento e conservacion do inmoble.
O exercicio de actividades distintas ás autorizadas.

3.-

Constitue infracción moi grave:
A reiteración de sancións graves nun período de dous anos.
As infraccións que dean ou poidan dar lugar a prexuízos que pola súa importancia sexan susceptibles de
producir graves alteracións.

4.-

As infraccións cometidas sancionaranse con multa ata as seguintes contías:
Infraccións leves: ata 750 €.
Infraccións graves: ata 1.500 €
Infraccións moi graves: ata 3.000 €.

A imposición por falta leve requirirá expediente sumario no que deberá ser oida a Fundación. As infraccións por
faltas graves ou moi graves sancionaranse con arranxo ó previsto no RD 1398/1993.
Décimo.Resolución da concesión:
Son causas de resolución:
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-

O transcurso do prazo.
O mútuo acordo entre o Concello e a Fundación.
A extinción da Fundación.
A falla de pagamento do canon establecido.
O non exercicio da actividade polo concesionario.
A renuncia do concesionario.

Undécimo.- O Concello terá as prerrogativas para interpreta-las cláusulas concesionais, resolve-las dúbidas que
ofreza o seu cumprimento, modificalas por razón de interese público, acada-la súa resolución e determina-los seus
efectos.
Duodécimo.- A orde xurisdiccional contenciosa-administrativa será a competente para coñece-las cuestións que
poidan suscitarse en orde á concesión.
O órgano competente para acorda-la concesión de uso privativo é a Xunta Municipal de Goberno en virtude do
sinalado no art. 127.1.f da LBRL, precepto introducido pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a
modernización do goberno local.
A concesión que no seu caso se acorde terá efectos unha vez sexa aceptada en tódolos seus termos polo órgano de
goberno da Fundación.
Con anterioridade á adopción do acordo, a aproposta formulada deberá ser fiscalizada pola Intervención Xeral.

Consta no expediente informe de fiscalización emitido polo xefe de Contabilidade, con data
10.02.04, e conformado pola interventora xeral.

Acordo
A Xunta de Goberno presta conformidade á proposta contida no precedente informe.

16(156).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E COMERCIO PARA INVESTIMENTO EN MERCADOS RETALLISTAS
MUNICIPAIS. EXPTE. 1394/104.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta da coordinadora de
Comercio e Turismo, do 10.02.04, conformado pola concelleira delegada de dito Servicio, que di o
seguinte:
A Consellería de Innovación, Industria e Comercio ven de publica-la orde de 5 de decembro de 2003, pola que se
aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións a corporacións locais para actividades de fomento ó
investimento en mercados retallistas, en rúas e zonas peonís-comerciais, e noutros equipamentos comerciais de
carácter social, en réxime de concorrencia competitiva para o ano 2004.
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Na liña de colaboración que a Concellería de Comercio e Industria do Concello de Vigo ven mantendo con tódolos
mercados municipais da cidade, e en virtude do escrito da Federación de Mercados Centrais da Comarca de Vigo,
manifestando o seu interese en acollerse a estas axudas, iníciase o expediente administrativo para a solicitude
formal diante da Consellería de Industria de axudas para investimetnos nos mercados de O Progreso, Teis, Bouzas e
Berbés, xa que tal e como indica o apartado 2 do artigo 1º, estas subvencións deberán ser solicitadas polas
corporaicóns locais.
Xunto cos escritos de referencia os responsables dos distintos mercados afectados presentan a descrición das obras
a realizar e presupostos de execución das mesmas, así como xustificación e necesidade de acometer estes proxectos.
Tamén figura no expediente memoria descritiva do investimento, o seu interese e oportunidade, así como programa
de execución do mesmo, con especificación de datas de inicio e remate previstas.
Os investimentos previstos nos catro mercados mencionados ascenden á contía total de 90.631,25€ (IVA inlcuido),
segundo presupostos que se achegan.
Xa que a contía máxima prevista no plan de axudas da Xunta de Galicia para cada investimento non poderá exceder
do 70% da totalidade da cada proxecto, a Concellería de Industria e Comercio do Concello de Vigo asinará un
convenio de colaboración con cada un dos mercados, para compromete-lo resto do investimento.
Dado que o prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro día 28 de xaneiro e a solicitude dos
comerciantes, procede a aprobación do presente expediente, para a presentación da solicitude diante da Consellería
de Innovación, Industria e Comercio.
En cumprimento do disposto no artigo 3º 2 a).
As obras e conceptos proxectados nos mercados municipais teñen a consideración de obra menor e, polo tanto, non
requiren de elaboración de proxecto de execución de obra, se ben o seguimento das obras será realizado polo
correspondente técnico municipal.
En resumo, as actuacións que se propoñen para solicitar subvencións da Consellería de Innovación, Industria e
Comercio, para os mercados municipais con cargo á orde de 5 de decembro de 2003, son as seguintes e cos
importes que se indican:
Por todo o antedito, proponse á Xunta de Goberno Local que adopte o seguinte acordo:
“Solicitar diante da Consellería de Innovación, Industria e Comercio, ó abeiro da Orde de 5 de decembro de 2003,
para investimentos en mercados retallistas, subvencións para realizar obras nos mercados de O Berbés, Progreso,
Bouzas e Teis, polas contías e conceptos que se describen no seguinte cadro2:
INMOBLE

CONCEPTO

PRESUPOSTO TOTAL

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

Mercado do Berbés

Subvención plurianual.
Rehabilitación da
fachada

Ano 2004: 32.759€
Fachada Cánovas del
Castillo.

Ano 2004: 22.931,30€

Ano 2005: 14.040€
Fachada Teófilo Llorente

Ano 2005: 9.828€
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Mercado do Progreso
Mercado de Bouzas

Mercado de Teis

Obras de reparación do
forxado
Construcción rampa
acceso para minusválidos
Instalación de rexas nas
ventás, e instalación de
tuberías de auga en
aseos.
TOTAL

28.404,25 €

19.882,98 €

5.927,60 €

4.149,32 €

9.500,40 €

6.650,28 €

90.631,25€

63.441.88€

Acordo
A Xunta de Goberno presta conformidade á proposta contida no precedente informe e polo tanto
acorda:
Solicitar diante da Consellería de Innovación, Industria e Comercio, ó abeiro da Orde de 5 de
decembro de 2003, para investimentos en mercados retallistas, subvencións para realizar obras nos
mercados de O Berbés, Progreso, Bouzas e Teis, polas contías e conceptos que se describen no seguinte
cadro:
INMOBLE

CONCEPTO

PRESUPOSTO TOTAL

Mercado do Berbés

Subvención plurianual.
Rehabilitación da
fachada

Ano 2004: 32.759€
Fachada Cánovas del
Castillo.

Ano 2004:
22.931,30€

Ano 2005: 14.040€
Fachada Teófilo Llorente

Ano 2005: 9.828€

Mercado do Progreso
INMOBLE

Mercado de Bouzas

Mercado de Teis

Obras de reparación do
28.404,25 €
forxado
CONCEPTO
PRESUPOSTO TOTAL
Construcción rampa
acceso para
minusválidos
Instalación de rexas nas
ventás, e instalación de
tuberías de auga en
aseos.
TOTAL

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

19.882,98 €
SUBVENCIÓN
SOLICITADA

5.927,60 €

4.149,32 €

9.500,40 €

6.650,28 €

90.631,25€

63.441.88€
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17(157).- ACORDO DE CESIÓN TEMPORAL DE TERREOS REALIZADO ENTRE O
EXCMO. CONCELLO DE VIGO, UNIÓN FENOSA S.A. E CENTROS COMERCIALES
CARREFOUR S.A. EXPTE. 4489/401.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do inform-proposta emitido polo xerente da
Xerencia Municipal de Urbanismo con data 04.02.04, sobre o asunto de referencia, que di o seguinte:
I. ANTECEDENTES:
I.1. En sesión plenaria do 27.10.2003 o Pleno da Corporación acordou, por proposta do Consello de Xerencia da
Xerencia Municipal de Urbanismo do 23.10.2003, aprobar a modificación do Convenio asinado o 30.09.1998 polo
representante desta Corporación con "Centros Comerciales Continente, S.A." e "Centros Shopping, S.A." (hoxe,
«Centros Comerciales Carrefour, S.A.»), que fora ratificado por acordo plenario de data 5 de outubro de 1998.
I.2. De acordo con este Convenio, CARREFOUR asumiu fronte ó Concello de Vigo o compromiso adicional de:
«Resolver o acceso peonal ó Colexio de Frián (Teis), dotándoo dun firme estable, recollida de augas pluviais,
alumeado público e incluindo as unidades de obra que garantan a seguridade do tránsito, a teor da pendente que
debe salvarse» (apartado 3.a] da Estipulación cuarta); compromiso que debería cumprirse con anterioridade á
posta en funcionamento do centro comercial proxectado por CARREFOUR na Travesía de Vigo, a non ser que a
demora obedecese á falta de disposición efectiva por parte desa sociedade dos terreos para a execución das obras,
previa valoración municipal desta circunstancia.
I.3. Resulta que, en efecto, os terreos necesarios para a execución do acceso peonal ó Colexio de Frián (Teis),
dunha superficie estimada de 550 m2 (110 ml x 5), son de titularidade de «UNIÓN FENOSA, S.A.», polo que resulta
necesario obter previamente a súa autorización. En Plano Anexo delimítanse os terreos obxecto da cesión e o
trazado proposto para o referido acceso.
I.4. En virtude do Acordo que agora se propón, «UNIÓN FENOSA, S.A.» cede temporalmente e de forma gratuita ó
Concello de Vigo eses terreos a fin de que CARREFOUR, de acordo cos compromisos previos adquiridos fronte ó
Concello en virtude do convenio asinado entre as partes o 27.10.2003, poida executar o acceso peonal ó Colexio de
Frián (Teis) nas condicións previstas.
I.5. Esta cesión terá vixencia ata o momento en que se executen as novas infraestructuras viarias previstas no
planeamento xeral nesa zona, o que deberá producirse no prazo máximo de 5 anos desde a data de asinamento do
Acordo. Non obstante, o Concello deberá restituir a «UNIÓN FENOSA, S.A.» os terreos cedidos para o caso de que
así o reclame por necesidades da compañía, para calquera fin que conveña ós seus intereses ou para a realización
de calquera acto de disposición sobre a finca, asumindo o Concello a reposición da superficie cedida ó seu estado
anterior.
II. PROPOSTA DE ACORDO
En consecuencia, de consideralo oportuno, procedería que polo órgano competente se adoptase o seguinte,
«ACORDO
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PRIMEIRO:

Prestar conformidade á proposta de ACORDO DE CESIÓN TEMPORAL DE TERREOS
REALIZADO ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO, UNIÓN FENOSA, S.A. E CENTROS
COMERCIALES CARREFOUR, S.A., para posibilitar a execución por esta última entidade do
acceso peonal ó colexio de Frián (Teis), co texto que figura transcrito na parte expositiva deste
acordo.

SEGUNDO:

Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa-Presidente para o seu asinamento así como para a realización
das actuacións necesarias en orde á súa execución».

Con data 5.02.04 o Consello da Xerencia municipal de Urbanismo, fora da orde do día, aprobou
por maioría a xustificación da urxencia e a proposta contida no precedente informe, elevándoa á esta
Xunta de Goberno Local.
Acordo
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta do Consello da Xerencia de
Urbanismo, acorda:
PRIMEIRO:

Prestar conformidade á proposta de ACORDO DE CESIÓN TEMPORAL DE TERREOS
REALIZADO ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO, UNIÓN FENOSA, S.A. E
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A., que de seguido se transcribe, para
posibilitar a execución por esta última entidade do acceso peonal ó colexio de Frián (Teis),
co texto que figura transcrito na parte expositiva deste acordo.

SEGUNDO:

Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa-Presidente para o seu asinamento así como para a
realización das actuacións necesarias en orde á súa execución.

“ACORDO DE CESIÓN TEMPORAL DE TERREOS REALIZADO ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO,
«UNIÓN FENOSA, S.A.» E «CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.».

En Vigo, o ............................. de 2003.
REUNIDOS
Dunha parte, Dª. Corina Porro Martínez, alcaldesa-presidenta do Excmo. Concello de Vigo, na representación legal
que ostenta, asistida polo secretario da Xerencia Municipal de Urbanismo, D. José Riesgo Boluda.
Doutra parte:
-

D. Manuel Domingo Fernández Pellicer, maior de idade, con DNI núm. 36.029.572-A, en nome e
representación da entidade mercantil «UNIÓN FENOSA, S.A.», con CIF nº A-28-005239 e domicilio social en
Madrid, na Avda. de S. Luís nº 77. Deriva a súa representación e facultades da escritura de poder outorgada o
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18 de xullo de 2002 perante o notario de Madrid D. Fernando de la Cámara García, co número 2199 do seu
protocolo.
-

D. Justo Martín Sánchez-Bendito e D. Carlos Solana Zorrilla, maiores de idade, con DNI núms. 2.520.512-B e
50.811.771-X, respectivamente, en nome e representación da entidade mercantil «CENTROS COMERCIALES
CARREFOUR, S.A.» [CARREFOUR], con CIF nº A-28425270 e domicilio social en Madrid, na rúa Campezo
nº 16 (Polígono Industrial "Las Mercedes"). Derivan a súa representación e facultades da escritura de poder
outorgada o 3 de outubro do 2000 perante o notario de Madrid D. Francisco Echavarri Lomo, co número 2522
do seu protocolo.

Os comparecentes recoñécense a capacidad legal necesaria para o outorgamento do presente documento e, a tal
efecto,
EXPOÑEN
I. En sesión plenaria do 27 de outubro de 2003 o Pleno do Excmo. Concello de Vigo, por proposta do Consello de
Xerencia da Xerencia Municipal de Urbanismo do 23 de outubro de 2003 acordou aprobar a modificación do
Convenio asinado o 30 de setembro de 1998 polo representante desta Corporación con "Centros Comerciales
Continente, S.A." e "Centros Shopping, S.A." (hoxe, «Centros Comerciales Carrefour, S.A.»), que fora ratificado por
acordo plenario de data 5 de outubro de 1998.
II. En virtude dese Convenio, CARREFOUR asumíu fronte ó Concello de Vigo o compromiso adicional de:
«Resolver o acceso peonal ó Colexio de Frián (Teis), dotándoo dun firme estable, recollida de augas pluviais,
alumeado público e incluindo as unidades de obra que garantan a seguridade do tránsito, a teor da pendente que
debe salvarse» (apartado 3.a] da Estipulación cuarta).
III. A teor da estipulación cuarta do precitado Convenio (apdo. 3, in fine), tal compromiso adicional debería
cumprirse con anterioridade á posta en funcionamento do centro comercial proxectado por CARREFOUR na
Travesía de Vigo, a non ser que a demora obedecese á falta de disposición efectiva por parte desa sociedade dos
terreos necesarios para a execución das obras, previa valoración municipal desta circunstancia.
IV. Resulta, en efecto, que os terreos necesarios para a execución do acceso peonal ó Colexio de Frián (Teis) son de
titularidade de «UNIÓN FENOSA, S.A.», propietaria da finca rexistral nº 15.088, inscrita no Rexistro da
Propiedade nº 2 de Vigo, ó Libro 184, Folio 11, cunha superficie total de 12.803, 42 m2., polo que resultaría en todo
caso necesario obter previamente a súa autorización para levar a cabo o fin pretendido.
V. O topógrafo municipal adscrito ó departamento de Cartografía informa que a superficie dos terreos obxecto de
cesión é de 550 m2. (110 ml. x 5), coa seguinte descrición:
Parcela sinuosa que polo extremo sur contacta co camiño do Troncal e entronca coa actual rúa de Gonderán . O
seus lindeiros son:
N.
S.
L.
O.

Mesma propiedade (resto finca matriz).
Mesma propiedade (resto finca matriz).
Rúa de Gonderán.
Mesma propiedade (resto finca matriz).
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VI. Os ditos terrenos están situados en solo clasificado no planeamento xeral vixente como urbano, cualificados en
parte coa Ordenanza 4.6 e incluídos nunha pequena porción na previsión de superficie de viario do Plan Xeral para
o ámbito (plano 20-22).
Para estes efectos, as partes conveñen en formalizar este acordo, de conformidade coas seguintes,
ESTIPULACIÓNS
Primeira.- «UNIÓN FENOSA, S.A.» consinte en ceder temporalmente e de forma gratuíta ó Concello de Vigo, que
acepta, os terreos descritos no Expoñendo V deste acordo, dunha superficie de 550 m2., a fin de que CARREFOUR,
de acordo cos compromisos previos adquiridos fronte ó Concello en virtude do convenio asinado entre as partes en
data 27.10.2003, poida executar o acceso peonal ó Colexio de Frián (Teis) nas condicións previstas no Expoñendo
II do presente Acordo. En Plano Anexo delimítanse os terreos de propiedade de «UNIÓN FENOSA, S.A.» obxecto da
cesión e o trazado proposto para o referido acceso.
Segunda.- Toda vez que esa superficie atópase no interior dos terreos dunha estación transformadora de enerxía
eléctrica propiedade de «UNIÓN FENOSA, S.A.», nese tramo o acceso peonal construirase de xeito que imposibilite
o paso dos usuarios do mesmo ó resto da finca e de acordo coas especificacións técnicas que fosen precisas para o
peche desta clase de instalacións.
Terceira.- A finca non quedará dividida pola construcción do acceso peonal nas condicións descritas, permitíndose
a circulación de persoas, veículos e maquinaria autorizados por toda a extensión daquela. Para estes efectos e antes
da execución do aceso peonal, o Concello de Vigo someterá á consideración de «UNIÓN FENOSA, S.A.» a
solución adoptada, para a súa aprobación.
Cuarta.- «UNIÓN FENOSA, S.A.» non asume responsabilidade ningunha derivada da construcción ou do uso do
acceso peonal obxecto deste acordo.
Quinta.- Esta cesión terá vixencia ata o momento en que se executen as novas infraestructuras viarias previstas no
planeamento xeral nesta zona , o que deberá producirse no prazo máximo de 5 anos desde a data de asinamento do
presente acordo.
Sexta.- Non obstante o anterior, o Concello de Vigo restituirá a «UNIÓN FENOSA, S.A.» os terreos cedidos para o
caso de que así o reclame por necesidades da compañía, para calquera fin que conveña ós seus intereses ou para a
realización de calquera acto de disposición sobre a finca. Tal decisión deberá ser comunicada fidedignamente e
cunha antelación mínima de 3 meses ó Concello de Vigo, que asumirá a reposición da superficie cedida ó seu estado
anterior.
E, en proba de conformidade, os comparecentes asinan o presente acordo, en triplicado exemplar, no lugar e data
expresados no encabezamento.”

18(158).- ESTUDIO DE DETALLE ENTRE AS RÚAS JENARO DE LA FUENTE,
CATALUÑA E EXTREMADURA: PROPOSTA DESESTIMATORIA DE APROBACIÓN
INICIAL. EXPTE. 7920/411/02.
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Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón.
Xeral, do 30.01.04, que di o seguinte:
Con data do 24 de setembro de 2002 a mercantil “Grupo Empresarial CYL, S.L.” presentou, para a súa
aprobación por esta Administración municipal, un estudio de detalle para reordena-la edificabilidade prevista na
totalidade da superficie dunha parcela situada frente ás rúas Jenaro de la Fuente, Cataluña e Extremadura, de 627
m² de superficie, dos cales unha parte atópase en solo clasificado como urbano, remitido ás determinacións do
estudio de detalle e proxecto de compensación de Jenaro de la Fuente, cun volume máximo de 4.850,96 m³,
equivalente a 1.616,98 m² de superficie construída, e o resto clasificado como solo urbano, cualificado coa
ordenanza 1.1.B de edificación en quinteiro pechado.
O estudio de detalle foi redactado polo arquitecto D. Jose A. Martín Curty e conta con visado do COAG de
datas 13 de setembro e 29 de outubro de 2002.
A aprobación deste estudio de detalle ten de ser informada desfavorablemente.
Dunha parte, porque trala entrada en vigor da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, os estudios de detalle, de acordo co seu artigo 73.1, só poderán redactarse
para quinteiros ou unidades urbanas equivalentes completas. Como queira que o estudio de detalle presentado
refírese a unha concreta parcela do quinteiro definido polas rúas Jenaro de la Fuente, Catalaña, Extremadura e
Monforte de Lemos, e non ó quinteiro completo, e que a devandita norma lle é aplicable o estudio de detalle
presentado por disposición da transitoria terceira da LOUGA, procede rexeita-la aprobación do mesmo.
Doutra parte, porque o estudio de detalle parte de considerar como cualificada coa ordenanza 1.1.B unha
porción da superficie da parcela incluída no ámbito do estudio de detalle de Jenaro de la Fuente, o non ter sido
incluida esta no proxecto de compensación do dito ámbito, sendo así que aínda que tal superficie non se incluira no
dito proxecto de compensación, sí se incluíu no ámbito do estudio de detalle que é a figura á que corresponde
ordena-los volumes edificables do ámbito e que non contempla, na superficie a que nos referimos, ningún volume
susceptible de ser ordenado no estudio de detalle que nos ocupa.
A exclusión da referida superfice do proxecto de compensación xenera un problema que deberá resolverse,
ben coa modificación do propio proxecto de compensación, ou ben con ocasión da revisión do Plan Xeral en
marcha, pero non alcalza a provocar – tal exclusión – a modificación da ordenación aprobada polo referido estudio
de detalle de Jenaro de la Fuente.
Polo exposto, e de acordo co artigo 127.d) da LRBRL, trala modificación operada pola Lei 57/2003, do 16
de decembro, de medidas para a modernización do goberno local, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción
do seguinte
ACORDO:
Primeiro.- Rexeita-la aprobación inicial do estudio de detalle presentado polo “Grupo de Empresas CYL,
S.L.”, con data do 24 de setembro de 2002, redactado polo arquitecto D. Jose A. Martín Curty, con datas de visado
do COAG do 13 de setembro e 29 de outubro de 2002, para a reordenación da edificabilidade prevista para a
totalidade da superficie dunha parcela situada frente ás rúas Jenaro de la Fuente, Cataluña e Extremadura, de 627
m² de superficie, dos cales unha parte atópase en solo clasificado como urbano, remitido ás determinacións do
estudio de detalle e proxecto de compensación de Jenaro de la Fuente, cun volume máximo de 4.850,96 m³,
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equivalente a 1.616,98 m² de superficie construída, e o resto en solo clasificado como urbano, cualificado coa
ordenanza 1.1.B de edificación en cuarteirón pechado.
Segundo.- Notifíquese en legal forma o presente acordo ós interesados no expediente.

Acordo
A Xunta de Goberno acorda aproba-la proposta condita no precedente informe.

19(159).- PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO NÚCLEO RURAL “01.05 D ARGAZADA”:
PROPOSTA ESTIMATORIA PARCIAL DE ALEGACIÓNS E DESESTIMATORIA DE
APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE. 4290/401/01.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta emitido polo técnico de
Admón. Xeral, do 30.01.04, sobre o asunto de referencia, que di o seguinte:
FEITOS
1.- No vixente Plan Xeral de Ordenación Urbana do 29 de abril de 1993 (PXOU-93) delimitouse o núcleo
rural tradicional "01-05-D Argazada" (Alcabre).
No 12/03/1996 o Pleno municipal acordou suspende-lo outorgamento de licencias de construcción nese
núcleo, ó amparo do disposto no Art. 19.3 da entón vixente Lei 11/1985 de adaptación da do solo a Galicia
(LASGA).
2.- No 19/10/2000 o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo acordou "Inicia-lo expediente de
redacción do proxecto de urbanización do núcleo rural tradicional 01-05-D Argazada (Alcabre), por redacción
directa dos servicios técnicos municipais de Planeamento, ou mediante contratación dunha asistencia técnica, como
paso previo ó restablecemento das posibilidades de outorgamento de licencias nese núcleo" (expte. 6229/411).
No 10/07/2001 de xullo de 2001 o Enxeñeiro Técnico Municipal de Obras Públicas da oficina de
Planeamento presentou o Proxecto de Urbanización do citado núcleo "01-05 D Argazada" para a súa tramitación e
aprobación.
Dito Proxecto de Urbanización componse de Memoria (con anexos de parcelario, estudio básico de
seguridade e saúde, estudio xeotécnico e cálculos luminotécnicos), planos, prego de condicións técnicas e
orzamento.
Na Memoria do Proxecto explícase que o seu obxectivo é o de dar soporte material ás obras daqueles viais
que previstos no actual PXOU-93 para o referido ámbito aínda non foron completamente executados. As obras
incluídas no Proxecto son as seguintes:
A).- Ampliación e mellora dos servicios do Camiño da Garita. Ensánchase de 6 m. a 10 m. Prevese a
construcción de beirarrúas de 1,50 m. de ancho, entroutros novos servicios. A lonxitude aproximada desta obra é de
160 m.
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B).- Ampliación da rúa Salgueiral, ata completa-la sección prevista no PXOU-93 de 10 m. de ancho.
Construcción de beirarrúas e instalación de servicios. A obra aproxímase ós 100 m. de lonxitude.
C).- Apertura da rúa "A" (entre a r/ Salgueiral e o límite do núcleo polo Leste). Ten unha sección de 12 m.,
se ben na parte colindante co ámbito do Plan Parcial 5 - Pertegueiras chegará a acadar 17,50 m.. Prevese a
instalación dos servicios urbanísticos básicos. A lonxitude da obra é de 130 m.
D).- Ampliación, pavimentación e mellora dos servicios da rúa "B" (entre Robaleira e o camiño de
Pertegueiras). A sección da rúa prevista no PXOU-93 é de 8 m. Prevese a instalación dos servicios urbanísticos
básicos. A lonxitude aproximada desta intervención é de 160 m.
No Estudio Económico-Financieiro do Proxecto, fíxase como orzamento estimativo do importe total das
obras de urbanización o de 48.127.998 ptas.
Cada ún dos viais tería un prazo de execución de seis meses, contados a partir da data de dispoñibilidade
dos terreos.
3.- No 10/07/2001 o técnico de administración xeral municipal emitiu Informe xurídico ó respecto. No
12/07/2001 o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo acordou aprobar inicialmente o Proxecto de
Urbanización. A continuación abríuse un trámite de información pública polo prazo dun mes, mediante publicación
de anuncios no xornal "Faro de Vigo" do 14/09/2001 e no DOG núm. 202, do 18/10/2001, así como notificación
individualizada ós propietarios afectados.
Durante dito período interpuxéronse 17 escritos de alegacións, subscritos, respectivamente, por D. Manuel
Fernández García (04/10/2001), D. Eduardo González Costas (05/10/2001), Dª María del Carmen Costas
Comesaña (11/10/2001), D. Hipólito Padín Prado (11/10/2001), Dª Pilar Pateiro Freire (18/10/2001), D. Fernando
Sánchez García (18/10/2001), Dª Purificación Pampillón Oitabén (18/10/2001), Dª María Teresa Costas Barreiro
(18/10/2001), D. Joaquín Campos Comesaña (18/10/2001), Dª Mercedes Costas Rodríguez (18/10/2001), D.
Fernando Díaz Fernández (18/10/2001), Dª Purificación Armada Pampillón (18/10/2001), Dª María del Carmen
Costas Comesaña (22/10/2001), Dª Alicia Beatriz Comesaña García (23/10/2001), D. Miguel Anxo Rúas Comesaña
-Asociación de Veciños "Nosa Terra"- (29/10/2001), e D. Francisco González Becerra (18/10/2001 e 02/11/2001).
No 22/01/2002 o enxeñeiro técnico municipal de obras públicas emitiu Informe sobre os devanditos escritos
de alegacións.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
I.- As alegacións interpostas neste procedemento durante o trámite de información pública infórmanse do
seguinte xeito:
I.1.- Alegante: D. Manuel Fernández García. Data: 04/10/2001. Rex: 184084. Contido: Solicita
rectificación da titularidade da parcela núm. 64. Proposta: Ter ó alegante como interesado neste expediente, nos
termos previstos no art. 31.1.b) Lei 30/1992, do 26 de novembro.
I.2.- Alegante: D. Eduardo González Costas. Data: 05/10/2001. Rex. 184183. Contido: Solicita
rectificación de lindeiros entre as fincas 18 e 17. Proposta: Estima-la alegación conforme ó sinalado polo enxeñeiro
técnico municipal de obras públicas no seu Informe do 22/01/2002.
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I.3.- Alegantes: Dª María del Carmen Costas Comesaña e D. Hipólito Padín Prado. Data: 11/10/2001. Rex:
184462 e 184484. Contido: Solicitan que se lle exonere da asunción dos custes de urbanización e expropiación do
camiño da Garita. Informe: Neste expediente non se lle imputa ós alegantes ningún custe de urbanización ou
expropiación. Proposta: Desestima-la alegación polo motivo exposto.
I.4.- Alegante: Dª Pilar Pateiro Freire. Data: 18/10/2001. Rex: 69169. Contido: Solicita a rectificación da
aliñación do Camiño da Garita, de acordo coa previa estimación da alegación interposta no trámite de información
pública do PXOU-93. Informe: Consonte co sinalado polo enxeñeiro técnico municipal de obras públicas, procede
estimar esta solicitude no senso de corrixi-la aliñación do referido vial con motivo da alegación estimada cando se
aprobou o PXOU-93. Proposta: Estima-la alegación no senso exposto.
I.5.- Alegantes: D. Fernando Sánchez García, Dª Purificación Pampillón Oitabén, Dª María Teresa Costas
Barreiro, D. Joaquín Campos Comesaña, Dª Mercedes Costas Rodríguez, D. Fernando Díaz Fernández, Dª
Purificación Armada Pampillón, D. Francisco Becerra González e Dª María del Carmen Costas Comesaña. Data:
18/10/2001 e 22/10/2001. Rex: 184795, 184796, 184797, 184799, 184800, 184801, 184802, 184803, 184804 e
184900. Contido: Inciden na necesidade de aprobar previamente un Plan Especial que ordene o ámbito polo míudo.
Engaden que na súa opinión o camiño da Garita xa dispón de servicios urbanísticos suficientes, e que como
consecuencia deste Proxecto de Urbanización produciranse problemas de índole circulatorio e social. Informe: O
primeiro motivo de oposición debe ser estimado, pois consonte dispoñen os Arts. 13.2, 56.f) e 72 Lei 9/2002, do 30
de decembro, de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA) resulta preceptiva a ordenación do núcleo rural
tradicional de referencia mediante un Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Mellora do Núcleo Rural. As
demáis alegacións poden ser desestimadas, por canto o Camiño da Garita aínda non foi urbanizado conforme ó
requirido no vixente PXOU-93. Proposta: Estimar parcialmente estas alegacións, no senso exposto.
I.6.- Alegante: Dª Alicia Beatriz Comesaña García. Data: 23/10/2003. Contido: Solicita rectificación dos
datos da parcela núm. 17, así como a modificación do trazado do vial "A". Informe: Considerarase á alegante como
interesada no procedemento. Por outra banda, de acordo co sinalado polo enxeñeiro técnico municipal de obras
públicas no seu Informe do 22/01/2002 resulta improcedente a alteración do trazado do vial "A". Proposta: Estimar
parcialmente esta alegación, no senso exposto.
I.7.- Alegante: Miguel Anxo Rúas Comesaña (Asociación Veciños "Nosa Terra"). Contido: Solicita a
modificación das aliñacións do camiño da Garita, de xeito que o seu ensanche se distribúa por partes iguais entre
ambas marxes. Tamén que se integren no PAU Fontes as parcelas 27 e 26, a modificación do vial "A" e outros
extremos relacionados. Informe: No referido ás aliñacións do camiño da Garita reprodúcese o sinalado sobre a
alegación de Dª Pilar Pateiro Freire. O resto das peticións non poden ser estimadas, por carecer este Proxecto de
Urbanización de competencia para elo. Proposta: Estimar parcialmente esta alegación, no senso exposto.
II.- A estimación da alegación interposta por Dª Pilar Pateiro Freire e D. Miguel Anxo Rúas Comesaña
sobre a rectificación das aliñacións do ensanche do camiño da Garita, conlevaría necesariamente a rectificación
dunha parte substancial deste Proxecto de Urbanización. Obrigaría polo tanto a tramitar un novo período de
información pública.
Por outra banda, no que se refire ás alegacións formuladas por D. Fernando Sánchez García e outros,
sobre a necesidade de tramitación e aprobación dun plan especial de protección, rehabilitación e mellora do medio
rural, a súa necesaria estimación implica a desestimación da aprobación definitiva deste Proxecto de Urbanización.
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É competente para emiti-lo Acordo que agora se propón a Xunta de Goberno Local de conformidade co
disposto no Art. 127 LBRL.
En virtude do exposto, proponse ó Consello para que a súa vez lle propoña á Xunta de Goberno local, a
adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO: Estimar parcialmente os escritos de alegacións interpostos durante o período de información
pública aberto neste procedemento, no senso e polos motivos que se sinalan na parte expositiva deste Acordo.
SEGUNDO: Desestima-la aprobación definitiva do Proxecto de Urbanización do núcleo rural tradicional
01-05-D Argazada (Alcabre), redactado en xuño de 2001 polos servicios técnicos da oficina de Planeamento da
Xerencia Municipal de Urbanismo, cun orzamento total de execución material de 48.127.998 pesetas (expte.
4290/401).
TERCEIRO: Notifíquese o contido íntegro deste Acordo ós alegantes e propietarios do ámbito, coa
indicación de que contra o mesmo cabe interpór, alternativamente, recurso de reposición ante esta Administración
municipal no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Vigo no prazo de dous meses.

Acordo
A Xunta de Goberno presta conformidade á proposta contida no precedente informe.

20(160).- APROBACIÓN INCICIAL DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA RÚA
ENTRE AVDA. BEIRAMAR E RÚA SAN GREGORIO. EXPTE. 4421/401/02.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta emitido polo técnico de
Admón. Xeral, do 2.02.04, sobre o asunto de referencia, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1º.- Con data 2 de decembro de 2002, a mercantil “Promociones Block Vigo Sur, S.L.” presentou ante esta
Administración municipal, para a súa tramitación, proxecto de urbanización para apertura da rúa entre a Avda. de
Beiramar e a rúa San Gregorio.
Con data de visado do colexio de enxeñeiros de camiños, canles e portos de 12 de marzo de 2003,
presentouse un novo documento, redactado polo enxeñeiro de caminos, canles e portos D. Julio Roberes de
Cominges, no que, á vista do informe técnico municipal de 6 de febreiro de 2003, varíase a funcionalidade do dito
vial na rede viaria, dada a excesiva pedente que presentaba a rúa, suposto o seu carácter rodado, optándose por
resolver este vial de xeito mixto, permitindo o seu uso rodado no tramo inferior e tratando a súa chegada na rúa San
Gregorio mediante escaleiras que cumpren a normativa sobre accesibilidade.
2º.- Os terreos afectados pola execución do vial pertenecen ó solicitante “Promociones Block Vigo Sur
S.L.” (550,05 m2); ós propietarios dos edificios sinalados cos números 145, 147, 149, 151, 153, 155 e 157 da Avda
de Beiramar (404,43 m2); ó Concello de Vigo (135,34 m2 de terreo, obtidos por cesión obrigatoria para a execución
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do vial) e, unha última porción de terreo de 236,64 m2, que corresponde á futura zona de escaleiras, pertencente á
entidade “Promociones Luis Estevez Comesaña S.L”.
3º.- Tal e como advirte o enxeñeiro técnico de obras públicas no seu informe de 28 de maio de 2003, a
sección da rúa de 12 metros redúcese a 11 fronte á fachada traseira do edificio de recente construcción na rúa San
Gregorio (licencia nº 29140/421, de 8 de outubro de 1999), pois o mesmo non cumpre a aliñación fixada no seu dia
(expte 3232/412 de 19 de febreiro de 1998).
4º.- Pola súa parte, o enxeñeiro de montes do departamento municipal de Montes, Parque se Xardíns e o
enxeñeiro industrial do servicio municipal de Electromecánicos, con datas do 20 e 22 de maio de 2003,
respectivamente, informaron favorablemnte, no que a xardineria e iluminación pública se refire, o proxecto
presentado. Polo que a rede de gas respecta o enxeñeiro técnico de obras publicas municipal, con data 2 de febreiro
de 2004, informa que as canalizacións de gas non son necesarias neste caso “pois todolos terreos dispoñen deste
servico, desde as existentes na Avda de Berirama e a rúa San Gregorio”.
5º.- O proxecto, consecuencia da solicitude de licencia de construcción na parcela propiedade da
solicitante sita na esquina da nova rúa coa Avda de Beiramar, inclúe unha cesión de zona verde no seu contacto coa
rúa Tomás A. Alonso e os servicios e materias empregados son os habituais nos proxectos de urbanización no termo
municipal de Vigo.
6º.- O presuposto de execución material ascende á cantidade de 108.899,83 € polo que de acordo co
apartado 3.8.1.2.i das vixentes normas urbanística deberá presentar aval polo 100% do seu importe á aprobación
definitiva do proxecto.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
I.- A salvo a reducción da sección do vial fronte á traseira do edificio de recente construccíon na rúa de
San Gregorio, xusticada pola execución material das obras e sen prexuizo das medidas de restuaración da
legalidade urbanísitica que ó efecto se adopten, o presente proxecto de urbanización axústase ó establecido no
artigo 110 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,
artigos 67 a 70 do Regulamento de Xestión Urbanística e ó Decreto 35/2000 de 28 de xaneiro, polo que se aprobou
o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas na
Comunidade Autónoma de Galicia.
II.- A aprobación do presente proxecto de urbanización implica exclusivamente a das determinacións a que
deberá axustarse a execución do vial obxecto do mesmo, a cal terá lugar con ocasión do cumprimento da obriga dos
propietarios das distintas parcelas afectadas de completar pola súa conta a urbanización necesaria para que os
mesmos alcancen a condición de solar, con cesión gratuita ó Municipio dos terrecos afectados polo vial fora da
aliñación fixada polo planeamento ou ben, no seu caso, polo Concello, previa a obtención dos ditos terreos
mediante expropiación forzosa, por convenio entre a Administración e os propietarios ou por permuta forzosa con
terreos do Patrimonio Municipal do Solo.
III.- Consonte o artigo 110.4 LOUGA “Os proxectos de urbanización serán aprobados inicialmente polo
órgano municipal competente e sometidos a información pública polo prazo de vinte días mediante anuncio que se
publicará no B.O.P. e nun dos xornais de maior circulación da provincia. Á vista do resultado da información
pública o órgano municipal aprobaraos definitivamente coas modificacións que resulten pertinentes”
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IV.- De conformidade co artigo 127 d) da LRBRL, trala modificación operada pola Lei 57/2003, de 16 de
decembro, de medidas para a modernización do goberno local, é competente para a aprobación inicial e definitiva
do presente proxecto de urbanización a Xunta do Goberno Local.
o exposto proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Proxecto de Urbanización da nova rúa entre a Avda de Beiramar e a rúa
San Gregorio (Expte. número 4421/401), presentado pola mercantil "Promociones Block Vigo Sur S.L.", redactado
polo enxeñeiro de camiños, canles e portos D. Julio Roberes de Cominges, con visado colexial de data 13 de marzo
de 2003.
Segundo.- Sométase ó expediente a trámite de información pública polo prazo de vinte días, mediante
publicación de anuncios no BOP, nun dos xornais de maior circulación da provincia e notificación individual ós
propietarios dos terreos afectados pola execución do vial así como as entidades “Unión Fenosa “ e “Aqualia”.

Acordo
A Xunta de Goberno presta conformidade á proposta contida no precedente informe.

21(161).- DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR ANDAMIO NA RÚA URZÁIZ, 20 ESQ.
MAGALLANES A FAVOR DE GRUPO DICO & CO, S.A. EXPTE. 18209/511.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de Vías
e Obras, do 3.02.04, conformado polo concelleiro delegado de dito servicio, que di o seguinte:
Con data 21 de xullo de 2003, autorizouse a GRUPO DICO AND CO, S.A., para a ocupación da
vía pública expediente 38511/250.03, cun ANDAMIO de 35 m2 na r/Urzaiz, 20 esq. Magallanes, para
licencia obra menor num. 46061/421.03. Constituindo unha fianza de (5.000,00 euros) cinco mil euros
con número mandamento de ingreso 200300036221 de data 18-07-2003.
Con data 15 de xaneiro de 2004, o departamento de Administración de Tributos, Tributos
Especiais, indica que xa tomou nota da baixa da ocupación da vía pública, con efectos de 15 de decembro
de 2003.
Na inspección feita con data 29 de xaneiro de 2004, comprobouse que o andamio foi retirado e o
pavimento quedou en perfectas condicións.
Polo que PROPONSE:
Proceder á devolución da fianza de (5.000,00 euros) cinco mil euros, a favor de GRUPO DICO
AND CO, S.A.
Acordo
A Xunta de Goberno acorda aproba-la proposta contida no precedente informe.
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22(162).- PROXECTO DE CONVENIO CO CENTRO RECREATIVO ARTÍSTICO E
CULTURAL DE CORUXO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE
DINAMIZACIÓN INFATIL E XUVENIL DURANTE O ANO 2004. EXPTE. 980/336/03.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico favorable do 16.12.03, o
documento contable AD por importe do gasto que conleva o convenio e de acordo co informe-proposta da
xefa do Servicio de Xuventude, do 9.01.04, conformado pola concelleira delegada de área e a interventora
xeral, a Xunta de Goberno acorda:
1º.- Aproba-la sinatura do convenio de colaboración que se achega, entre o Concello de Vigo e
CENTRO RECREATIVO, ARTÍSTICO E CULTURAL DE CORUXO por importe de 24.873,42 €
(VINTECATRO MIL OITOCENTOS SETENTA E TRES CON COARENTA E DOUS) EUROS para o
desenvolvemento de actividades de dinamización infantil e xuvenil durante o ano 2004, para o cal existe
consignación presupostaria con cargo á partida 4520.227.06.04.
2º.- Libra-la cantidade de 12.436,71€ correspondentes ó 50% do total á sinatura deste convenio , e o
50% restante ( 12.436,71 € ) á finalización do mesmo.
O expediente tramitarase con cargo ó presuposto prorrogado para o ano 2004.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O CENTRO RECREATIVO ARTÍSTICO E
CULTURAL DE CORUXO PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E
XUVENIL
Na casa do concello a
REUNIDOS
Dunha parte, O ALCALDE
( C.I.F P-3605700-H ), con enderezo na Praza do Rei s/n.

, en representación do Excmo. Concello de Vigo

Doutra parte, D.Benjamín Míguez Novoa, con D.N.I. 36.050.956, como presidente do Centro Recreativo,
Artístico e Cultural de Coruxo, C.I.F. G-36.627.495.
Ambas partes interveñen en función dos seus respectivos cargos, e no exercicio das facultades que, para convir en
nome das entidades que representan teñen conferidas .

EXPOÑEN
Que a Concellería de Xuventude ten entre os seus obxectivos a dinamización xuvenil, así como o potenciala participación, apoiando iniciativas xuvenís e das entidades prestadoras de servicios á xuventude.
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Que unha das liñas de acción empregadas para cumpri-los obxectivos citados é a potenciación de espacios
lúdicos para nen@s onde se poida combinar tempo de lecer, diversión e desenvolvemento persoal integral a
traverso do xogo.
Que a Concellería de Xuventude vén levando a cabo nos últimos anos actividades lúdicas e de educación
non formal para xoves e nen@s en diversas parroquias da cidade.
Que o Centro Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo a está interesado en fomentar e potencia-la
participación de tódolos tramos de idade, entre eles a d@s máis nov@s e, en especial, a d@s xoves debido ás
característica sociais e estructurais da zona.
Que, ademáis, dita asociación conta coa cesión de espacios por parte do Colexio Tintureira,onde poder
levar a cabo actividades lúdicas e de educación non formal.

ACORDAN
I.- Desenvolver un PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL ata o mes de decembro de
2004, concretado nunha Ludoteca, que cubra as necesidades de ocio e tempo de lecer d@s máis nov@s e cun
marcado carácter formativo en valores positivos para o seu desenvolvemento integral e a súa socialización.
II.- Este programa será levado a cabo nasinstalacións do Colexio Tintureira de Coruxo , dende o 1 de
xaneiro ata o 31 de de decembro do ano 2004
III.- Para o desenvolvemento destas actividades, o Centro Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo
presentará un PROXECTO onde se recollerán, entre outros, os contidos incorporados no ANEXO I.
IV.- Corresponderá ó CONCELLO DE VIGO, a traverso da Concellería de Xuventude:
A) Aboa-la cantidade de 24.883,42 € (VINTECATRO MIL OITOCENTOS OITENTA E TRES CON
COARENTA E DOUS ) EUROS ó Centro Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo, mediante transferencia
bancaria á conta corrente número 2080 0027 0000005814 de CAIXANOVA. Dita cantidade será aboada en dous
prazos: un correspondente ó 50% do importe total á sinatura do presente convenio e outro do 50% restante á
finalización do mesmo.
B) Garanti-la prestación adecuada das actividades. Para elo, o persoal técnico da Concellería de
Xuventude será o encargado do seguimento da execución do convenio , así como certificar o seu cumprimento unha
vez rematadas as actividades obxecto do mesmo.

V.- O Centro Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo, asume as seguintes

obrigas:

A) Desenvolve-las actividades na forma, lugar e tempo, conforme ó previsto neste convenio.
B) As actividades desenvolveranse, nas instalacións do Colexio Tintureira de Coruxo. Excepcionalmente,
poderanse usar outras dependencias, municipais ou non, no termo municipal de Vigo, de ser así

S.ord. 16.02.04

acordado polo Concello de Vigo, atendendo ás necesidades do servicio, independentemente do número
de nenas/os resultantes.
C) Velar pola boa marcha das actividades programadas, así como pola seguridade do público e
participantes nas mesmas
D) Cumpri-lo horario de prestación do Servicio que será: de 4:30 a 8:00 horas de luns a venres nos meses
de curso escolar.
E) Dispor do persoal apropiado para o desenvolvemento das finalidades do servicio. Dito persoal será dun
mínimo de dúas persoas que desenvolverán o seu labor na Ludoteca. Deberase acreditar que este persoal ten
rematado, como mínimo, o Bacharelato ou Formación Profesional de segundo grao, así mesmo como estar en
posesión dunha titulación oficial en Tempo Libre (director ou monitor de Tempo Libre homologado pola
Comunidade Autónoma de Galicia) e constatar experencia no eido da animación infantil e xuvenil, mediante
currículum.
F) No persoal encargado das actividades observarase un comportamento axeitado e axustado ás
finalidades de aquel e teráse en conta as idades e circunstancias persoais, familiares e sociais da poboación usuaria
de ditos servicios.
G) O Programa realizarase con igualdade de trato e sen discriminación d@s usuarios.
H) Dispor do material funxible necesario para o desenvolvemento das actividades.
I) Presentar memoria descriptiva do desenvolvemento do programa, mensualmente, con datos sobre
número de socios, participantes, características, as actividades desenvolvidas, os materiais empregados,
empréstitos, incidencias, etc, así como a avaliación tanto dos participantes como das actividades, e a
memoria económica ....., todo elo en disquete, formato word. Isto todo de cara a un coñecimento detallado
do servicio por parte do Concello de Vigo.
J) Presentar proxectos mensuais de actividades que complementen o labor desenvolvido, debendo contar co
visto e prace do persoal municipal para a súa posta en funcionamento.
K Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades, así como aboalas taxas, impostos, dereitos de autor e demáis gastos derivados das actividades.
L) 1.- O Centro Recreativo, Artístico e Cultural de Coruxo será o encargado de dispo-los medios
necesarios para a publicidade e das actividades nos mesmos. Dita publicidade deberá ser supervisada polo persoal
municipal, previamente a calquera publicitación, debendo contar co visto e prace do mesmo, e sendo atendidas as
indicacións que este puidera facer sobre aquela.
2.- Como norma xeral, en toda publicidade impresa deberá aparecer e de xeito destacado, Concellería de
Xuventude, Concello de Vigo.
3.- A imaxe, logotipo, carteis, etc..., non poderán ser usados pola Asociación veciñal, sen autorización
expresa e por escrito do Concello de Vigo, a traverso da xefatura de servicio de xuventude.
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LL) Asumi-las responsabilidades que poidan derivarse da realización das actividades que se convenian.
M) Asistir e participar nas reunións ás que sexa convocado polo servicio de xuventude , calquera que sexa
o lugar e hora sempre que se lle comunique cunha antelación suficiente de 24 hs.
N) Poñer en coñecimento do persoal técnico municipal, as charlas, conferencias, ponencias ou similares
que se vaian desenvolver, sendo aquel o encargado de da-lo visto e prace á realización das mesmas. Isto sempre e
cando se desenvolvan como complementoda actividade. No caso de que a experiencia e/ou desenvolvimento destas
actividades, vaian ser presentados en Congresos, encontros ou similares precisará do visto e prace do Concello de
Vigo, así como da participación dun representante municipal, cando supoña a presentación en modo de ponencia,
conferencia ou similar.
Ñ) Admitir monitores en prácticas que o Concello destine, acordándose conxuntamente entre o persoal
técnico e os técnicos municipais, o labor a desenvolver por aqueles, o período de tempo, etc.
O) Adquirir, repoñer, reparar ou sustituir, xogos, xoguetes, discos, e todos aqueles elementos de uso
público.
VI.- No caso de dúbida na interpretación do presente convenio, o Concello de Vigo resérvase o dereito de
interpretación do mesmo.

Lido por ámbalas dúas partes, e como proba de conformidade co expresado no presente convenio, o asinan e o
rubrican, por duplicado exemplar.

ANEXO I
I. FINALIDADES DOS SERVICIOS.As finalidades do servicio a prestar concrétanse entre outras conexas, complementarias e
interrelacionadas, nas seguintes específicas:
A) LUDOTECA
1.- Ofrece-los servicios, actividades e recursos para que @s nen@s, e a traverso do xogo e xoguete,
desenvolvan a súa personalidade.
2.- Propicia-la práctica do xogo en grupo e con compañeir@s de idades similares.
3.- Fomenta-la cooperación e participación social d@s nen@s, aumenta-la comunicación e mellora-lo nivel
de relación.
4.- Estimula-la creatividade a traverso da expresión oral, plástica, etc.
5.- Facilitar ós/ás nenos/as os xogos, libros e xoguetes que eles/as mesmos/as elixan en función dos seus gustos
e aptitudes.
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6.- Fomenta-los hábitos de:
- Hixiene, convivencia.
- Orde (utilizar ficheiros, fichas, recolle-los xogos e xoguetes).
7.- Fomenta-lo coñecemento e uso de xogos manipulativos (bonecos, títeres, xoguetes técnicos).
8.- Fomenta-lo coñecemento e uso de xogos motrices (xogos deportivos, de montaxe).
9.- Fomenta-lo coñecemento e uso de xogos sensoriais (xogos de sociedade, de intercomunicación, técnicas
musicais).
10.- Fomenta-lo coñecemento e uso de xogos tradicionais, enmarcados na historia da zona na que @s nen@s
viven.
11.- Fomenta-la capacidade de pensamento lóxico e estratéxico, así como as de comprensión e atención.
12.- Fomenta-lo coñecemento e desenvolvemento da expresión corporal, verbal, musical.
13.- Fomenta-la capacidade de respeto (ás normas do xogo, no xogo con outr@s).
14.- Fomenta-lo deseño de xoguetes sinxelos, en particular, aqueles enmarcados na tradición da comunidade
onde se ubica o espacio lúdico.
15.- Control e estudio dos materiais e reaccións d@s nen@s ante o xogo.
16.- Realizar actividades de animación a traverso do xogo.
17.- Desenvolver actividades de ambientación e extraordinarias que complementen á actividade lúdica.
18.- Realizar actividades de recuperación de xogos e xoguetes, enmarcadas na tradición da comunidade na que
se encadra a ludoteca, facendo ós/ás nenos/as conscientes do valor que teñen como patrimonio común.
19.- Deseñar orientacións para os pais e nais, en orde á adquisición de xoguetes para @s seus fill@s.
20.- Fomenta-la capacidade de xogo dos pais e nais cos/coas seus/súas fillos/as e a integración dos/as
mesmos/as no proceso formativo do xogo.
21.- Desenvolver actividades de integración dos pais, nais e adultos, no xogo d@s cativ@s.
22.- Busca-la integración e participación d@ nen@ na súa comunidade a traverso do xogo.

II. CONDICIÓNS DE EXECUCIÓN DO SERVICIO.O contratista comprometerase a:
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A) Desenvolve-las actividades de cada un dos servicios que serán, de xeito xenérico:
1.- LUDOTECA
- Empréstito de xogos e xoguetes na sala de xogos, e de empréstito de xogos e xoguetes para o exterior.
- Desenvolvemento de obradoiros, e actividades de animación en torno ó xogo e xoguete.
- Realización de exposicións, charlas, táboas redondas con pais/nais e educadores/as, en torno ó mundo do
xogo e do xoguete.
- Realización de actividades de xeito extraordinario, de acordo co marcado no apartado I, finalidades.
- Realizar sesións ou actividades formativas para @s monitores en prácticas que o Concello destine nese
servicio.
- Elaboración, cumprimentación e actualización das fichas de usuari@s e de empréstito de xogos e xoguetes
da Ludoteca

23(163).- PROXECTO DE CONVENIO COA “ASOCIACIÓN HOY POR MAÑANA” PARA
O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL NA
ZONA DO CALVARIO DURANTE O ANO 2004. EXPTE. 981/336.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico favorable do 16.12.03, o
documento contable AD por importe do gasto que conleva o convenio e de acordo co informe-proposta da
xefa do Servicio de Xuventude, do 9.01.04, conformado pola concelleira delegada de área e a interventora
xeral, a Xunta de Goberno acorda:
1º.- Aproba-la sinatura do convenio de colaboración que se achega, entre o Concello de Vigo e a
ASOCIACIÓN HOY POR MAÑANA, C.I.F. G- 36.806.917, por importe de 29.689,97 € ( VINTENOVE
MIL SEISCENTOS OITENTA E NOVE CON NOVENTA E SETE) EUROS, para o desenvolvemento
dun programa de dinamización infantil e xuvenil na zona do calvario, durante o ano 2004, para o cal existe
consignación presupostaria con cargo á partida 4520.227.06.
2º.- Libra-la cantidade de 14.830,48 € correspondente ó 50% do total á sinatura deste convenio, e
o 50% restante ( 14.830,48 €) á finalización do mesmo, previa certificación do séu cumprimento. O
expediente tramitarase con cargo ó presuposto prorrogado para o ano 2004.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS
DE NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL HOY POR MAÑANA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL .
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En Vigo,
REUNIDOS
Dunha parte, O Alcalde
de Vigo ( C.I.F P-3605700-H ), con enderezo na Praza do Rei s/n.

, e en representación do Excmo. Concello

Doutra parte, Dña. Elena Piñeiro García., con D.N.I. 11.395.179 J ,en representación da Asociación de
Padres y Amigos de Niños con Parálisis cerebral Hoy por Mañana, C.I.F. G-36.6633618.
Ambas partes interveñen en función dos seus respectivos cargos, e no exercicio das facultades que, para convir en
nome das entidades que representan teñen conferidas .

EXPOÑEN
Que a Concellería de Xuventude ten entre os seus obxectivos a dinamización xuvenil, así como o potenciala participación, apoiando iniciativas xuvenís e das entidades prestadoras de servicios á xuventude.
Que unha das liñas de acción empregadas para cumpri-los obxectivos citados é a potenciación de espacios
lúdicos para nen@s onde se poida combinar tempo de lecer, diversión e desenvolvemento persoal integral a
traverso do xogo.
Que a Concellería de Xuventude vén levando a cabo nos últimos anos actividades lúdicas e de educación
non formal para xoves e nenos no Calvario.
Que a Asociación de Padres y Amigos de Niños con Parálisis cerebral Hoy por Mañana está interesada en
fomentar e potencia-la participación de tódolos tramos de idade, entre eles a d@s máis nov@s e, en especial, a d@s
xoves debido á problemática social da zona.
Que, ademáis, dita asociación conta con espacios onde poder levar a cabo actividades lúdicas e de
educación non formal.
Que a Asociación de Padres y Amigos de Niños con Parálisis Cerebral Hoy por Mañana vén colaborando
coa Concellería de Xuventude na realización de actividades .

ACORDAN
I.- Desenvolver un PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL, concretado nunha
Ludoteca, que cubra as necesidades de ocio e tempo de lecer d@s máis nov@s e cun marcado carácter formativo en
valores positivos para o seu desenvolvemento integral e a súa socialización.
II.- Este programa será levado a cabo nas INSTALACIÓNS da Asociación de Padres y Amigos de Niños con
Parálisis Cerebral Hoy por Mañana ata o mes de decembro de 2004.
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III.- Para o desenvolvemento destas actividades, a Asociación de Padres y Amigos de Niños con Parálisis
Cerebral Hoy por Mañana presentará un PROXECTO onde se recollerán, entre outros, os contidos incorporados no
ANEXO I.
IV.- Corresponderá ó CONCELLO DE VIGO, a traverso da Concellería de Xuventude:

A) Aboa-la cantidade de 29.689,97 € (VINTENOVE MIL SISCENTOS OITENTA E NOVE CON NOVENTA
E SETE) EUROS á, mediante transferencia bancaria á conta corrente número 2080.0087.78.0040007380 de
CAIXANOVA. Dita cantidade será aboada en dous prazos: un correspondente ó 50% do importe total á sinatura
do presente convenio e outro do 50% restante á finalización do mesmo, previa certificación de cumprimento por
parte da Concellería de Xuventude.
B) Garanti-la prestación adecuada das actividades e servicios. Para elo, o persoal técnico da Concellería
de Xuventude e a Asociación de Padres y Amigos de Niños con Parálisis Cerebral Hoy por Mañana , serán os
encargados do seguimento da execución do convenio , así como certificar o seu cumprimento unha vez rematadas
as actividades obxecto do mesmo.

V.- A Asociación Asociación de Padres y Amigos de Niños con Parálisis Cerebral Hoy por Mañana, asume as
seguintes obrigas:
A) Desenvolve-las actividades na forma, lugar e tempo, conforme ó previsto neste convenio.
B) As actividades desenvolveranse, nas instalacións da Asociación de Padres y Amigos de Niños con
Parálisis Cerebral Hoy por Mañana. Excepcionalmente, poderanse usar outras dependencias,
municipais ou non, no termo municipal de Vigo, de ser así acordado polo Concello de Vigo, atendendo
ás necesidades do servicio, independentemente do número de nenas/os resultantes.
C) Prestaranse baixo a dependencia da Xefatura de Servicio da Concellería de Xuventude. Atenderánse as
orientacións que dende os programas de Intervención Comunitaria Municipal poidan facerse, cara unha
complementación de ambos na atención da poboación da zona.
D) Velar pola boa marcha das actividades programadas, así como pola seguridade do público e
participantes nas mesmas
E) Cumpri-lo horario de desenvolvemento de actividades que será:
1.- De luns a venres, en días hábiles, en horario comprendido entre as 16:30 e 20:30 hs.
2.- Estes horarios poderán ser modificados con autorización expresa e por escrito da xefatura do servicio
de xuventude, tendo e conta, de existir, os informes da Asociación de Padres y Amigos de Niños con Parálisis
Cerebral Hoy por Mañana.
3.- As funcións que correspondan ó persoal encargado das actividades desenvolveranse con carácter
permanente e ininterrumpido nos días e horarios indicados.
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F) Dispor do persoal apropiado para o desenvolvemento das finalidades do convenio. Dito persoal será
dun mínimo de dúas persoas que desenvolverán o seu labor na Ludoteca. Deberase acreditar que este persoal ten
rematado, como mínimo, o Bacharelato ou Formación Profesional de segundo grao, así mesmo como estar en
posesión dunha titulación oficial en Tempo Libre (director ou monitor de Tempo Libre homologado pola
Comunidade Autónoma de Galicia) e constatar experencia no eido da animación infantil e xuvenil, mediante
currículum.
G) No desenvolvemento das actividades polo persoal encargado, observarase un comportamento axeitado e
axustado ás finalidades de aquel e teráse en conta as idades e circunstancias persoais, familiares e sociais da
poboación usuaria de ditos servicios.
H) Presta-lo servicio con igualdade de trato e sen discriminación d@s usuarios do servicio.
I) Dispor do material funxible necesario para o desenvolvemento das actividades.
J) Presentar memoria descriptiva do desenvolvemento do programa, mensualmente, con datos sobre
número de socios, participantes, características, as actividades desenvolvidas, os materiais empregados,
préstamos, incidencias, etc, así como a avaliación tanto dos participantes como das actividades, e a
memoria económica ....., todo elo en disquete, formato word. Isto todo de cara a un coñecimento detallado
por parte do Concello de Vigo.
K) Presentar proxectos mensuais de actividades que complementen o labor desenvolvido na Ludoteca,
debendo contar co visto e prace do persoal municipal para a súa posta en funcionamento.
L) Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades, así como
aboa-las taxas, impostos, dereitos de autor e demáis gastos derivados das actividades.
LL) 1.- Asociación de Padres y Amigos de Niños con Parálisis Cerebral Hoy por Mañana será o encargada
de dispo-los medios necesarios para a publicidade e das actividades nos mesmos. Dita publicidade deberá ser
supervisada polo persoal municipal, previamente a calquera publicitación, debendo contar co visto e prace do
mesmo, e sendo atendidas as indicacións que este puidera facer sobre aquela.
2.- Como norma xeral, en toda publicidade impresa deberá aparecer e de xeito destacado, Concellería de
Xuventude, Concello de Vigo.
3.- A imaxe, logotipo, carteis, etc... que identifiquen a actividade, non poderán ser usados pola Asociación
sen autorización expresa e por escrito do Concello de Vigo, a traverso da xefatura de servicio de xuventude.
M) Asumi-las responsabilidades que poidan derivarse da realización das actividades que se convenian.
N) Asistir e participar nas reunións ás que sexa convocado polo servicio de xuventude , calquera que sexa
o lugar e hora sempre que se lle comunique cunha antelación suficiente de 24 hs.
Ñ) Poñer en coñecimento do persoal técnico municipal, as charlas, conferencias, ponencias ou similares
que se vaian desenvolver, sendo aquel o encargado de da-lo visto e prace á realización das mesmas. Isto sempre e
cando se desenvolvan como complemento do programa. No caso de que a experiencia e/ou desenvolvimento desta
actividade , vaia ser presentada en Congresos, Encontros ou similares precisará do visto e prace do Concello de

S.ord. 16.02.04

Vigo, así como da participación dun representante municipal, cando supoña a presentación en modo de ponencia,
conferencia ou similar.
O) Admitir monitores en prácticas que o Concello destine, acordándose conxuntamente entre o persoal
técnico do servicio e os técnicos municipais, o labor a desenvolver por aqueles, o período de tempo, etc.
P) Adquirir, repoñer, reparar ou sustituir, xogos, xoguetes, discos, e todos aqueles elementos de uso
público.
Q) Presentar trimestralmente os TC2 e TC1 nos que acredite que o persoal que está dado de alta na
seguridade social e que se abonan os seguros sociais.

VI.- No caso de dúbida na interpretación do presente convenio, o Concello de Vigo resérvase o dereito de
interpretación do mesmo.
Lido por ámbalas dúas partes, e como proba de conformidade co expresado no presente convenio, o asinan e o
rubrican, por duplicado exemplar, no mesmo lugar e data que se indica no comezo.

ANEXO I
I. FINALIDADES.As finalidades do do desenvolvemento do presente convenio concrétanse entre outras conexas,
complementarias e interrelacionadas, nas seguintes específicas:

1.-

Ofrece-los servicios, actividades e recursos para que @s nen@s, e a traverso do xogo e xoguete,
desenvolvan a súa personalidade.

2.-

Propicia-la práctica do xogo en grupo e con compañeir@s de idades similares.

3.-

Fomenta-la cooperación e participación social d@s nen@s, aumenta-la comunicación e melloralo nivel de relación.

4.-

Estimula-la creatividade a traverso da expresión oral, plástica, etc.

5.-

Facilitar ós/ás nenos/as os xogos, libros e xoguetes que eles/as mesmos/as elixan en función dos
seus gustos e aptitudes.

6.-

Fomenta-los hábitos de:
- Hixiene, convivencia.
- Orde (utilizar ficheiros, fichas, recolle-los xogos e xoguetes).
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7.-

Fomenta-lo coñecemento e uso de xogos manipulativos (bonecos, títeres, xoguetes técnicos).

8.-

Fomenta-lo coñecemento e uso de xogos motrices (xogos deportivos, de montaxe).

9.-

Fomenta-lo coñecemento e uso de xogos sensoriais (xogos de sociedade, de intercomunicación,
técnicas musicais).

10.-

Fomenta-lo coñecemento e uso de xogos tradicionais, enmarcados na historia da zona na que @s
nen@s viven.

11.-

Fomenta-la capacidade de pensamento lóxico e estratéxico, así como as de comprensión e
atención.

12.-

Fomenta-lo coñecemento e desenvolvemento da expresión corporal, verbal, musical.

13.-

Fomenta-la capacidade de respeto (ás normas do xogo, no xogo con outr@s).

14.-

Fomenta-lo deseño de xoguetes sinxelos, en particular, aqueles enmarcados na tradición da
comunidade onde se ubica o espacio lúdico.

15.-

Control e estudio dos materiais e reaccións d@s nen@s ante o xogo.

16.-

Realizar actividades de animación a traverso do xogo.

17.-

Desenvolver actividades de ambientación e extraordinarias que complementen á actividade
lúdica.

18.-

Realizar actividades de recuperación de xogos e xoguetes, enmarcadas na tradición da
comunidade na que se encadra a ludoteca, facendo ós/ás nenos/as conscientes do valor que teñen
como patrimonio común.

19.-

Deseñar orientacións para os pais e nais, en orde á adquisición de xoguetes para @s seus fill@s.

20.-

Fomenta-la capacidade de xogo dos pais e nais cos/coas seus/súas fillos/as e a integración dos/as
mesmos/as no proceso formativo do xogo.

21.-

Desenvolver actividades de integración dos pais, nais e adultos, no xogo d@s cativ@s.

22.-

Busca-la integración e participación d@ nen@ na súa comunidade a traverso do xogo.

II. CONDICIÓNS DE EXECUCIÓN .- Préstamo de xogos e xoguetes na sala de xogos, e de préstamo de xogos e xoguetes para o exterior.
- Desenvolvemento de obradoiros, e actividades de animación en torno ó xogo e xoguete.
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- Realización de exposicións, charlas, táboas redondas con pais/nais e educadores/as, en torno ó mundo do
xogo e do xoguete.
- Realización de actividades de xeito extraordinario, de acordo co marcado no apartado I, finalidades.
- Realizar sesións ou actividades formativas para @s monitores en prácticas que o Concello destine.
- Elaboración, cumprimentación e actualización das fichas de usuari@s e de préstamo de xogos e xoguetes
da Ludoteca

24(164).PROXECTO DE CONVENIO COA AA.VV. LAVADORES PARA O
DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN XUVENIL DURANTE O ANO
2004. EXPTE. 982/336.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico favorable do 17.12.03, o
documento contable AD por importe do gasto que conleva o convenio e de acordo co informe-proposta da
xefa do Servicio de Xuventude, do 9.01.04, conformado pola concelleira delegada de área e a interventora
xeral, a Xunta de Goberno acorda:
1º.- Aproba-la sinatura do convenio de colaboración que se achega, entre o Concello de Vigo e a
ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL E DEPORTIVA DE LAVADORES C.I.F. G 366633618, por
importe de 36.504 € (TRINTA E SEIS MIL CINCOCENTOS CATRO) EUROS para o desenvolvemento
de actividades de dinamización infantil e xuvenil durante o ano 2004, para o cal existe consignación
presupostaria con cargo á partida 4520.227.06.04.
2º.- Libra-la cantidade de 18.252 € correspondentes ó 50% do total á sinatura deste convenio , e o
50% restante (18.252 €) á finalización do mesmo.
O expediente tramitarase con cargo ó presuposto prorrogado para o 2004

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN VECIÑAL CULTURAL E
DEPORTIVA DE LAVADORES PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E
XUVENIL .
En Vigo,
REUNIDOS
Dunha parte, O Alcalde
de Vigo ( C.I.F P-3605700-H ), con enderezo na Praza do Rei s/n.

, e en representación do Excmo. Concello
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Doutra parte, D. Emilio Pazos González , con D.N.I.
Veciñal y Cultural de Lavadores, C.I.F. G-36.6633618.

en representación da Asociación

Ambas partes interveñen en función dos seus respectivos cargos, e no exercicio das facultades que, para convir en
nome das entidades que representan teñen conferidas .

EXPOÑEN
Que a Concellería de Xuventude ten entre os seus obxectivos a dinamización xuvenil, así como o potenciala participación, apoiando iniciativas xuvenís e das entidades prestadoras de servicios á xuventude.
Que unha das liñas de acción empregadas para cumpri-los obxectivos citados é a potenciación de espacios
lúdicos para nen@s onde se poida combinar tempo de lecer, diversión e desenvolvemento persoal integral a
traverso do xogo.
Que a Concellería de Xuventude vén levando a cabo nos últimos anos actividades lúdicas e de educación
non formal para xoves e nen@s en Lavadores.
Que a Asociación de ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL E DEPORTIVA DE LAVADORES está
interesada en fomentar e potencia-la participación de tódolos tramos de idade, entre eles a d@s máis nov@s e, en
especial, a d@s xoves debido á problemática social da zona.
Que, ademáis, dita asociación conta con espacios onde poder levar a cabo actividades lúdicas e de
educación non formal.
Que a ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL E DEPORTIVA DE LAVADORES vén colaborando coa
Concellería de Xuventude dende 1999 na realización de actividades .

ACORDAN
I.- Desenvolver un PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL, concretado nunha
Ludoteca, que cubra as necesidades de ocio e tempo de lecer d@s máis nov@s e cun marcado carácter formativo en
valores positivos para o seu desenvolvemento integral e a súa socialización.
II.- Este programa será levado a cabo nas INSTALACIÓNS da ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL E
DEPORTIVA DE LAVADORES ata o mes de decembro de 2004.
III.- Para o desenvolvemento destas actividades, a Asociación de Veciños de Lavadores presentará un
PROXECTO onde se recollerán, entre outros, os contidos incorporados no ANEXO I.
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IV.- Corresponderá ó CONCELLO DE VIGO, a traverso da Concellería de Xuventude:
A) Aboa-la cantidade de 36.504 € (TREINTA SEIS MIL CINCOCENTOS CATRO) EUROS á ASOCIACIÓN
VECIÑAL, CULTURAL E DEPORTIVA DE LAVADORES, mediante transferencia bancaria á conta corrente
número 2080.0130.2.5.0040003704 de CAIXANOVA. Dita cantidade será aboada en dous prazos: un
correspondente ó 50% do importe total á sinatura do presente convenio e outro do 50% restante á finalización do
mesmo, previa certificación de cumprimento.
B) Ceder, en calidade de préstamo, e mentres dure a actividade da Ludoteca, un lote de xogos e xoguetes
imprescindible para a súa posta en marcha.
C) Garanti-la prestación adecuada das actividades e servicios. Para elo, o persoal técnico da Concellería
de Xuventude e a Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva de Lavadores serán os encargados do seguimento da
execución do convenio , así como certificar o seu cumprimento unha vez rematadas as actividades obxecto do
mesmo.
V.- A Asociación ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL E DEPORTIVA DE
seguintes obrigas:

LAVADORES, asume as

A) Desenvolve-las actividades na forma, lugar e tempo, conforme ó previsto neste convenio.
B) As actividades desenvolveranse, nas instalacións da Asociación “Villa Galicia” de Lavadores, en
Barreiro. Excepcionalmente, poderanse usar outras dependencias, municipais ou non, no termo
municipal de Vigo, de ser así acordado polo Concello de Vigo, atendendo ás necesidades do servicio,
independentemente do número de nenas/os resultantes.
C) Prestaranse baixo a dependencia da Xefatura de Servicio da Concellería de Xuventude. Atenderánse as
orientacións que dende os programas de Intervención Comunitaria Municipal poidan facerse, cara unha
complementación de ambos na atención da poboación da zona.
D) Velar pola boa marcha das actividades programadas, así como pola seguridade do público e
participantes nas mesmas
E) Cumpri-lo horario de prestación do Servicio que será:
1.- De luns a venres, en días hábiles, en horario comprendido entre as 16:30 e 20:30 hs. Nos periodos de
vacacións escolares, as ludotecas permanecerán abertas en horario de 10,30hs a 13,30hs e de 16,30 a 20,30hs, de
luns a venres.
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2.- Estes horarios poderán ser modificados con autorización expresa e por escrito da xefatura do servicio
de xuventude, tendo e conta, de existir, os informes da ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL E DEPORTIVA DE
LAVADORES
3.- As funcións que correspondan ó persoal encargado das actividades desenvolveranse con carácter
permanente e ininterrumpido nos días e horarios indicados.
F) Dispor do persoal apropiado para o desenvolvemento das finalidades do servicio. Dito persoal será dun
mínimo de dúas persoas que desenvolverán o seu labor na Ludoteca. Deberase acreditar que este persoal ten
rematado, como mínimo, o Bacharelato ou Formación Profesional de segundo grao, así mesmo como estar en
posesión dunha titulación oficial en Tempo Libre (director ou monitor de Tempo Libre homologado pola
Comunidade Autónoma de Galicia) e constatar experencia no eido da animación infantil e xuvenil, mediante
currículum.
G) No desenvolvemento das actividades polo persoal encargado, observarase un comportamento axeitado e
axustado ás finalidades de aquel e teráse en conta as idades e circunstancias persoais, familiares e sociais da
poboación usuaria de ditos servicios.
H) Presta-lo servicio con igualdade de trato e sen discriminación d@s usuarios do servicio.
I) Dispor do material funxible necesario para o desenvolvemento das actividades.
J) Presentar memoria descriptiva do desenvolvemento do programa, mensualmente, con datos sobre
número de socios, participantes, características, as actividades desenvolvidas, os materiais empregados,
préstamos, incidencias, etc, así como a avaliación tanto dos participantes como das actividades, e a
memoria económica ....., todo elo en disquete, formato word. Isto todo de cara a un coñecimento detallado
por parte do Concello de Vigo.
K) Presentar proxectos mensuais de actividades que complementen o labor desenvolvido na Ludoteca,
debendo contar co visto e prace do persoal municipal para a súa posta en funcionamento.
L) Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades, así como
aboa-las taxas, impostos, dereitos de autor e demáis gastos derivados das actividades.
LL) 1.- A ASOCIACIÓN VECIÑAL, CULTURAL E DEPORTIVA DE LAVADORES será o encargada de
dispo-los medios necesarios para a publicidade e das actividades nos mesmos. Dita publicidade deberá ser
supervisada polo persoal municipal, previamente a calquera publicitación, debendo contar co visto e prace do
mesmo, e sendo atendidas as indicacións que este puidera facer sobre aquela.
2.- Como norma xeral, en toda publicidade impresa deberá aparecer e de xeito destacado, Concellería de
Xuventude, Concello de Vigo.
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3.- A imaxe, logotipo, carteis, etc... que identifiquen a actividade, non poderán ser usados pola Asociación
veciñal, sen autorización expresa e por escrito do Concello de Vigo, a traverso da xefatura de servicio de xuventude.
M) Asumi-las responsabilidades que poidan derivarse da realización das actividades que se convenian.
N) Asistir e participar nas reunións ás que sexa convocado polo servicio de xuventude , calquera que sexa
o lugar e hora sempre que se lle comunique cunha antelación suficiente de 24 hs.
Ñ) Poñer en coñecimento do persoal técnico municipal, as charlas, conferencias, ponencias ou similares
que se vaian desenvolver, sendo aquel o encargado de da-lo visto e prace á realización das mesmas. Isto sempre e
cando se desenvolvan como complemento do programa. No caso de que a experiencia e/ou desenvolvimento desta
actividade , vaia ser presentada en Congresos, Encontros ou similares precisará do visto e prace do Concello de
Vigo, así como da participación dun representante municipal, cando supoña a presentación en modo de ponencia,
conferencia ou similar.
O) Admitir monitores en prácticas que o Concello destine, acordándose conxuntamente entre o persoal
técnico do servicio e os técnicos municipais, o labor a desenvolver por aqueles, o período de tempo, etc.
P) Adquirir, repoñer, reparar ou sustituir, xogos, xoguetes, discos, e todos aqueles elementos de uso
público.
Q) Presentar trimestralmente os TC2 e TC1 nos que acredite que o persoal que está dado de alta na
seguridade social e que se abonan os seguros sociais.

VI.- No caso de dúbida na interpretación do presente convenio, o Concello de Vigo resérvase o dereito de
interpretación do mesmo.
Lido por ámbalas dúas partes, e como proba de conformidade co expresado no presente convenio, o asinan e o
rubrican, por duplicado exemplar, no mesmo lugar e data que se indica no comezo.

ANEXO I
I. FINALIDADES DOS SERVICIOS.As finalidades do servicio a prestar concrétanse entre outras conexas, complementarias e
interrelacionadas, nas seguintes específicas:
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A) LUDOTECA
1.-

Ofrece-los servicios, actividades e recursos para que @s nen@s, e a traverso do xogo e xoguete,
desenvolvan a súa personalidade.

2.-

Propicia-la práctica do xogo en grupo e con compañeir@s de idades similares.

3.-

Fomenta-la cooperación e participación social d@s nen@s, aumenta-la comunicación e melloralo nivel de relación.

4.-

Estimula-la creatividade a traverso da expresión oral, plástica, etc.

5.-

Facilitar ós/ás nenos/as os xogos, libros e xoguetes que eles/as mesmos/as elixan en función dos
seus gustos e aptitudes.

6.-

Fomenta-los hábitos de:
- Hixiene, convivencia.
- Orde (utilizar ficheiros, fichas, recolle-los xogos e xoguetes).

7.-

Fomenta-lo coñecemento e uso de xogos manipulativos (bonecos, títeres, xoguetes técnicos).

8.-

Fomenta-lo coñecemento e uso de xogos motrices (xogos deportivos, de montaxe).

9.-

Fomenta-lo coñecemento e uso de xogos sensoriais (xogos de sociedade, de intercomunicación,
técnicas musicais).

10.-

Fomenta-lo coñecemento e uso de xogos tradicionais, enmarcados na historia da zona na que @s
nen@s viven.

11.-

Fomenta-la capacidade de pensamento lóxico e estratéxico, así como as de comprensión e
atención.

12.-

Fomenta-lo coñecemento e desenvolvemento da expresión corporal, verbal, musical.

13.-

Fomenta-la capacidade de respeto (ás normas do xogo, no xogo con outr@s).

14.-

Fomenta-lo deseño de xoguetes sinxelos, en particular, aqueles enmarcados na tradición da
comunidade onde se ubica o espacio lúdico.

15.-

Control e estudio dos materiais e reaccións d@s nen@s ante o xogo.
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16.-

Realizar actividades de animación a traverso do xogo.

17.-

Desenvolver actividades de ambientación e extraordinarias que complementen á actividade
lúdica.

18.-

Realizar actividades de recuperación de xogos e xoguetes, enmarcadas na tradición da
comunidade na que se encadra a ludoteca, facendo ós/ás nenos/as conscientes do valor que teñen
como patrimonio común.

19.-

Deseñar orientacións para os pais e nais, en orde á adquisición de xoguetes para @s seus fill@s.

20.-

Fomenta-la capacidade de xogo dos pais e nais cos/coas seus/súas fillos/as e a integración dos/as
mesmos/as no proceso formativo do xogo.

21.-

Desenvolver actividades de integración dos pais, nais e adultos, no xogo d@s cativ@s.

22.-

Busca-la integración e participación d@ nen@ na súa comunidade a traverso do xogo.

II. CONDICIÓNS DE EXECUCIÓN DO SERVICIO.O contratista comprometerase a:
A) Desenvolve-las actividades de cada un dos servicios que serán, de xeito xenérico:
1.- LUDOTECA
- Préstamo de xogos e xoguetes na sala de xogos, e de préstamo de xogos e xoguetes para o exterior.
- Desenvolvemento de obradoiros, e actividades de animación en torno ó xogo e xoguete.
- Realización de exposicións, charlas, táboas redondas con pais/nais e educadores/as, en torno ó mundo do
xogo e do xoguete.
- Realización de actividades de xeito extraordinario, de acordo co marcado no apartado I, finalidades.
- Realizar sesións ou actividades formativas para @s monitores en prácticas que o Concello destine nese
servicio.
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- Elaboración, cumprimentación e actualización das fichas de usuari@s e de préstamo de xogos e xoguetes
da Ludoteca

ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar de urxencia os asuntos
seguintes, de conformidade co artº. 51 do Texto Refundido das disposicions legais vixentes en materia de
réxime local, aprobado por Decreto lexislativo 781/1986 de 18 de abril.

25(165).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS
PARA A PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIAIS POLO CONCELLO DE VIGO Ó LONGO DO
ANO 2004. EXPTE. 10017/301.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da traballadora social,
do 10.02.04, conformado polo xefe de Sector de Acción Social e polo concelleiro-delegado de Área de
Asuntos Sociais, a Xunta de Goberno acorda:
Aproba-la solicitude de subvención solicitada á Consellería de Asuntos Sociais, ó amparo e de
conformidade coa Orde de 18 de decembro de 2004, para a prestación de Servicios Sociais polo Concello
de Vigo ó longo do ano 2004, o importe do cal ascende a un total de 3.044.890,21 euros.
Deste total 2.559.889,70 euros estarán destinados os servicios sociais de atención primaria, e
485.000,51 euros destinaranse os servicios sociais especializados.
Deste acordo darase conta ó Pleno da Excma. Corporación Municipal do contido desta
petición, de acordo co artículo 8º da Orden citada.

26(166).- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE
VIVENDA E SOLO E O CONCELLO DE VIGO EN MATERIA DE ACTUACIÓNS NA ÁREA DE
REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE VIGO-6ª FASE. EXPTE. 154/431.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
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Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón.
Xeral e da directora da Oficina de Rehabilitación, do 12.02.04, conformado polo concelleiro de
Urbanismo, que di o seguinte:
I. FEITOS/ANTECEDENTES
I.1. En datas 24.11.1999, 24.11.2000, 02.08.2001, 11.12.2002, 14.07.2003 e 20.10.03 asináronse os convenios de
colaboración entre o IGVS e o Concello de Vigo en materia de actuacións na “Área de Rehabilitación Integrada”
(ARI) do Casco Vello de Vigo, correspondentes ás fases, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e remate da 3ª, respectivamente.
I.2. Mediante correo electrónico do xefe do servizo de contratación do IGVS que tivo entrada na Secretaría Xeral do
Concello de Vigo o 5 de febreiro de 2004 remitiuse o borrador do «CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E O CONCELLO DE VIGO EN MATERIA DE ACTUACIÓNS
NA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE VIGO. 6ª FASE», co obxecto de que sexa aprobado
polo Concello e que se faculte á Sra. Alcaldesa para a súa sinatura.
I.3. O texto do borrador de convenio é o seguinte:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E O CONCELLO
DE VIGO EN MATERIA DE ACTUACIÓNS NA AREA DE REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE VIGO. 6ª
FASE.
En Santiago de Compostela a de
de 2004.
REUNIDOS
Dunha parte, o Excmo. Sr. D. Alberto Núñez Feijóo, Presidente do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Doutra parte, a Ilma. Sra. Dª. Maria Corina Porro Martínez, Alcaldesa do Concello de Vigo.
Ambas partes, recoñécense no concepto no que respectivamente interveñen, capacidade para o outorgamento do
presente convenio, e para o efecto,
EXPOÑEN
Primeiro.- A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia en materia de Ordenación do Territorio,
Urbanismo e Vivenda, de conformidade co preceptuado no artigo 27 do Estatuto de Autonomía para Galicia,
aprobado por Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril.
A Xunta de Galicia é a institución que asume, por Decreto 230/85, de 24 de outubro, no territorio da Comunidade
de Galicia as competencias en materia de política de vivenda, transferidas por Real Decreto 1926/85, de 11 de
setembro, e que son exercidas pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, correspondéndolle
ó Instituto Galego da Vivenda e Solo en virtude da súa lei de creación a realización da Política de solo e vivenda da
Xunta de Galicia.
Segundo.- O Concello de Vigo é a institución que asume no municipio as competencias que a lexislación de Réxime
Local establece en materia de vivenda.
Terceiro.- O Real Decreto 1/2002, de 11 de xaneiro regula as medidas de financiamento de actuacións protexidas en
materia de vivenda e solo, como marco normativo para el período 2002-2005.
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Na sección 2ª do capítulo V do devandito Real decreto se contemplan as axudas para as operacións protexidas en
áreas de rehabilitación así declaradas polo órgano competente da Comunidade Autónoma previo acordo co concello
afectado.
Cuarto.- O 27 de maio de 2002 asinouse o convenio entre a Comunidade Autónoma de Galicia e o Ministerio de
Fomento sobre actuacións protexidas en materia de vivenda e solo, (Plan 2002-2005).
No punto 3.2 da cláusula segunda do devandito convenio establécense diversos extremos relativos á tramitación,
financiamento e abono das axudas en areas de rehabilitación, a publicidade e outros extremos relativos ás mesmas.
Quinto.- O 19 de xuño de 2002 publicouse o Decreto 199/2002 de 6 de xuño polo que se establecen as axudas
públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia que regula a xestión das previstas no
R.D. 1/2002 do 11 de xaneiro, para o período 2002-2005.
Na sección 2ª do Capítulo V do devandito decreto establécense as axudas complementarias para as actuacións de
rehabilitación en ditas áreas, con cargo ós orzamentos da Comunidade Autónoma.
Sexto.- A Xunta de Galicia e o concello de Vigo teñen interés en revitalizar o casco vello da cidade, evitando a súa
progresiva degradación e neste senso o concello manifesta que o parque de vivendas do “Casco Vello” de Vigo
(Pontevedra) experimentou un longo proceso de deterioro físico, económico e social causado polas rápidas
transformacións urbanísticas sufridas por esta cidade nas últimas décadas que ocasionaron un proceso progresivo
de abandono das vivendas, de envellecemento da poboación, de debilitamento da actividade económica que o
soportaba e de aparición de focos de marxinalidade.
A conciencia sobre este estado de cousas levou ó Concello de Vigo a candidatarse en 1994 á convocatoria do
Programa URBAN da Unión Europea, sendo seleccionado en 1995 para o desenvolvemento do Programa URBANCasco Vello que recolle diversas accións dirixidas a coadxuvar á rexeneración integral do tecido urbano, social e
económico do Barrio Histórico.
Atopándose xa en execución boa parte das accións infraestructurais, dotacionais e ambientais previstas no
Programa URBAN, considerase chegado o momento de impulsa-la recuperación dos usos residenciais. Por entender
que xa están creada-las condicións de entorno para conseguir unha adecuada resposta dos actuais e de novos
habitantes para participar na rehabilitación da vivenda nos edificios do “Casco Vello” é polo que en data 31.07.97
o Concello de Vigo acordou solicita-la declaración de Área de Rehabilitación do citado Casco, declaración
producida mediante Resolución de 29 de setembro de 1997 do Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda da Xunta de Galicia.
Sétimo.- O 24 de novembro de 1999, o 24 de novembro de 2000, o 2 de agosto de 2001, 11 de decembro de 2002 e o
14 de xullo de 2003 asinaronse os convenios de colaboración entre o IGVS e o Concello de Vigo en materia de
actuacións de rehabilitación do casco vello, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª fase, repectivamente.
Polo anteriormente exposto as partes acordan a formalización do presente Convenio en base ás seguintes
ESTIPULACIÓNS
Primeira.- O 29 de setembro de 1997 declarouse Area de Rehabilitación o casco vello de Vigo, ten polo tanto a
consideración de Area de Rehabilitación de acordo co previsto no artigo 29 do Real Decreto 1/2002 do 11 de
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xaneiro e, en consecuencia, pódense protexer e financia-las operacións de rehabilitación de edificios e vivendas
promovidas nese ámbito así como, se fora necesario, a execución da urbanización ou reurbanización da zona e de
se-lo caso as obras de demolición, todo eso ó abeiro da sección 2ª do capítulo V do devandito real decreto e do
Decreto 199/2002 do 6 de xuño.
Na Comisión Bilateral de seguimento do plan de vivenda 2002-2005, integrada por La Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, do Ministerio de Fomento e o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)
acordouse con data de 27 de xaneiro de 2004 a programación dunha sexta fase de actuacións dentro dos obxectivos
autorizados para o programa de 2004, do plan de vivenda 2002-2005.
O presente convenio ten por obxecto establece-las bases de actuación conxunta e coordenada entre as partes que o
asinan para acada-la 6ª Fase rehabilitación da Área do casco vello mediante as actuacións e medidas económicas
nas condicións que mais adiante se sinalan.
Segunda.- O número de actuacións cualificadas obxecto do presente convenio é a rehabilitación de 60 vivendas e
edificios (en número de vivendas) con cargo ós obxectivos previstos para 2004 no Anexo I do Convenio asinado o 27
de maio de 2002 entre a Comunidade Autónoma de Galicia e o Ministerio de Fomento sobre actuacións de Vivenda
e Solo do Plan de vivenda 2002-2005.
Terceira.- Os promotores das devanditas actuacións de rehabilitación quedan eximidos de cumpri-las limitacións
establecidas no capítulo V do R.D. 1/2002 relativas a metros cadrados computables para os efectos do cálculo do
orzamento protexido, ingresos familiares dos solicitantes do financiamento cualificado, antigüidade do edificio e
valeirado do mesmo.
Cuarta.- A vixencia do presente convenio, comezará o día da súa sinatura e estenderase ata o día 31 de decembro
de 2006, prazo que poderá ser prorrogado mediante acordo das partes, manifestado durante a vixencia do mesmo,
de existir razóns suficientes que xustifiquen a mesma.
Quinta.- O orzamento total das actuacións previstas na cláusula segunda é de un millón douscentos mil euros
(1.200.000,00 €), dos que novecentos sesenta mil euros (960.000,00 €) son para as actuacións de rehabilitación e
douscentos cuarenta mil euros (240.000,00 €) para actuacións de urbanización e reurbanización.
Sexta.- A contribución do Ministerio de Fomento, con cargo ós seus orzamentos, ó financiamento das actuacións de
rehabilitación, urbanización e reurbanización consistirá nunha axuda máxima en concepto de subvención por un
importe de trescentos mil euros (300.000,00 €) dentro dos límites establecidos no artigo 30.1 a), do R.D. 1/2002 e
de acordo coas seguintes anualidades.
Anualidade 2004.....................................................................................................60.000,00 €
Anualidade 2005...................................................................................................120.000,00 €
Anualidade 2006 .................................................................................................120.000,00 €
O aboamento da subvención efectuarase ó Concello de Vigo, pagándose a achega establecida para 2004 logo da
sinatura do presente convenio.
O resto da subvención aboarase unha vez xustificado, polo Concello ante a Comunidade Autónoma e por ésta ante o
Ministerio a realización das actuacións establecidas; conforme ó establecido na cláusula 2ª apartado 3.2.2 do
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convenio suscrito o 27 de maio de 2002 entre a Comunidade Autónoma de Galicia e o Ministerio de Fomento, sobre
actuacións de vivenda e solo. Plan de Vivenda 2002-2005.
Sétima.- Con cargo ós orzamentos do Instituto Galego da Vivenda e Solo a contribución ó financiamento das
actuacións de rehabilitación, urbanización e reurbanización, de se-lo caso, consistirá nunha axuda máxima en
concepto de subvención por un importe de douscentos setenta e seis mil euros (276.000,00 €) dentro dos límites
establecidos no artigo 38 do D. 199/2002.
O pagamento da devandita subvención efectuarase directamente ó concello de Vigo con cargo á aplicación
orzamentaria 06.60.331.A.781.1 do orzamento de gastos do IGVS de acordo coas anualidades que se indican a
continuación, sen prexuízo do seu reaxuste a anualidades posteriores, dentro das dispoñibilidades orzamentarias de
cada exercicio e con supeditación á execución real das obras e á súa xustificación polo concello ante o Instituto
Galego da Vivenda e Solo.
Anualidade 2004 ....................................................................................................55.200,00 €
Anualidade 2005 ..................................................................................................110.400,00 €
Anualidade 2006...................................................................................................110.400,00 €
Oitava.- O concello de Vigo actuará en calidade de ente xestor, promovendo as actuacións no ámbito considerado,
determinando un procedemento de distribución dos recursos que asegure os principios de obxectividade
concurrencia e publicidade, garantindo a transparencia das actuacións administrativas, xestionando e canalizando
as axudas procedentes do Ministerio de Fomento e do Instituto Galego da Vivenda e Solo. E aportará ou achegará
para a execución das actuacións de urbanización e reurbanización a cantidade de cento cuarenta e catro mil euros
(144.000,00 €).
Novena.- Ós promotores particulares das actuacións de rehabilitación obxecto do presente convenio corresponde á
achega da cantidade restante por importe de catrocentos oitenta mil euros (480.000,00 €).
Décima.- A participación das distintas Institucións deberá facerse constar en toda a información pública que se
edite e, en particular, nos carteis exteriores descriptivos das obras.
Undécima.- Será competencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo a supervisión dos proxectos e o
desenvolvemento das obras.
Duodécima.- En orde ó seguimento das actuacións do Plan 2002-2005, das que forman parte as presentes
actuacións nesta Área de rehabilitación, e ó cumprimento das obrigas contidas no convenio citado na estipulación
segunda, creouse a Comisión Bilateral de Seguimento. Así mesmo ós efectos do seguimento e control das actuacións
previstas no presente Convenio, crearase unha comisión mixta composta por un representante de cada unha das
institucións asinantes, nomeados para o efecto polo Director Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo e polo
Alcalde-Presidente do Concello de Vigo.
Decimoterceira.- O presente convenio poderá ser obxecto de ampliación a novas actuacións de rehabilitación en
función da realización das actuacións sinaladas na cláusula segunda, e dos obxectivos e volume de recursos
dispoñibles dentro do convenio asinado entre a Comunidade Autónoma e o Ministerio de Fomento sobre actuacións
de vivenda e Solo do Plan de vivenda 2002-2005.
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Decimocuarta.- As actuacións contempladas no presente Convenio encádranse no Marco do establecido no R.D.
1/2002 do 11 de xaneiro sobre medidas de financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do
Plan 2002-2005 así como no Convenio asinado o 27 de maio de 2002 entre a Comunidade Autónoma de Galicia e o
Ministerio de Fomento sobre actuacións de Vivenda e Solo, (Plan de vivenda 2002-2005). Así mesmo estarase ó
disposto na normativa da Xunta de Galicia, Decreto 199/2002, do 6 de xuño polo que se establecen as axudas
públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia que regula a xestión das previstas no
R.D. 1/2002.
Decimoquinta.- O presente Convenio extinguirase por resolución e por conclusión ou cumprimento do mesmo.
Serán causas de resolución:
•
O incumprimento dalgúns dos pactos contidos no presente documento.
•
O mutuo acordo das partes.
•
Calquera outras que, se é o caso, fosen de aplicación de acordo coa lexislación vixente.
•
O incumprimento das actuacións inversoras previstas no presente Convenio darán lugar á devolución das
cantidades aportadas polas respectivas Administracións.
Ó presente Convenio non lle será de aplicación a lexislación de Contratos do Estado, conforme ó disposto no artigo
3.1 do R.D. 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos das Administracións
Públicas, coas salvedades, segundo o apartado 2 do mesmo artigo, da aplicación supletoria dos principios do
mesmo para resolve-las dúbidas ou lagoas que se puideran presentar.
As partes asinantes acordan o sometemento a xurisdicción contencioso-administrativa para resolver as
discrepancias que puidesen xurdir en aplicación do presente convenio.
E en sinal de conformidade, asínase o presente convenio, en triplicado exemplar, no lugar e data arriba indicados.

O PRESIDENTE DO
INSTITUTO GALEGO DA
VIVENDA E SOLO

A ALCALDESA PRESIDENTE
DO CONCELLO DE VIGO

Alberto Núñez Feijóo

Maria Corina Porro Martínez”

II. PROPOSTA DE CONVENIO (6ª FASE)
O texto do convenio de referencia está redactado en termos semellantes ós anteriores. Do seu contido podemos
salientar os seguintes aspectos:
a)

O número de actuacións cualificadas obxecto deste Convenio concrétase na rehabilitación de 60 vivendas e
edificios (en número de vivendas) con cargo ós obxectivos previstos para o exercicio de 2004 no Anexo I do
Convenio asinado o 27.05.2002 entre a Comunidade Autónoma de Galicia e o Ministerio de Fomento sobre
actuacións de Vivenda e Solo do Plan de vivenda 2002-2005.

b)

O orzamento total das actuacións previstas é de 1.200.000 €, contribuíndo ó seu financiamento o Ministerio de
Fomento cun total de 300.000 € (nas anualidades 2004, 2005 e 2006) e o IGVS cun total de 276.000 € (nas
anualidades 2004, 2005 e 2006). Do total das actuacións, 960.000 € son para actuacións de rehabilitación e
240.000 € para actuacións de urbanización e reurbanización.
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c)

O Concello de Vigo actuará en calidade de ente xestor e achegará 144.000 € para a execución das actuacións de
urbanización e reurbanización.

d)

Os promotores particulares achegarán a cantidade de 480.000 €.

e)

Como nas fases anteriores, os promotores das actuacións de rehabilitación quedarán eximidos de cumprir as
limitacións relativas a metros cadrados computábeis para os efectos do cálculo do orzamento protexido,
ingresos familiares dos solicitantes do financiamento cualificado, antigüidade do edificio e baleirado do
mesmo.

f)

A vixencia deste convenio comezará o día da súa sinatura e estenderase até o día 31 de decembro de 2006.

III. DEREITO/VALORACIÓN XURÍDICA
III.1. Consonte co artigo 57 da LRBRL, a cooperación económica, técnica e administrativa entre a Administración
local e a da Comunidade Autónoma, tanto en servicios locais como en asuntos de interese común, desenvolverase
con carácter voluntario , baixo as formas e nos termos previstos nas leis, puidendo ter lugar, en todo caso mediante
os convenios inter(administrativos) que se subscriban.
III.2. A Xunta de Galicia ten competencia exclusiva en materia de ordenación do territorio, urbanismo e vivenda
(Art. 27 EAG) e ten asumidas, en virtude do D.230/1985, do 24 de outubro, competencias en materia de política de
vivenda na CA de Galicia, transferidas por RD.1926/1985, do 11 de setembro. Tales competencias son exercidas pola
CPTOPV, correspondéndolle ó IGVS a realización da política de vivenda e solo da Xunta de Galicia.
Pola súa banda, o Concello de Vigo ostenta competencias en materia de ordenación, xestión, execución e disciplina
urbanística, promoción e xestión de vivendas e patrimonio histórico-artístico (Art. 25.2.d] e e] LRBRL e Art. 80.2.d]
e e] LALGA), puidendo tamén exercer actividades complementarias das propias doutras administracións públicas en
materia de vivenda (Art. 28 LRBRL e Art. 86.1.d] LALGA).
III.3. O convenio de colaboración obxecto deste informe está excluído do ámbito de aplicación da normativa de
contratos das Administracións públicas, de acordo co disposto no artigo 3.1 do RDLex. 2/2000, do 16 de xuño, polo
que se aprobou o Texto refundido da Lei de contratos das Administracións públicas (TRLCAP). Con todo,
aplicaranse supletoriamente os principios desta lei para resolver as dúbidas e lagoas que puidesen presentarse (Art.
3.2 TRLCAP).
III.4. As cuestións relativas á súa formalización, cumprimento, interpretación, efectos e extinción, serán competencia
do órgano xurisdiccional contencioso-administrativo.
III.5. Tanto formal como substancialmente o convenio axústase ó disposto na Base nº 40 das de execución dos
orzamentos municipais para o exercicio de 2003, nos artigos 6 da L.30/1992, do 26 de novembro, de Réxime
xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRX-PAC) e 57 da L.7/1985, do 2
de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL) e nos artigos 198 e 199 da L.5/1997, do 22 de xullo, de
Administración local de Galicia (LALGA), polo que, sen prexuízo dos demáis informes que, de ser o caso, deban
recabarse, enténdese axustado a Dereito.

IV. PROPOSTA DE ACORDO
Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno local a adopción do seguinte,
ACORDO:
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PRIMEIRO:
Prestar conformidade ó CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO
DA VIVENDA E SOLO E O CONCELLO DE VIGO EN MATERIA DE ACTUACIÓNS NA ÁREA DE
REHABILITACIÓN DO CASCO VELLO DE VIGO. SEXTA FASE, co texto que figura na proposta enviada polo
IGVS.
SEGUNDO:
Remitir coa maior brevidade e, en todo caso, antes do día 20 de febreiro de 2004, a certificación
administrativa deste acordo requirida polo IGVS.
TERCEIRO:
Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta do Excmo. Concello de Vigo para proceder á sinatura
deste convenio e á realización das actuacións complementarias que sexan necesarias para estes efectos».

Acordo
A Xunta de Goberno acorda aproba-la proposta contida no precedente informe.

27(167).- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE
VIVENDA E SOLO E O CONCELLO DE VIGO EN MATERIA DE ACTUACIÓNS NA ÁREA DE
REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE BOUZAS- 1ª FASE. EXPTE. 154/431
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, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón.
Xeral e da directora da Oficina de Rehabilitación, do 12.02.04, conformado polo concelleiro de
Urbanismo, que di o seguinte:
I. FEITOS/ANTECEDENTES
I.1. O Concello de Vigo é consciente de que o barrio histórico de Bouzas é un dos espacios urbanos máis degradados
da cidade cunha importante carga histórica, arquitectónica e cultural e cun importante deterioro físico, cunha
estructura demográfica envellecida e a piques da desaparición das suas actividades económicas tradicionais,
necesitado dunha rehabilitación do seu parque de vivendas e das súas infraestructuras que posibilite tamén a
recuperación da súa identidade urbana.
I.2. O 22.04.03 o Conselleiro de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda asina a declaración de Área de
Rehabilitación Integrada (ARI) de Bouzas coincidente coa delimitación do PEPRI de Bouzas aprobado
definitivamente en 2002.
I.3. Mediante correo electrónico do xefe do servizo de contratación do IGVS que tivo entrada na Secretaría Xeral do
Concello de Vigo o 5 de febreiro de 2004 remitiuse o borrador do «CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E O CONCELLO DE VIGO EN MATERIA DE ACTUACIÓNS
NA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE BOUZAS. 1ª FASE», co obxecto de que sexa
aprobado polo Concello e que se faculte á Sra. Alcaldesa para a súa sinatura.
I.4. O texto do borrador de convenio é o seguinte:
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“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO E O CONCELLO
DE VIGO EN MATERIA DE ACTUACIÓNS NA AREA DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE
BOUZAS. 1ª FASE.
En Santiago de Compostela a

de

de 2004.
REUNIDOS

Dunha parte, o Excmo. Sr. D. Alberto Núñez Feijóo, Presidente do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Doutra parte, o Ilma. Sra. Dª. Maria Corina Porro Martínez, Alcalde do Concello de Vigo.
Ambas partes, recoñécense no concepto no que respectivamente interveñen, capacidade para o outorgamento
do presente convenio, e para o efecto,
EXPOÑEN
Primeiro.- A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia en materia de Ordenación do Territorio,
Urbanismo e Vivenda, de conformidade co preceptuado no artigo 27 do Estatuto de Autonomía para Galicia,
aprobado por Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril.
A Xunta de Galicia é a institución que asume, por Decreto 230/85, de 24 de outubro, no territorio da
Comunidade de Galicia as competencias en materia de política de vivenda, transferidas por Real Decreto 1926/85,
de 11 de setembro, e que son exercidas pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda,
correspondéndolle ó Instituto Galego da Vivenda e Solo en virtude da súa lei de creación a realización da Política
de solo e vivenda da Xunta de Galicia.
Segundo.- O Concello de Vigo é a institución que asume no municipio as competencias que a lexislación de Réxime
Local establece en materia de vivenda.
Terceiro.- O Real Decreto 1/2002, de 11 de xaneiro regula as medidas de financiamento de actuacións protexidas en
materia de vivenda e solo, como marco normativo para el período 2002-2005.
Na sección 2ª do capítulo V do devandito Real decreto se contemplan as axudas para as operacións
protexidas en áreas de rehabilitación así declaradas polo órgano competente da Comunidade Autónoma previo
acordo co concello afectado.
Cuarto.- O 27 de maio de 2002 asinouse o convenio entre a Comunidade Autónoma de Galicia e o Ministerio de
Fomento sobre actuacións protexidas en materia de vivenda e solo, (Plan 2002-2005).
No punto 3.2 da cláusula segunda do devandito convenio establécense diversos extremos relativos á
tramitación, financiamento e abono das axudas en areas de rehabilitación, a publicidade e outros extremos relativos
ás mesmas.
Quinto.- O 19 de xuño de 2002 publicouse o Decreto 199/2002 de 6 de xuño polo que se establecen as axudas
públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia que regula a xestión das previstas no
R.D. 1/2002 do 11 de xaneiro, para o período 2002-2005.
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Na sección 2ª do Capítulo V do devandito decreto establécense as axudas complementarias para as
actuacións de rehabilitación en ditas áreas, con cargo ós orzamentos da Comunidade Autónoma.
Sexto.- O ámbito de delimitación da Área de rehabilitación do Casco Histórico de Bouzas (VigoPontevedra) coincide cos límites do Plan Especial de Protección e Reforma Interior aprobado definitivamente en
2002.
Neste ámbito existen 1028 vivendas das que 500 están necesitadas de rehabilitación.
Esta zona caracterízase por unha elevada porcentaxe de vivendas con algún tipo de deficiencia, pola
estructura demográfica envellecida, a desaparición das suas actividades económicas tradicionais e pola perda de
poboación.
O Concello de Vigo, conscente de que o Casco Histórico de Bouzas é un dos espacios urbanos máis
degradados da cidade cunha significación arquitectónica e cultural singular e cun importante deterioro físico,
propón a rehabilitación deste espacio para a sua incorporación á cidade de Vigo recuperando e potenciando a sua
propia identidade.
Polo anteriormente exposto as partes acordan a formalización do presente Convenio en base ás seguintes
ESTIPULACIÓNS
Primeira.- O 25 de marzo de 2003 declarouse Area de Rehabilitación ó casco histórico de Bouzas, ten polo tanto a
consideración de Area de Rehabilitación de acordo co previsto no artigo 29 do Real Decreto 1/2002 do 11 de
xaneiro e, en consecuencia, pódense protexer e financia-las operacións de rehabilitación de edificios e vivendas
promovidas nese ámbito así como, se fora necesario, a execución da urbanización ou reurbanización da zona e de
se-lo caso as obras de demolición, todo eso ó abeiro da sección 2ª do capítulo V do devandito real decreto e do
Decreto 199/2002 do 6 de xuño.
Na Comisión Bilateral de seguimento do plan de vivenda 2002-2005, integrada por La Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, do Ministerio de Fomento e o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)
acordouse con data de 27 de xaneiro de 2004 a programación dunha primeira fase de actuacións dentro dos
obxectivos autorizados para o programa de 2003, do plan de vivenda 2002-2005.
O presente convenio ten por obxecto establece-las bases de actuación conxunta e coordenada entre as
partes que o asinan para acada-la 1ª Fase rehabilitación da Área do casco histórico de Bouzas mediante as
actuacións e medidas económicas nas condicións que mais adiante se sinalan.
Segunda.- O número de actuacións cualificadas obxecto do presente convenio é a rehabilitación de 60 vivendas e
edificios (en número de vivendas) con cargo ós obxectivos previstos para 2003 no Anexo I do Convenio asinado o 27
de maio de 2002 entre a Comunidade Autónoma de Galicia e o Ministerio de Fomento sobre actuacións de Vivenda
e Solo do Plan de vivenda 2002-2005.
Terceira.- Os promotores das devanditas actuacións de rehabilitación quedan eximidos de cumpri-las limitacións
establecidas no capítulo V do R.D. 1/2002 relativas a metros cadrados computables para os efectos do cálculo do
orzamento protexido, ingresos familiares dos solicitantes do financiamento cualificado, antigüidade do edificio e
valeirado do mesmo.

S.ord. 16.02.04

Cuarta.- A vixencia do presente convenio, comezará o día da súa sinatura e estenderase ata o día 31 de decembro
de 2006, prazo que poderá ser prorrogado mediante acordo das partes, manifestado durante a vixencia do mesmo,
de existir razóns suficientes que xustifiquen a mesma.
Quinta.- O orzamento total das actuacións previstas na cláusula segunda é de un millón douscentos mil euros
(1.200.000,00 €), dos que novecentos sesenta mil euros (960.000,00 €) son para as actuacións de rehabilitación e
douscentos corenta mil euros (240.000,00 €) para actuacións de urbanización e reurbanización.
Sexta.- A contribución do Ministerio de Fomento, con cargo ós seus orzamentos, ó financiamento das actuacións de
rehabilitación, urbanización e reurbanización consistirá nunha axuda máxima en concepto de subvención por un
importe de trescentos mil euros (300.000,00 €) dentro dos límites establecidos no artigo 30.1 a), do R.D. 1/2002 e
de acordo coas seguintes anualidades.
Anualidade 2004...................................................................60.000,00 €
Anualidade 2005.................................................................120.000,00 €
Anualidade 2006..............................................................................120.000,00 €
O aboamento da subvención efectuarase ó Concello de Vigo, pagándose a achega establecida para 2004
logo da sinatura do presente convenio.
O resto da subvención aboarase unha vez xustificado, polo Concello ante a Comunidade Autónoma e por ésta
ante o Ministerio a realización das actuacións establecidas, conforme ó establecio na cláusula segunda apartado
3.2.2 do Convenio suscrito o 27 de maio de 2002 entre a Comunidade Autónoma de Galicia e o Ministerio de
Fomento, sobre actuación de Vivenda e Solo. Plan de Vivenda 2002-2005.
Sétima.- Con cargo ós orzamentos do Instituto Galego da Vivenda e Solo a contribución ó financiamento das
actuacións de rehabilitación, urbanización e reurbanización, de se-lo caso, consistirá nunha axuda máxima en
concepto de subvención por un importe de douscentos setenta e seis mil euros (276.000,00 €) dentro dos límites
establecidos no artigo 38 do D. 199/2002.
O pagamento da devandita subvención efectuarase directamente ó concello de Vigo con cargo á
aplicación orzamentaria 06.60.331.A.781.1 do orzamento de gastos do IGVS de acordo coas anualidades que se
indican a continuación, sen prexuízo do seu reaxuste a anualidades posteriores, dentro das dispoñibilidades
orzamentarias de cada exercicio e con supeditación á execución real das obras e á súa xustificación polo concello
ante o Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Anualidade 2004 ..................................................................55.200,00 €
Anualidade 2005 ................................................................110.400,00 €
Anualidade 2006.................................................................110.400,00 €
Oitava.- O concello de Vigo actuará en calidade de ente xestor, promovendo as actuacións no ámbito considerado,
determinando un procedemento de distribución dos recursos que asegure os principios de obxectividade
concurrencia e publicidade, garantindo a transparencia das actuacións administrativas, xestionando e canalizando
as axudas procedentes do Ministerio de Fomento e do Instituto Galego da Vivenda e Solo. E aportará ou achegará
para a execución das actuacións de urbanización e reurbanización a cantidade de cento corenta e catro mil euros
(144.000,00 €).
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Novena.- Ós promotores particulares das actuacións de rehabilitación obxecto do presente convenio corresponde á
achega da cantidade restante por importe de catrocentos oitenta mil euros (480.000,00 €).
Décima.- A participación das distintas Institucións deberá facerse constar en toda a información pública que se
edite e, en particular, nos carteis exteriores descriptivos das obras.
Undécima.- Será competencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo a supervisión dos proxectos e o
desenvolvemento das obras.
Duodécima.- En orde ó seguimento das actuacións do Plan 2002-2005, das que forman parte as presentes
actuacións nesta Área de rehabilitación, e ó cumprimento das obrigas contidas no convenio citado na estipulación
segunda, creouse a Comisión Bilateral de Seguimento. Así mesmo ós efectos do seguimento e control das actuacións
previstas no presente Convenio, crearase unha comisión mixta composta por un representante de cada unha das
institucións asinantes, nomeados para o efecto polo Director Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo e polo
Alcalde-Presidente do Concello de Vigo.
Decimoterceira.- O presente convenio poderá ser obxecto de ampliación a novas actuacións de rehabilitación en
función da realización das actuacións sinaladas na cláusula segunda, e dos obxectivos e volume de recursos
dispoñibles dentro do convenio asinado entre a Comunidade Autónoma e o Ministerio de Fomento sobre actuacións
de vivenda e Solo do Plan de vivenda 2002-2005.
Decimocuarta.- As actuacións contempladas no presente Convenio encádranse no Marco do establecido no R.D.
1/2002 do 11 de xaneiro sobre medidas de financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do
Plan 2002-2005 así como no Convenio asinado o 27 de maio de 2002 entre a Comunidade Autónoma de Galicia e o
Ministerio de Fomento sobre actuacións de Vivenda e Solo, (Plan de vivenda 2002-2005). Así mesmo estarase ó
disposto na normativa da Xunta de Galicia, Decreto 199/2002, do 6 de xuño polo que se establecen as axudas
públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia que regula a xestión das previstas no
R.D. 1/2002.
Decimoquinta.- O presente Convenio extinguirase por resolución e por conclusión ou cumprimento do mesmo.

•
•
•
•

Serán causas de resolución:
O incumprimento dalgúns dos pactos contidos no presente documento.
O mutuo acordo das partes.
Calquera outras que, se é o caso, fosen de aplicación de acordo coa lexislación vixente.
O incumprimento das actuacións inversoras previstas no presente Convenio darán lugar á devolución das
cantidades aportadas polas respectivas Administracións.

Ó presente Convenio non lle será de aplicación a lexislación de Contratos do Estado, conforme ó
disposto no artigo 3.1 do R.D. 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos das
Administracións Públicas, coas salvedades, segundo o apartado 2 do mesmo artigo, da aplicación supletoria dos
principios do mesmo para resolve-las dúbidas ou lagoas que se puideran presentar.
As partes asinantes acordan o sometemento a xurisdicción contencioso-administrativa para resolver as
discrepancias que puidesen xurdir en aplicación do presente convenio.
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E en sinal de conformidade, asínase o presente convenio, en triplicado exemplar, no lugar e data arriba
indicados.
O PRESIDENTE DO
INSTITUTO GALEGO DA
VIVENDA E SOLO
Alberto Núñez Feijóo

A ALCALDESA PRESIDENTE
DO CONCELLO DE VIGO

Maria Corina Porro Martínez”

II. PROPOSTA DE CONVENIO (1ª FASE)
No texto do convenio de referencia poden salientarse os seguintes aspectos:
a)

O número de actuacións cualificadas obxecto deste Convenio concrétase na rehabilitación de 60 vivendas e
edificios (en número de vivendas) con cargo ós obxectivos previstos para o programa do 2003 no Anexo I
do Convenio asinado o 27.05.2002 entre a Comunidade Autónoma de Galicia e o Ministerio de Fomento
sobre actuacións de Vivenda e Solo do Plan de vivenda 2002-2005.

b) O orzamento total das actuacións previstas é de 1.200.000 €, contribuíndo ao seu financiamento o
Ministerio de Fomento cun total de 300.000 € (nas anualidades 2004, 2005 e 2006) e o IGVS cun total de
276.000 € (nas anualidades 2004, 2005 e 2006). Do total das actuacións, 960.000 € son para actuacións de
rehabilitación e 240.000 € para actuacións de urbanización e reurbanización.
c)

O Concello de Vigo actuará en calidade de ente xestor e achegará 144.000 € para a execución das
actuacións de urbanización e reurbanización.

d) Os promotores particulares achegarán a cantidade de 480.000 €, e quedarán eximidos de cumprir as
limitacións relativas a metros cadrados computábeis para os efectos do cálculo do orzamento protexido,
ingresos familiares dos solicitantes do financiamento cualificado, antigüidade do edificio e baleirado do
mesmo.
e)

A vixencia deste convenio comezará o día da súa sinatura e estenderase até o día 31 de decembro de 2006.

III. DEREITO/VALORACIÓN XURÍDICA
III.1. Consonte co artigo 57 da LRBRL, a cooperación económica, técnica e administrativa entre a Administración
local e a da Comunidade Autónoma, tanto en servicios locais como en asuntos de interese común, desenvolverase
con carácter voluntario , baixo as formas e nos termos previstos nas leis, puidendo ter lugar, en todo caso mediante
os convenios inter(administrativos) que se subscriban.
III.2. A Xunta de Galicia ten competencia exclusiva en materia de ordenación do territorio, urbanismo e vivenda
(Art. 27 EAG) e ten asumidas, en virtude do D.230/1985, do 24 de outubro, competencias en materia de política de
vivenda na CA de Galicia, transferidas por RD.1926/1985, do 11 de setembro. Tales competencias son exercidas pola
CPTOPV, correspondéndolle ó IGVS a realización da política de vivenda e solo da Xunta de Galicia.
Pola súa banda, o Concello de Vigo ostenta competencias en materia de ordenación, xestión, execución e disciplina
urbanística, promoción e xestión de vivendas e patrimonio histórico-artístico (Art. 25.2.d] e e] LRBRL e Art. 80.2.d]
e e] LALGA), puidendo tamén exercer actividades complementarias das propias doutras administracións públicas en
materia de vivenda (Art. 28 LRBRL e Art. 86.1.d] LALGA).
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III.3. O convenio de colaboración obxecto deste informe está excluído do ámbito de aplicación da normativa de
contratos das Administracións públicas, de acordo co disposto no artigo 3.1 do RDLex. 2/2000, do 16 de xuño, polo
que se aprobou o Texto refundido da Lei de contratos das Administracións públicas (TRLCAP). Con todo,
aplicaranse supletoriamente os principios desta lei para resolver as dúbidas e lagoas que puidesen presentarse (Art.
3.2 TRLCAP).
III.4. As cuestións relativas á súa formalización, cumprimento, interpretación, efectos e extinción, serán competencia
do órgano xurisdiccional contencioso-administrativo.
III.5. Tanto formal como substancialmente o convenio axústase ó disposto na Base nº 40 das de execución dos
orzamentos municipais para o exercicio de 2003, nos artigos 6 da L.30/1992, do 26 de novembro, de Réxime
xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRX-PAC) e 57 da L.7/1985, do 2
de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL) e nos artigos 198 e 199 da L.5/1997, do 22 de xullo, de
Administración local de Galicia (LALGA), polo que, sen prexuízo dos demáis informes que, de ser o caso, deban
recabarse, enténdese axustado a Dereito.
IV. PROPOSTA DE ACORDO
Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno local a adopción do seguinte,
«ACORDO:
PRIMEIRO:

Prestar conformidade ó CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO
DA VIVENDA E SOLO E O CONCELLO DE VIGO EN MATERIA DE ACTUACIÓNS NA
ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE BOUZAS. PRIMEIRA FASE, co
texto que figura na proposta enviada polo IGVS.

SEGUNDO:

Remitir coa maior brevidade e, en todo caso, antes do día 20 de febreiro de 2004, a certificación
administrativa deste acordo requirida polo IGVS.

TERCEIRO:

Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta do Excmo. Concello de Vigo para proceder á sinatura
deste convenio e á realización das actuacións complementarias que sexan necesarias para estes
efectos».

Acordo
A Xunta de Goberno acorda aproba-la proposta contida no precedente informe.

28(168).- ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo intervencións neste punto.

E sen ter máis asuntos que tratar, a Sra. presidenta rematou a sesión ás nove horas e corenta e
cinco minutos. Como secretaria dou fé.

S.ord. 16.02.04

me.

S.ord. 16.02.04

