ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 27 de setembro de 2004

SEÑORES/AS ASISTENTES:

NON ASISTE:

Dª. Corina Porro Martínez
D. José Manuel Figueroa Vila
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

Dª. Lucia Molares Pérez

Na Casa do Concello de Vigo, ás quince horas e oito minutos do día vinte e sete de dous mil
catro e baixo a presidencia da Excma. Sra. Alcaldesa, Dª. Corina Porro Martínez, coa asistencia dos
concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretario o concelleiro, Sr. López ChavesCastro, 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. Está
presente, por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, D. Manuel Xosé
Lorenzo Penela.

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1.(1224)SENTENCIA
DO
XULGADO
DO
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO R.C.A. Nº 263/2003 INTERPOSTO POR AENA
SOBRE PAGAMENTO DO IAE. DECLARA A INADMISIBILIDADE DO RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 1.06.04 dictada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Declaro a INADMISIBILIDADE do recurso contencioso-administrativo, interposto por
Aeroportos Españois e Navegación Aérea S.A. contra resolución do Concello de Redondela do
10.07.2003, desestimatoria do recurso de reposición formulado contra resolución sancionadora
derivada de acta de disconformidade 1990/2003, en relación co imposto sobre actividades económicas
(IAE) dos anos 1998 a 2002. Sen custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta aos
departamentos de Admón de Tributos (IAE) e a Inspección de Tributos.
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2.(1225)SENTENCIA
DO
XULGADO
DO
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO R.C.A. Nº 1/2004 E 2/2004 INTERPOSTO POR D.
JUAN COSTAS ARÁN E D. ANTONIO JUSTE IGLESIAS CONTRA ACORDOS PLENARIOS
DO 04.12.2003 E 29.05.2003, SOBRE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DA
POLICÍA MUNICIPAL, PROGRAMA DE DISPOÑIBILIDADE HORARIA. ESTIMADOS OS
RECURSOS.
Dáse conta da sentenzas de data 27.08.2004 dictadas polo Xulgado do ContenciosoAdministrativo nº 1 de Vigo nos recursos de referencia, que fallan o seguinte:
A ) Sentencia nº 385/04 no r.c.a. nº 1/2004 interposto por D. Juan Costas Arán.
1.- Estimo o recurso contencioso administrativo interposto por Juan Costas Arán contra acordo do
Pleno do Concello de Vigo de 04.12.2003 (punto quinto), polo que se deniega o recoñecemento ó actor, liberado
sindical, do dereito á percepción do complemento de productividade.
2.- Declaro vulnerado o dereito do recorrente á liberdade sindical e, en consecuencia, á nulidade
absoluta do acordo recorrido.
3.- Condeno á demandada a aboar ao actor a cantidade de 1.008 euros con cargo ao complemento de
productividade en concepto de disponibilidade horaria autorizada polo Pleno en sesión ordinaria de data 29 de
setembro de 2003, e extraordinaria de 4 de decembro de 2003. Sen custas.

B) Sentencia nº 387/04 no r.c.a. nº 2/2004 interposto por D. Antonio Juste Iglesias.
1.- Estimo o recurso contencioso administrativo interposto por Antonio Juste Iglesias contra acordo do
Pleno do Concello de Vigo de 04.12.2003 (punto quinto), polo que se deniega o recoñecemento ó actor, liberado
sindical, do dereito á percepción do complemento de productividade.
2.- Declaro vulnerado o dereito do recorrente á liberdade sindical e, en consecuencia, a nulidade
absoluta do acordo recorrido.
3.- Condeno á demandada a abonar ao actor a cantidade de 1.008 euros con cargo ao complemento de
productividade en concepto de disponibilidade horaria autorizada polo Pleno en sesión ordinaria de data 29 de
setembro de 2003, e extraordinaria de 4 de decembro de 2003. Sen custas.

A Xunta de Goberno xa quedara enterada do contido destas sentenzas en sesión do 6.09.04
onde se acordou a non interposición de recurso de apelacións contra ditas resolución xudiciais, así
como aboar a ditos funcionarios municipais os importes correspondentes en execución das mesmas.

3.(1226)SENTENCIA DA SECCIÓN SEXTA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA NO REC.DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DECLARATIVA E
REIVINDICATORIA SOBRE CAMIÑO DO 24.04.03, EN XUÍZO ORDINARIO 713/02,
FORMULADO POR D. CÁNDIDO PENA PÉREZ DENEGANDO ACCIÓN
REIVINDICATORIA. REXEITADO O RECURSO DE APELACIÓN.
Dáse conta da sentenza de data 15.07.04 dictada pola Audiencia Provincial sección sexta de
Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Decidimos que rexeitamos o recurso de apelación formulado por CANDIDO PEREZ PENA
contra da sentencia dictada polo Xulgado de 1ª Instancia 7 de Vigo o día vintecatro de abril de dous
mil tres sen facer unha especial declaración sobre as custas procesuais de ningunha das dúas
instancias.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
departamento de Patrimonio.

4.(1227)AUTO DA SALA DO CA DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE
GALICIA NO RCA NÚM. 02.4964/2001, INTERPOSTO POLA FEDERACIÓN GALEGA DA
CONSTRUCCIÓN SOBRE ACORDOS DE LICITACIÓN DO CONCURSO “CASA DAS
PALABRAS”. DESISTIMENTO.
Dáse conta da sentenza de data 30.07.04 dictada polo Tribunal superior de Xustiza de Galicia
na sala do Contencioso-Administrativo sección segunda de Vigo no recurso de referencia interposto
contra acordo do 30.07.01, desestimatorio de recurso de reposición interposto contra resolución pola
que se anuncia a licitación de obras de redacción do proxecto, execución de obras, subministración e
quipamento museográfico da Casa das Palabras. A Sala acorda o seguinte:
A sala acorda que se acepta o desistimento do presente recurso realizado pola recorrente
FEDERACIÓN GALLEGA DE LA CONSTRUCCIÓN e se declara rematado o procedemento.
Procédase ó arquivo dos autos e a devolución do expediende administrativo ó órgano de procedencia.
Non se fai imposición de custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto, da que deberá darse conta ao
departamento de Contratación.

5.(1228)SENTENZA DA SALA DO CA DO TRIBUNAL SUPERIOR DE
XUSTIZA DE GALICIA NO RCA NÚM. 02/4042/2001, INTERPOSTO POR D. JOSÉ RAMÓN
SARABIA VALADO, SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NO EXPEDIENTE
NÚM. 12921/240. ESTIMADO PARCIALMENTE O RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 29.07.04 dictada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, que falla o seguinte:
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Estimamos en parte o recurso contencioso-administrativo interposto por D. José Ramón
Sarabia Valado contra a desestimación presunta polo Concello de Vigo da reclamación por
responsabilidade patrimonial formulada en relación cos danos sufridos o 13-1-2000 polo vehículo
matrícula OR-9385-M na confluencia das rúas Couto e Marqués de Alcedo por fundimento da calzada,
que declaramos non conforme a dereito, polo que condeamos a dita Administración e a “Seragua-FCC,
S.A.-UTE” a que de forma solidaria aboen ao recorrente a cantidade de 1.406,64 euros. No demáis
desestimamos o recurso. Non se fai imposición de custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
departamento de Patrimonio.

6.(1229)PRESTACIÓN DO SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR: ALTA EXPTE.
15/52419 D E 301.
Examinadas as actuacións do expediente e de conformidade coa proposta do xefe do Sector de
Acción Social de data 20-09-04 conformada polo concelleiro-delegada da área de Asuntos Sociais, a
Xunta de Goberno Local acorda:
Concederlle a prestación do Servicio de Axuda no fogar a dona Hermelinda Pascual García.

7.(1230)CONCESIÓNS DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS DE INTERESE
SOCIAL PARA O ANO 2004. EXPTE. 10996-301.
Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe-proposta da xefa de Sección de
Planificación de Servicios Sociais de data 31-08-04 conformado polo concelleiro-delegado da Área de
Asuntos Sociais e que contén así mesmo o intervenido e conforme da Intervención Xeral, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Conceder subvencións ás asociacións de interese social que se relacionan de seguido, de
conformidade coas bases da convocatoria de subvencións ás asociacións de INTERESE SOCIAL para
o ano 2004, aprobada por acordo da Xunta de Gober Local de data 23-02-04 polos conceptos e
cantidades que se indican, con cargo á partida 4890000, asignación orzamentaria 6436 polo importe de
3.200€.
Organización
AMENCER
HEMOFILIA
HOSPITALIDAD
N.SRA. DE LOURDES

NIF
G36153757
G15220577
G36776128

PROPOSTA
1000
1200
1000

CONCEPTO
Mantemento
Actividades
Actividades

8.(1231)CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO
E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A REALIZACIÓN DUN
ESTUDIO EPIDEMIOLÓXICO EN VIGO DO PLSDA. EXPTE. 1106/301.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico do
departamento de Benestar Social, conformado polo xefe do Sector de Acción Social, o concelleirodelegado da Área de Asuntos Sociais e pola interventora xeral, a Xunta de Goberno acorda:
1º.- Aprobar o texto do Convenio de Colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela
para a realización dun estudio epidemiolóxico sobre Drogodependencias e outras Adiccións nos xoves
de 14 a 21 anos de Vigo, dentro dos obxectivos do Plan Local sobre Drogodependencias e outras
Adiccións, a realizar polo Profesor Elisardo Becoña Iglesias.
2º.- Aprobar o gasto de 24.000 (vintecatro mil) euros, custo do estudio a aboar á Universidade de
Santiago de Compostela, con cargo á partida 313.0.227.06.12. de Benestar Social, nos exercicios
presupostarios do presente ano 2004 e no vindeiro do 2005.
3º.- Delegar a competencia de asinar o Convenio entre o Concello de Vigo e a Universidade de
Santiago de Compostela para a realización dun estudio epidemiolóxico sobre Drogodependencias e
outras Adiccións nos xoves de 14 a 21 anos de Vigo, en don Ignacio J. López-Chaves Castro,
Concelleiro-Delegado da Area de Asuntos Sociais.

CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E O EXCMO. CONCELLO DE
VIGO PARA A REALIZACIÓN DUN “ESTUDIO EPIDEMIOLÓXICO SOBRE DROGODEPENDENCIAS E
OUTRAS ADICCIÓNS EN XOVES DE 14 A 21 ANOS NA ÁREA DE VIGO”
En Santiago de Compostela, a

de setembro de 2004

COMPARECEN
Dunha parte,
A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (en adiante USC), con CIF Q 1518001A
e sede en Pazo de San Xerome – Praza do Obradoiro, s/n 15782- Santiago de Compostela e no seu nome e
representación o Excmo. Sr. D. Senén Barro Ameneiro, Rector Magnífico da USC, segundo Decreto 201/2002 do 13
de xuño da Xunta de Galicia (DOG do 1470672002), con poderes suficientes para a celebración deste acto en
virtude do establecido no artigo 20 da Ley Orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24/12/2001), e no artigo
87 dos Estatutos da USC, e

doutra
O EXCMO. CONCELLO DE VIGO (en adiante, o Concello) con CIF P 3605700 H, e sede na Praza do
Rei, s/n, 36202 Vigo (Pontevedra), e no seu nome e representación a Excma. Sra. Dna. María Corina Porro
Martínez, Alcaldesa Presidenta do Concello de Vigo, por acordo do Pleno do Concello de Vigo de data 13 de
decembro de 2003.
Ambolos dous representantes, recoñecéndose mutuamente capacidade xurídica suficiente, subscriben no nome das
súas respectivas entidades o presente convenio e, a tal efecto
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EXPOÑEN
PRIMEIRO- Que a USC é unha entidade que desenvolve actividades de investigación, formación e
desenvolvemento científico e tecnolóxico.
SEGUNDO.- Que o Concello, como ente local, en virtude do disposto nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de bases de réxime Local, pode promover toda clase de actividades e prestar cantos servicios
públicos contribúan a satisface-las necesidades e aspiracións da comunicade.
Que para a consecución destes obxectivos o Concello buscará liñas de cooperación coas distintas
entidades sociais que teñan entre as súas funcións os mesmos fins e desenvolverá os programas necesario para
acadalos.
Que o Concello, a traves do Plan Local sobre Drogodepencias e outras Adiccións, aprobado polo
Pleno municipal en sesión de 29 de xullo de 2002, estima necesario a realización dun estudio para defini-la
incidencia de consumo de drogas na poboación xuvenil.

TERCEIRO.- Que a USC posúe experiencia probada nos estudios sobre drogodependencias e outras adiccións,
estando por elo o Concello interesado en contar coa colaboración da USC, ó abeiro do artigo 83 da LOU
6/2001 .
E, en consecuencia, ámbalas dúas partes acordan as seguintes

CLAUSULAS
PRIMEIRA.- OBXECTO DO CONVENIO
Este convenio ten por obxectivo a realización por parte da USC para o Concello de Vigo a a solicitude do mesmo,
do traballo “Estudio Epidemiolóxico sobre Drogodependencias e outras Adiccións en Xoves de 14 a 21 anos do
municipio de Vigo”
SEGUNDO.- CONDICIÓNS DE ACEPTACIÓN DO TRABALLO
A USC acepta realiza-lo estudio solicitado, dacordo coa memoria que se acompaña como ANEXO TËCNICO ó
presente convenio.
TERCEIRA .- DURACIÓN
O prazo previsto para o desenvolvimento do traballo é de doce (12) meses, desde outubro de 2004 a outubro de
2005.
CUARTA .- RESPONSABLES DO TRABALLO E SEGUIMENTO
O responsable do desenvolvemento do traballo por parte da USC, será o Prof. Dr. D. Elisardo Becoña Iglesias
adscrito ó Departamento de Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía da Facultade de Psicoloxía, e terá como
interlocutor válido por parte do Concello a D. Xosé Lois Cea Nogueira, Director Técnico do Plan Local sobre
Drogodependencias e outras Adiccións de Vigo.
QUINTA.- MECANISMOS DE COORDINACION E ACTUACIONS CONXUNTAS.

Como mecanismo de coordinación para facer efectiva a colaboración – supervisión crearase una Comisión de
Seguimento.
A Comisión tratará os temas de seguimento da actividade e estará composta por dous representantes da USC,
sendo un deles o responsable do desenvolvimento do traballo, Prof. Becoña, e dous representantes do Concello,
sendo un deles o Director do PLsDA, Sr. Cea.
A Comisión reunirase como mínimo duas veces durante a vixencia do convenio.
SEXTA.- EMISIÓN DE INFORMES
A USC informará ó Concello da marcha dos traballos realizados para o que remitirá un Informe de Seguimento
ós 6 meses de comezado o Estudio e unha vez terminado-los traballos emitirá un Informe Final establecendo as
conclusións ás que se chegara, ó interlocutor designado polo Concello. Asemade, o grupo de investigación da
USC remitirá avance dos traballos ó Concello, cando sexa requerido para elo.
SÉTIMA.- CONFIDENCIALIDADE DA INFORMACIÓN
Ambalas dúas partes acordan que toda a información e datos que unha parte entregue ou facilite á outra, de
forma oral, escrita, gráfica e/ou electrónica para o desenvolvimento da actividade obxecto deste convenio, será
confidencial e secreta, e non se divulgará a ningún terceiro que non teña unha vinculación a este acordo de
confidencialidade.
As partes acordan, asímesmo, que toda a información revelada en virtude deste convenio será utilizada
únicamente para as finalidades específicas para as que foi comunicada.
Os informes e/ou resultados obtidos terán carácter confidencial, polo que non poderán ser obxecto de difusión
de ningún tipo por parte da USC sen autorización previa e por escrito do Concello.
OITAVA.- DEREITOS DE PROPIEDADE
Os resultados obtidos na execución dos traballos realizados pola USC será exclusiva propiedade do Concello.
No caso da súa publicación, o Concello deberá comunicalo á USC e facer mención ós autores do traballo e do
presente convenio, do mesmo xeito que fará referencia á subvención que para o realización do traballo ten
outorgado a Fundación Barrié de la Maza.
Igualmente, o Concello deberá solicita-la autorización á USC se desexa que a mesma apareza como avaliadora
do estudio.
No caso de que a USC desexara utiliza-lo estudio realizado para o Concello para a súa presentación en
congresos, seminarios ou outro tipo de evento ou para a realización de publicacións de calqueira tipo deberá
obter a autorización deste. En calqueira caso de difusión farase mención expresa ó presente convenio e ó
Concello como entidade financiadora do mesmo.
NOVENA.- ORZAMENTO E FORMA DE PAGO
Para o desenvolvimento da actividade descrita no presente convenio, a Fundación Barrie de la Maza fai unha
achega de 24.000 euros como subvención concedidada ó Concello de Vigo para a realización dun “Estudio
epidemiolóxico sobre drogodependencias e outras adicións no xoves de 14 a 21 anos no municipio de Vigo”.
Como contraprestación á colaboración entre o Concello de Vigo e a Univeridade de Santiago de Compostela, o
Concello se compromete a aboa-la cantidade de 24.000 (vintecatro mil) euros, que fará efectiva con arreglo ás
seguintes condicións :
• un 20% á asinatura do presente convenio
• un 40% á entrega do informe de seguimento, en marzo de 2005
• un 40% á entrega do informe final, en outubro de 2005
Ó inicio do estudio e cara ó aboamento da cantidade indicada, o director técnico do PLsDA emitirá informe que
certificará o comezo efectivo do mesmo.
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Tras da presentación do informe de seguimento, en marzo de 2005, será emitido un novo informe-certificación,
de que procede o aboamento do segundo pago, por terse dado cumprimento do estipulado no presente convenio.
O terceiro e derradeiro pago, polo importe restante, tramitarase unha vez sexa entregado o informe final, e
sendo conforme co reflectido no presente convenio.
DÉCIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN
As partes poderán denunciar ou modifica-lo presente convenio en calquera momento
por mutuo acordo.
O incumprimento do especificado no clausulado, poderá ser motivo de cancelamento da execución deste convenio,
unha vez reunida a Comisión de Seguimento.
De ser a USC a que non cumplira a súa parte do acordo, suporá o cancelamento dos pagamentos pendentes. No
caso de non executarse accións motivo do convenio e terse librado de xeito adiantado algunha cantidade, motivará
o reintegro ó Concello da mesma no momento do cancelamento, cos xuros a que dean lugar.
De ser o Concello quen non cumplira o acordado, e terse desenvolvido a parte correspondente do traballo por
parte da USC, deberá pagar a esta o importe do valor do traballo realizado, mais tódolos gastos nos que a USC
incurrira ou tivera comprometidos ata ese momento.
UNDECIMA.- REXIME XURÍDICO
O presente convenio ten carácter administrativo segundo o disposto no artigo 3 do Decreto Lexislativo 2/2000
polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas e demais normativa de
aplicación en materia de contratos.
As lagoas ou diverxencias que poideran apreciarse na aplicación do presente convenio dictaminaranse na
Comisión de Seguimento á que se fai referencia na Cláusula Quinta. En caso de desacordo dalgunha das partes,
dalgunha das resolucións acordadas, e polo carácter administrativo deste convenio, poderase interpoñe-lo
oportuno recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Supeiror de Xustiza de Galicia.
E en proba de conformidade de canto antecede, asinan por duplicado o presente documento no lugar e
data arriba indicados,
Pola Universidade de
Santiago de Compostela

Eduardo García - Rodeja
Gayoso
Vicerrector de Investigación e Innovación
(por delegación de sinatura do Sr. Rector
Resolución Rectoral do 11/07/2003)

Polo Concello de Vigo

D. Ignacio Javier López-Chaves Castro
Presidente do Plan Local sobre
Drogodependencias e outras Adiccións
(segundo acordo da Xunta de Goberno
Local de data
)

9.(1232)CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO
E A ASOCIACIÓN ALBORADA PARA PROXECTO DE PREVENCIÓN DO CONSUMO DE
DROGAS DE SÍNTESE E OUTROS FENÓMENOS URBANOS EN VIGO. EXPTE. 10975/301.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 16.09.04, e de acordo co
informe-proposta do técnico do Departamento de Benestar Social, conformado polo xefe do Sector de
Acción Social, polo concelleiro-delegado da área de Asuntos Sociais e pola interventora xeral a Xunta
de Goberno acorda:
1º.- Aprobar o texto do Convenio de Colaboración coa Asociación Alborada, para un Programa de
Prevención do Consumo de Drogas de Síntese e outros Fenómenos Urbanos, Creative, na cidade de Vigo,
dentro dos programas de Prevención do departamento de Benestar Social.
2º.- Aprobar o gasto de 37.000 (trintaesete mil) euros, cantidade que suporá a aportación
municipal ó citado convenio. Será por un importe de 18.000 euros, con cargo á partida
313.0.227.06.08. de Benestar Social, neste ano 2004. E de 19.000 euros, na mesma partida no ano
2005.
3º.- Delegar competencia de asinar o Convenio entre o Concello de Vigo e a Asociación Alborada
para un Programa de Prevención do Consumo de Drogas de Síntese e outros Fenómenos Urbanos,
Creative, na cidade de Vigo, dentro dos programas de Prevención, en don Ignacio J. López-Chaves
Castro, Concelleiro-Delegado da Area de Asuntos Sociais.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACION ALBORADA
En Vigo a

de setembro de 2004
REUNIDOS

Dunha parte:
D. Ignacio Javier López-Chaves Castro, Concelleiro – Delegado da Area de Benestar Social do Concello
de Vigo, nomeado por decreto de Delegación de data 2 de xaneiro de 2004, e segundo acordo de Xunta de Goberno
Local de data de setembro de 2004 en representación do mesmo.
doutra
D. Julián San Segundo Vegazo, con DNI : 34.676.435, Presidente da Asociación Alborada, con CIF G36.624.969, con domicilio en Vigo, r/ Isaac Peral , nº 6 , 36.201 Vigo en representación da mesma
EXPOÑEN
1.- Que o Concello de Vigo, e particularmente a Concellería de Benestar Social por ser do seu
ámbito de competencia, ten manifestado interés pola prevención do consumo de drogas e a promoción da saúde, que
se ven traducindo, dende hai tempo, na asunción de accións encamiñadas non só á prevención senón o tratamento
das mesmas, e máis aló, na reinserción. Así no seu momento, asumíu a creación do Centro Municipal de
Drogodependencias (CEDRO), e con posterioridade, diversas accións tendentes á promoción de saúde.
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2.- Que no traballo desenvolvido, vaise avanzando cara accións máis complexas, como pode se-lo
Plan Local sobre Drogodependenicas e outras Adiccións, aprobado no presente ano e xa posto en marcha, que
abrangue os eidos da prevención, atención e reinserción.
3.- Que se ven amosando a necesidade de coordinación e cooperación de tódolos implicados nos
eidos de atención da problemática das drogodependencias. Destácase, dende a Concellería de Benestar Social, o
papel destacado da prevención, no intento de artellar accións conxuntas dos axentes sociais coa finalidade da
promoción da saúde.
4.- Que a necesidade de artella-los medios necesarios para intervir na comunidade facendo
prevención, avanzando dunha prevención primaria a outra de carácter secundario, motivou contactos e proxectos
de traballo conxuntos coa Asociación Alborada, como o referido PLsDA.
5.- Que se recoñece por parte do Concello de Vigo a capacitación de dita entidade a traverso dos
profesionais que nela traballan, como os máis idóneos para executar diversos programas de promoción da saúde.
e segundo o manifestado con anterioridade, recoñecéndose expresamente ámbalas dúas
partes capacidade de obrar para afronta-las accións motivo de convenio, acordan subscribi-lo presente de acordo
coas seguintes
CLAUSULAS
Condicións Básicas:
Primeira : Obxecto - O Obxecto do presente convenio é establecer un marco de colaboración para a
realización de proxectos e programas de prevención e de promoción da saúde. Particularmente cun Proxecto
dirixido a xoves da cidade no eido da prevención secundaria, coa Asociación Alborada..
Segunda : Finalidade - A finalidade do convenio é o desenvolvimento de accións, na modalidade de
actividades e proxectos que impliquen á comunidade e particularmente, ó colectivo xove, encamiñadas á
prevención, principalmente secundaria, segundo un modelo de promoción de saúde. Para elo, desenvolverase o
Proxecto denominado Prevención do Consumo de Drogas de Síntese e outros fenómenos urbanos asociados na
cidade de Vigo, Creative, presentado pola Asociación Alborada, durante os anos 2004 e 2005.
(Adxúntase a memoria explicativa como ANEXO 1)
Terceira : Funcións - A Asociación Alborada será a encargada de levar a cabo as accións necesarias para
a realización do programa.
Será función do Concello facer fronte os gastos polo importe conveniado. Así mesmo, o seguimento, control
e avaliación última da realización dos mesmos, a través da Comisión de Seguimento que se contempla na cláusula
sexta.
Cuarta : Destinatarios - serán destinatarios do programa motivo do convenio os xoves do término
municipal de Vigo, contactados directamente pola entidade nos ambientes de lecer, no canto á prevención de
conductas de risco.

Quinta : Custo e financiamento - O custo da execución do programa ascenderá a un total de 37.000
(trintaesete mil) euros. A financiación do mesmo será con cargo a partida de gastos 313.0.227.06.08., Plan Local de
Drogas de Benestar Social, no ano 2004, e a correspondente a este concepto no 2005.
O custo máximo conveniado non poderá ser obxecto de incremento algún.
Sexta : Comisión de Seguimento - Para o seguimento do convenio, así como para a resolución das
dificultades que poidan xurdir no desenvolvimento do mesmo, constitúese unha Comisión de Seguimento, composta
a partes iguais polas persoas designadas polo Concello e por Alborada, e presidida polo Sr. Concelleiro da Área de
Asuntos Sociais.
Como complemento e de xeito conxunto, o desenvolvimento do presente convenio, contará cunha Comisión
Técnica de Seguimento formada por técnicos municipais do Departamento de Benestar Social e da Asociación
Alborada. Dita comisión terá como cometido avaliar de xeito conxunto o desenvolvimento do proxecto, artella-los
medios técnicos apropiados, e reorienta-las actividades e mesmo os proxectos, segundo a evolución do Programa.
Sétima : Difusión do proxecto - a difusión do proxecto, no relativo á súa divulgación nos medios de
comunicación, será realizada a iniciativa do Concello de Vigo, con cargo ó custo do programa.
Toda difusión das actividades que se faga deberá contar coa conformidade previa do Concello.
En toda publicidade das actividades que se desenvolvan deberá aparecer de xeito visible o logotipo e
identificación do Concello de Vigo, así como calquera outro designado polo propio Concello.
Como norma xeral, e de non manifestarse en contrario, todo o relacionado con publicidade en medios de
comunicación (notas de prensa, entrevistas, etc.) será competencia do Concello de Vigo.
O Concello de Vigo será o interlocutor con tódalas institucións ou entidades que participen no programa, e
calqueira realización conxunta de actividades ou colaboracións coas mesmas, deberá contar co visto e prace deste
Concello.
Oitava : Obrigas da Asociación Alborada. Polo presente convenio Alborada comprométese a:
a - Desenvolve-las actividades que compoñen o proxecto e que se especifican no anexo, (presentado por
Alborada e discutido previamente por técnicos de ambas entidades), atendendo ás orientacións e/ou variacións que
se poidan acordar por ámbalas dúas partes, e segundo as prioridades marcadas dende o Concello.
b - Dispoñe-los medios técnicos, materiais e humanos para o correcto desenvolvimento de aquelas.
Alborada, desenvolverá o Programa contando co persoal técnico do que dispón no seu centro, sendo responsable de
dispor doutro complementario de ser necesario.
c - Encargarse de face-lo pagos das cantidades correspondentes a terceiros no que respecta a publicidade,
seguros, material, etc., motivados polas accións emprendidas neste convenio.
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d - Comprométese e responsabilizarse de que tódalas actividades desenvolvidas conten cos seguros
(sociais, de responsabilidade civil, ...), etc... cara a súa correcta execución.
e - A redacción de textos, material gráfico e publicidade tanto do Proxecto como das actividades concretas
que o compoñen.
f - Facilita-la inspección, control, etc. de persoal técnico do departamento de Benestar Social do Concello
de Vigo.
g - Presentar ó Concello informes periódicos do desenvolvimento do proxecto, e un informe de avaliación
final completo.
h - Introducir calquera outra acción tendente ó correcto desenvolvimento do mesmo, sempre de acordo
coas orientacións xerais do Concello e da Comisión de Seguimento en concreto.
Novena : - Obrigas do Concello de Vigo - Por este convenio, e para o desenvolvimento do mesmo, este
Concello de Vigo obrígase a:
a - Artella-los medios técnicos para a orientación, supervisión e avaliación das actividades.
b - Dispoñe-los medios económicos precisos para cubri-los gastos das actividades presentadas,
polo importe máximo marcado no presente convenio (37.000 euros).

Acordos para resolucións, cancelamento ou renovación:
Décima - Como norma última, será o Concello, o que teña a capacidade de decisión definitiva no referido
ó presente Convenio ou accións nel incluídas, caso de non existir acordo entre as partes.
Undécima - O incumprimento do especificado no clausulado, poderá ser motivo de cancelamento da
execución deste convenio, unha vez oída a Comisión de Seguimento.
De ser a Asociación Alborada a que non cumplira o acordado, suporá o cancelamento dos pagamentos
pendentes. No caso de non executarse actividades e terse librado de xeito adiantado algunha cantidade, motivará o
reintegro da mesma no momento do cancelamento.

Pago e xustificación:
Duodécima : Pagamento - o Concello de Vigo abonará unha cantidade inicial de 18.000 (dezaoito mil)
euros, ó inicio do programa, para facer fronte ós gastos xerados polo comenzo das actividades. Para elo, o
funcionario encargado, do Servicio de Benestar Social certificará o comezo efectivo do mesmo.
O resto do importe da cantidade presupostada, abonarase en dous prazos.

O segundo pago executarase unha vez que se certifique por parte do técnico municipal responsable, que
procede a segunda entrega por terse executado o convenio, cando menos nun 50%, de acordo co proxecto
presentado, obxecto do mesmo. Será por importe de 9.500 (nove mil cincocentos) euros.
O terceiro e derradeiro pago, polo importe restante (9.500 euros), efectuarase unha vez sexa xustificada a
realización da totalidade do proxecto por parte do funcionario referido, tras da presentación por parte da
Asociación Alborada da correspondente memoria final e os debidos xustificantes.
As actividades que non se desenvolvan, producirán un desconto proporcional nas cantidades acordadas do
convenio, caso de non ser substituídas por outras segundo acordo da Comisión de Seguimento.
Décimo terceira - a xustificación do gasto farase a traverso do persoal técnico do departamento de
Benestar Social que forme parte da Comisión de Seguimento, e o funcionario encargado será o autorizado a da-lo
visto e prace á xustificación da realización das actividades, para o posterior abono, previa presentación das facturas
e/ou xustificantes, e de acordo co exposto na cláusula duodécima.

Vixencia:
Décimo cuarta - O presente convenio estará vixente durante este ano 2004 e ata o 31 de decembro de 2005.
Acordo final:
Décimo novena - Este convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación Alborada, poderá
ter algunha ampliación nos contidos, actividades, etc., de ser así acordado polos asinantes a través da Comisión de
Seguimento. Deberá facerse constar nun anexo, informado debidamente polos técnicos municipais, e sen que
supoña aumento nas cantidades conveniadas ou modificación dos contidos fundamentais de aquél. Todo elo sen que
sexa preciso a asinatura dun novo convenio.

a

Estando de acordo ámbalas dúas partes co anteriormente manifestado, asinan o presente convenio en Vigo
.

O presidente da Asociación
Alborada
de
Vigo
Julián San Segundo Vegazo

O Concelleiro – Delegado da
Área de Asuntos
Sociais
Ignacio J. López-Chaves Castro
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10.(1233)FIXACIÓN DE PREZO DE VENTA Ó PÚBLICO DO CATÁLOGO DA
EXPOSICIÓN “CASTRELOS OCULTO”. EXPTE. 1233/337.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do directo do
Museo, do 13.09.04, conformado pola concelleira da área de Asuntos Sociais, a Xunta de Goberno
acorda:
Poñer á venda 200 catálogos dos 500 editados co gallo da exposición “Castrelos Oculto” a un
prezo unitario de venda ao público de sete euros- IVE incluído, reservando o resto da edición para as
necesidades protocolarias do Concello.

11.(1234)SOLICITUDE DO CLUB PETANCA CELTA PARA A COLOCACIÓN
DUNHA CASETA NO PARQUE MUNICIPAL DAS COUTADAS. EXPTE. 4684/333.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do director
deportivo do IMD, do 20.09.04, conformado pola concelleira da Área de Promoción Económica e
Desenvolvemento Local, que di o seguinte:
Con data 6 de agosto, o Club Petanca Celta, remite escrito no que solicita permiso para colocar unha caseta
nas pistas de petanca situadas no Parque das Coutadas, no terreo municipal do que se xunta acreditación do Inventario Municipal co número 306.
Dado que este Club non dispón dos servicios anexos mínimos necesarios para o desenvolvemento da actividade
deportiva da Petanca, é polo que propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
1) Autorizar a colocación dunha caseta de dimensións 3 m x 10 m = 30 m 2, no Parque das Coutadas, no terreo
municipal inventariado co número 306.
2) Que se proceda á instalación da auga e a luz para a utilización da devandita caseta.

Acordo
A Xunta de Goberno aproba a proposta contida no precedente informe.

12.(1235)SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO
E RELACIÓNS LABORAIS DE SUBVENCIÓN PARA PRÓRROGA DA CONTRATACIÓN
DE TÉCNICAS LOCAIS DE EMPREGO. ANO 2004. EXPTE. 2714.077.
Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe proposta do xefe do servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego, do 22.09.04, conformado pola Sra. Alcaldesa, a Xunta de
Goberno acorda:
1.Aprobar a memoria para o desenvolvemento de accións dos/as técnicos/as locais de
emprego, que se achega no expediente.

2º.Solicitar á Consellaría de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais a
subvención total de 36.747,48 euros para prorrogar por un ano os contratos das dúas técnicas locais de
emprego, adscritas actualmente á Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego, así como
contratar un/unha novo/a técnico/a local de emprego.
3º.Consignar, nos presupostos municipais do ano 2005, unha partida nunha contía
mínima de 41.997,12 euros para o cofinanciamento municipal destes contratos, no caso de seren
aprobadas as solicitudes de subvención pola cantidade solicitada.

13.(1236)-

RECLAMACIÓN DE DANOS:

a) Dª Mª TERESA SUÁREZ LEMOS. EXPEDIENTE 15253/240. ESTIMADA
PARCIALMENTE.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do xefe da Unidade de
Patrimonio, do 8.06.04, conformado polo xefe de Réxime Interior, en relación coa reclamación de Dª.
María Teresa Suárez Lemos por danos ocasionados no vehículo de seu e no galpón onde o garda, o día
15 de xullo de 2002 nunha actuación dos bombeiros de extinción dun incendio nunha carpintería da
rúa Aragón, visto o informe favorable do Consello Consultivo de Galicia do 12.08.04, o documento
contable acreditativo de existencia de saldo suficiente para o gasto que se propón realizar, e de acordo
co informe-proposta do xefe da Unidade de Patrimonio, do 31.08.04, conformado polo xefe de Réxime
Interior, a Xunta de Goberno acorda:
1º.- Estimar parcialmente a reclamación de dona MARÍA TERESA SUÁREZ LEMOS,
indemnizándolle na cantidade de 261 euros, correspondente ao valor da reparación dos danos sufridos
no seu vehículo, e rexeitándoa no que se refire aos danos ocasionados na edificación ao non resultar
acreditada a titularidade do inmoble.
2º.- Así mesmo, 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 art (33-l-i) do devandito Regulamento.

b)

Dª MÓNICA COELLO GONZÁLEZ. EXPEDIENTE 16096/240. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do xefe da Unidade de
Patrimonio, do 14.06.04, conformado polo xefe de Réxime Interior, en relación coa reclamación de Dª.
Mónica Coello González pola desaparición do seu móbil depositado na oficina da OMIC, visto o
informe favorable do Consello Consultivo de Galicia do 5.08.04, o documento contable acreditativo de
existencia de saldo suficiente para o gasto que se propón realizar, e de acordo co informe-proposta do
xefe da Unidade de Patrimonio, do 26.08.04, conformado polo xefe de Réxime Interior, a Xunta de
Goberno acorda:
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1º.- Estimar a reclamación de dona MÓNICA COELLO GONZÁLEZ, indemnizándolle na
cantidade de 77,53 euros, correspondente ó valor de reposición do seu teléfono móbil.
2º.- Así mesmo, 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 art (33-l-i) do devandito Regulamento.

c)

Dª FLORENTINA CUEVAS MUÑOZ. EXPEDIENTE 15326/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do xefe da Unidade de
Patrimonio, do 28.06.04, conformado polo xefe de Réxime Interior, en relación coa reclamación de Dª.
Florentina Cuevas Muños por danos ocasionado no seu traxe a consecuencia dunha caída sufrida no
Areal pola falla de lousas na beirarrúa, visto o informe favorable do Consello Consultivo de Galicia
do 26.08.04 e de acordo co informe-proposta do xefe de negociado do Servizo de Patrimonio e
Contratación, do 8.09.04, conformado polo xefe de Réxime Interior, a Xunta de Goberno acorda:
1º.- Desestimar a reclamación de Dna. FLORENTINA CUEVAS MUÑOZ, por non existir
claro nexo de causalidade do accidente co funcionamento do servizo público.
2º.- Así mesmo, 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 art (33-l-i) do devandito Regulamento.

14.(1237)ADXUDICACIÓN DO CONTRADO DE SEGURO DE VIDA E
ACCIDENTES DO PERSOAL Ó SERVICIO DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE.17007/240.
Con data 26.07.04 a Xunta de Goberno aprobou o expediente de contratación de seguro de
vida e accidentes do persoal ao servizo do Concello de Vigo.
O titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local certifica con data 6.09.04 que durante
o prazo sinalado no anuncio publicado no DOG nº 158 e no BOP nº 160 de datas 16 e 19 de agosto
respectivamente, presentouse unha única proposición a nome de Seguros Estrella.
A Mesa de Contratación en sesión do 6.09.04 procedeu á apertura da documentación
presentada, admitindo a oferta e pasándoa a informe do Servizo de Patrimonio e Contratación, que foi
emitido pola técnica de Admón. Especial de dito servizo con data 7.09.04 propoñendo a adxudicación
á Compañía Aseguradora “La Estrella, Seguros”.
A Mesa de Contratación e sesión do 13.09.04 en vista precedente informe formula a proposta
que se contén na parte dispositiva deste acordo, conformada pola interventora xeral.

Acordo
A Xunta de Goberno, de conformidade coa proposta da Mesa de Contratación, acorda:
Adxudicar a La Estrella Sociedad Anonima de Seguros y Reaseguro, S.A. o concurso para a
contratación dunha póliza de vida e accidentes para o persoal ó servicio do Concello de Vigo, por un
prezo anual de 201.915,43 euros.
Os capitais asegurados son os seguintes:
Por falecemento: 15.476,06 euros.
Por seguro complementario de invalidez absoluta ou pemanente 23.214,09 euros.
Por seguro complementario de falecemento por accidente: 15.476,06 euros.
Por seguro complementario de falecemento por accidente de circuación: 15.476,06 euros.
Todo o anterior de acordo cos pregos de condicións aprobados por acordo da Xunta de
Goberno Local de 26-07-2004 e a oferta presentada.

15.(1238)MODIFICACIÓN DE ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DE DATA 31.05.04, SOBRE CONVENIO EGAP-CONCELLO DE PARA A REALIZACIÓN DE
ACCIÓNS FORMATIVAS VIGO. EXPTE. 15278/220
Examinadas as actuacións do expediente e de conformidade co informe-proposta do xefe da
Unidade de Persoal de data 17-09-04, conformado polo concelleiro de Xestión Municipal e Facenda, a
Xunta de Goberno Local acordou:
Autorizar a substitución de dona Mª Jesús Magdalena Vila, formadora do curso de “Novidades
lexislativas nas entidades locais en materia tributaria” segundo acordo da Xunta de Goberno de data
31 de maio de 2004, por dona Ana María Pita Grandal, catedrática de Dereito Financieiro e Tributario,
que será asistida polos profesores titulares de Dereito Financieiro e Tributario, don Roberto Fernández
López, D. Jesús Rodríguez Márquez e dona Carmen Ruiz Hidalgo e polo profesor de Dereito
Fiancieiro e Tributario don Jaime AneirosPereira. O gasto correspondente a honorarios dos profesores
e monitores, gastos de material didáctico, etc., de dito curso non supoñen ningunha variación.

16.(1239)EXPEDIENTE DE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE POR
TOXICIDADE DO PERSOAL DO PARQUE MÓBIL CORRESPONDENTE Ó MES DE
AGOSTO DE 2004. EXPEDIENTE 15263/220.
Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe do xefe da Unidade de Persoal
de data 16 de setembro de 2004, conformado pola Alcaldesa do Concello de Vigo e así mesmo o
informe do técnico de Intervención de data 20 de setembro de 2004, conformado polo interventor
acctal., a Xunta de Goberno Local acorda:
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Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade polos servicios
prestados como palista no Parque Móbil corresponde aboar a don Antonio Amoedo García a cantidade
49,20€ (corenta e nove euros con vinte céntimos), correspondente ó mes de agosto de 2004 con cargo
á partida presupostaria 121.0.150.00.00-Gratificacións.

17.(1240)EXPEDIENTE DE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO
PERSOAL DE CEMITERIOS CORRESPONDENTE Ó MES DE AGOSTO DE 2004.
EXPEDIENTE 15264/220.
Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe do xefe da Unidade de Persoal
de data 16 de setembro de 2004, conformado pola Alcaldesa do Concello de Vigo e así mesmo o
informe do técnico de Intervención de data 20 de setembro de 2004, conformado polo interventor
acctal., a Xunta de Goberno Local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade de servizos
prestados polo persoal do servizo de Cemiterios, aboarase ós traballadores que figuran nas relacións
que se achegan e que comezan por don Jesús Alfonso Sanmartín e remata por don Delmiro Vilanova
Acuña, as cantidades que figuran para cada un deles, correspondentes ó mes de agosto de 2004, e que
ascenden a un total de 1.046,32€ (mil corenta e seis euros con trinta e dous céntimos), con cargo á
partida presupostaria 121.0.150.00.00-gratificacións.

18.(1241)EXPEDIENTE DE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO
PERSOAL DE DESINFECCIÓN CORRESPONDENTE Ó MES DE AGOSTO DE 2004.
EXPEDIENTE 15265/220.
Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe do xefe da Unidade de Persoal
de data 16 de setembro de 2004, conformado pola Alcaldesa do Concello de Vigo e así mesmo o
informe do técnico de Intervención de data 20 de setembro de 2004, conformado polo interventor
acctal., a Xunta de Goberno Local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade aboarase o
persoal adscrito o Servicio de Desinfección que figura na relación que se achega e que comenzan por
Don José Ramón Seijas Alvarez e rematan por Don José Manuel Sousa Atrio, as cantidades que
figuran para cada un deles, correspondentes o mes de AGOSTO-2004 e que ascenden a un total 561’80
€ (CINCOCENTOS SESENTA E UN EUROS, CON OITENTA CÉNTIMOS), con cargo a partida
presupostaria 121.0.150.00.00-GRATIFICACIÓNS.

19.(1242)GRATIFICACIÓN
POR
SERVICIOS
ESPECIAIS
E
EXTRAORDINARIOS POR SERVIZOS PRESTADOS DE GRAN GALA CON MOTIVO DA
PROCESIÓN DO CRISTO E DO “DÍA DE GALICIA”. EXPEDIENTE 15262/220.

Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe do xefe da Unidade de Persoal
de data 16 de setembro de 2004, conformado pola Alcaldesa do Concello de Vigo e así mesmo o
informe do técnico de Intervención de data 20 de setembro de 2004, conformado polo interventor
acctal., a Xunta de Goberno Local acorda:
Recoñecer as obrigas que polo concepto de gratificación por servizos especiais prestados con
motivo da “Procesión do Cristo” e do “Día de Galiza”, aboarase ó persoal da Policía Local que figura
nas relaciónsque se achegan e que comezan por don Manuel Conde Vázquez e remtan por don Antonio
Torrado Rodríguez, por unha cantidade total de 1.392,04 (mil trescentos noventa e dous euros con
catro céntimos).

20.(1243)GRATIFICACIÓN
POR
SERVICIOS
ESPECIAIS
E
EXTRAORDINARIOS POR EXCESO DE XORNADA ANUAL DO PERSOAL DO SERVIZO
DE CEMITERIOS CORRESPONDENTE Ó MES DE AGOSTO DE 2004. EXPEDIENTE
15266/220.
Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe do xefe da Unidade de Persoal
de data 16 de setembro de 2004, conformado pola Alcaldesa do Concello de Vigo e así mesmo o
informe do técnico de Intervención de data 20 de setembro de 2004, conformado polo interventor
acctal., a Xunta de Goberno Local acorda:
Recoñecer as obrigas que polo concepto de gratificación por servizos especiais e
extraordinarios en compensación ás horas en exceso realizadas durante o presente ano do persoal
administrativo do Servizo de Cemiterios, aboaranse ós traballadores que figuran na relación que se
achega e que comeza por don José Luis Hermida Rodríguez e remata por don G. Manuel Rosende
Rios, as cantidades que figuran para cada un deles correspondentes ó mes de agosto-2004, e que
ascenden a un total de 586,50€ (cincocentos oitenta e seis euros con cincoenta céntimos), con cargo á
partida presupostaria 121.10.151.00.00-Gratificacións.

21.(1244)GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS EXTRAORDINARIOS EN
DOMINGOS,
FESTIVOS
E
NOCTURNIDADE
DO
PERSOAL
MUNICIPAL
CORRESPONDENTE Ó MES DE AGOSTO DE 2004. EXPEDIENTE 15268/220.
Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe do xefe da Unidade de Persoal
de data 16 de setembro de 2004, conformado pola Alcaldesa do Concello de Vigo e así mesmo o
informe do técnico de Intervención de data 20 de setembro de 2004, conformado polo interventor
acctal., a Xunta de Goberno Local acorda:
Asignar en concepto de gratificación por servizos extraordinarios de domingos, festivos e
a xornada nocturna ó persoal que figura nas relacións achegadas e que comezan por don Jesús Alfonso
Sanmartín do servizo de Cemiterios e rematan por don J. Manuel Ogando López, os importes que en
cada caso se indican e que ascenden a un total de 64.315,63€ (sesenta e catro mil trescentos quince
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euros con sesenta e tres céntimos), con cargo a partida presupostaria 121.0.151.00.00-Gratificacións,
correspondentes ó mes de agosto de 2004.

22.(1245)SOLICITUDE DA COMISIÓN DE FESTAS DE SAN PAIO DE
AUTORIZACIÓN DA CELEBRACIÓN DUNHA FESTA NA HONRA DE SAN PAIO OS DÍAS
10 E 11.10.04. EXPEDIENTE 70081/210.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de
Seguridade e Transportes, a Xunta de Goberno acorda:
AUTORIZAR á COMISIÓN DE FESTAS DE SAN PELAYO DE NAVIA á ocupación do
espacio público solicitado co gallo da celebración da Festa na honra de SAN PAIO DE NAVIA os días
11 e 12 de outubro de 2004 na zona marcada e delimitada no plano que se achega, debendo delimitar o
recinto, deixar espacio baleiro para o paso de persoas e vehículos no caso de urxencias; así mesmo,
non se poderá ocupar ou invadir as vías públicas ou accesos, debendo sinalizar o contorno para a libre
circulación de persoas e vehículos na zona, velando os solicitantes para que non se produza alteración
da orde pública.
Ten a obriga de inlcuir na Póliza de Responsabilidade Civil unha cobertura de até 3.000 €
polos posibles danos producidos ao Patrimonio Municipal no lugar onde se realicen os festexos.
Axustaranse así mesmo, ás seguintes normas:
---

Horario máximo autorizado.........................3:30 horas.

--Límite transmisión ruidos............................non se superarán os fixados na taboa 1.2 do anexo da
vixente Ordenanza Municipal de Ruidos e Vibracións, publicado no B.O.P.de data 16 de outubro de
2000.
--Deberán solicitar do departamento de limpeza un reforzo de contenedores e deixar o recinto nas
debidas condicions de limpeza, unha vez finalizadas as celebracións, así como dar cumprimento ás
normas sobre ocupación de espacios públicos aprobadas na Comisión de Goberno de data 17 de marzo
de 2003.

23.(1246)DAR CONTA DE ANULACIÓN DE PROVIDENCIA DE PREMA EN
LIQUIDACIÓNS DA ACOMETIDA DE SANEAMENTO. EXPEDIENTE 2184/700.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do tesoureiro
municipal, do 12.08.04, que di o seguinte:
En sesión ordinaria de data 21 de xaneiro de 2002, na Comisión de Goberno, acordouse a seguinte
resolución:

"PROPOSTA

PARA QUE SE DICTE PROVIDENCIA DE CONSTRINXIMENTO QUE PERMITA COBRA-LAS

CANTIDADES ADEBEDADAS POR CONTRIBUINTES Á

UTE SERAGUA-FCC, EXPEDIENTE 13/141".

En data 8/09/2004 e no uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente (Lei 7/1985 do 2 de
abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e Lei 39/1988 do 28 de decembro, Reguladora das Facendas
Locais), o Sr. Tesoureiro acordou a anulación da providencia de apremio dictada no seu día sobre as
liquidacións que se detallan ó seguir, así como a notificación deste acto de declaración de nulidade ós
interesados, en virtude do escrito presentado en data 30/08/2004 (nº doc: 40088955), pola Concesionaria do
Servicio Municipal de Abastecemento e Saneamento de Auga do Concello de Vigo (AQUALIA) do que se achega
copia.
No citado escrito, solicitábase a anulación dos recibos relacionados pola concesionaria, unha vez
acordada a estimación das reclamacións interpostas contra as liquidacións xiradas no seu día, segundo o
establecido no Anexo G-60 da Ordenanza Fiscal do Concello de Vigo sobre a TAXA DE ENGANCHE AS REDES DE
ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DE AUGA.
Xa que ten desaparecido a débeda que orixinou no seu día a iniciación do procedemento de apremio,
dase traslado á Xunta de Goberno para su coñecemento.
DETALLE DAS LIQUIDACIÓNS:
NOME

CONCEPTO

Nº RECIBO

PRINCIPAL

Justo Comesaña

Acometida Saneamento 2002

28.900.365

1.220,05 €

Acordo
A Xunta de Goberno queda enterada.

24.(1247)ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO E
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN ARTÍSTICA EN EDIFICIOS E
MONUMENTOS HISTÓRICOS DA CIDADE. EXPTE. 1463/104.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta de data 20-0904 asinado pola coordinadora de Turismo e Comercio e polo enxeñeiro industrial municipal,
conformado pola concelleira de Promoción Económica e Desenvolvemento Local, Turismo e
Comercio e que contén así mesmo o intervenido e conforme da Intervención Xeral, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Adxudicar á empresa ECLER, LABORATORIO DE ELECTRO-ACÚSTICA, S.A., con
CIF a-08530792, a subministración e instalación de sistema de iluminación artística de edificios e
monumentos históricos da cidade, por un importe de 184.846,00€, por seren a oferta mellor valorada
das presentadas ó procedemento negociado.
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25.(1248)ADXUDICACIÓN DE CATRO BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS EN OFICINAS E SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA O
INVERNO 2002. EXPEDIENTE 1479/104.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 20-09-04 da
coordinadora de Turismo e Comercio conformado pola concelleira de Promoción Económica e
Desenvolvemento Local, Turismo e Comercio e así mesmo intervenido e conformado pola
Intervención Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.- Adxudicar as catro bolsas para a realización de prácticas nas oficinas e servicios de
información turística municipal, para o período outubro 2004 – maio 2005, ós/ás aspirantes que foron
admitidos/as a esta convocatoria e que acadaron maior puntuación. Por orde de puntuación son:
APELIDOS E NOME

PUNTUACION

DNI

1. Andrea Nieto Docamiño
2. María Pilar Ciges Regueiro
3. Silvia Garnil García
4. María José García Oliveira

9,40 ptos
8,10 ptos
6,50 ptos
6,00 ptos

50.962.005 P
36.154.081 J
53.175.473 W
53.183.029 Z

Segundo.- Declarar como suplentes ós/ás aspirantes que se relacionan a continuación e
segundo orde de puntuación. En caso de renuncia dalgún dos titulares antes mencionados, serán
chamados sucesivamente. En caso de empate de puntuación realizarase entrevista persoal e proba
adicional de idiomas:
APELIDOS E NOME

PUNTUACION

1. Ana Sacarrera López
2. Eva María Lago Fernández
3. Marta Mª Somoza Parada
4. Marta Minguez Álvarez
4. Lucía Paz Barros
4. Vanesa Areal Montes
5. María José Pérez Barreiro
5. María Dulce Coello Villafines
6. Patricia Costas Collado
7. Pamela Custodia Maside
8. Isabel Martínez Nieves
9. Cristina González Granja
10. Andrea Alonso Gómez
11. Carmen Susana Álvarez Álvarez
12. Verónica Pérez Buesa

5,50 ptos
5,15 ptos
4,90 ptos
4,60 ptos
4,60 ptos
4,60 ptos
4,00 ptos
4,00 ptos
3,95 ptos
3,40 ptos
2,60 ptos
2,45 ptos
1,40 ptos
1,20 ptos
0,50 ptos

DNI
36.155.159 X
53.183.688 Y
34.268.277 W
36.137.746 P
73.241.168 Z
36.158.025 R
36.168.000 V
76.990.607 Q
77.001.770 R
36.165.642 M
36.107.552 J
36.087.432 H
34.627.699 A
36.166.000 H
36.171.712 A

Terceiro.- Do gasto aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 23 de agosto de 24.000
€, con cargo á partida 7510 4810000, imputarase a este exercicio a cantidade de 9.000 €,

correspondente ás mensualidades de outubro, novembro e decembro das catro bolsas de formación. O
resto do gasto aprobado imputarase ó exercicio do 2005.
Cuarto.- Que se libre a xustificar a cantidade de 9.180 € (9.000 € mensualidad e 180 €
seguro) con cargo ás partidas mencionadas no acordo de data 23 de agosto, a favor de Dona Yolanda
Aguiar Castro, con DNI 36.076.445-W, para proceder ó pagamento mensual das becas, tal e como
recollen as becas da convocatoria e o acordo da Xunta de Goberno Local de data 23 de agosto de
2004. O importe total
deberá ser ingresado na conta habilitada do departamento de Turismo número 2080 0000 78
0040246105
26.(1249)PROXECTO DE RECONSTRUCCIÓN E CONSOLIDACIÓN DA
ESCOLLERA DE PROTECCIÓN DE TEMPORAIS NA ILLA DE TORALLA, VIGO. FASE 1.
EXPTE. 50121/421.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de
Admón. Xeral do departamento de Planeamento e Xestión, do 10.09.04, que di o seguinte:
Antecedentes:
1) Con rexistro de entrada de data de 21 de maio de 2004 a Universidade de Vigo, solicita o inicio da
tramitación do expediente referenciado no asunto, achegando o proxecto redactado polo Enxeñeiro de Camiños
don Eloy Fernández-Valdés Martínez-Estéllez con data de Agosto de 2.003.
2) Con data de 1 de xuño de 2004, a oficina técnica de licencias solicita informe.
3) Con data de 12 de xullo de 2004, o enxeñeiro técnico de obras públicas informa que: "con fecha 21 de mayo
la Universidad de Vigo presenta para su autorización, el Proyecto de reconstrucción y consolidación de la
escollera de protección de temporales en la Isla de Toralla, redactado por el Ingeniero de Caminos D. Eloy
Fernández-Valdés Martínez-Esteller./ Las obras se sitúan dentro de la zona de deslinde marítimo-terrestre./ Se
trata de un proyecto vinculado en parte con la construcción del edificio de la Estación de Ciencias Marinas en
el mismo lugar, litoral noroeste de la isla. En realidad la solicitud es para la Fase 1ª, la más próxima al edificio
citado, y cuyas obras consisten en la reconstrucción de la escollera ya existente, racionalizando y mejorando el
perfil de esa obra de protección./ El Proyecto que se presenta también incluye las obras de la Fase 2ª, a
continuación de la anterior hacia el oeste, obras de nueva planta que permiten devolver al mar cerca de 5.000,m2 ocupados actualmente por un relleno (Plano nº 4)./ En ambos casos la solución constructiva es la misma,
adoptándose la sección tpo recogida en el Plano nº8, núcleo de "todo uno " de cantera, manto secundario o
capa filtro con bloques de granito, y manto de protección del talud del mismo material, pero de peso superior,
de tres toneladas mínimo cada uno. Sobre el núcleo una vez rasanteado con zahorra, se construye un espaldón
de hormigón en masa./ El Proyecto contiene la documentación exigible para las obras que define". Xunto ó
citado informe, achega o plano do vixente PXOU de Vigo, onde o terreo sobre o que se proxectan as obras está
cualificado como solo urbano, afectado á ordenanza 3.2 de zona de equipamento.
4) Foi tramitado baixo o número de expediente 49266/421, o proxecto de estación de ciencias mariñas na Illa de
Toralla, autorizado por Resolución do Vicepresidente da Xerencia Municipal de Urbanismo, de data de 24 de
xuño de 2004 (P.D. Xunta de Goberno Local de 5/01/2004).
5) Consta no expediente fotocopia simple da Resolución da Dirección Xeral de Costas, dictada con data de 23
de xaneiro de 2.004 otorgando á Universidade de Vigo a concesión da ocupación duns 24.407 m2 de terreos de
dominio público mar´timo-terrestre, para a realización das obras e instalacións comprendidas no "Proxecto de
reconstrucción e consolidación de escollera de protección de temporais" e no "Proxecto básico de estación de
ciencias mariñas. Campus marino Illa de Toralla" no termo muicipal de Vigo (Pontevedra), con arranxo ás
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condicións e prescricións que xuntan baixo o título de "prego de condicións xerais para concesión demaniais
nas praias, zona marítimo-terrestre e mar territorial aprobado por Orden Ministerial de 8 de novembro de
1.985, publicado no B.O.E. de 19 de novembro de 1.985, coas modificacións necesarias para a súa adaptación á
Lei 2/1988, de 28 de xullo, de Costas, informado favorablemente polo Servicio Xurídico con data de 2 de xuño
de 1.989". No apartado IV dos antecedentes de feito desta resolución faise referencia ós informes oficiais
favorables evacuados no expediente: Concello de Vigo, Dirección Xeral de Recusos Mariños na Consellería de
pesca e Asuntos Marítimos e Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio
Ambiente (segundo o cal non procede o sometemento ó impacto ambiental nin de efectos ambientais).
6) Con data de 19 de xullo de 2.004 a técnica de administración xeral da oficina de planeamento e xestión
emitíu informe xurídico, do que se deu traslado ós interesados conferíndolles trámite de audiencia, sen que
conste no expediente que achegasen alegación nin documentación ningunha.
Consideracións xurídicas.
I. Dos antecedentes expostos, apartados 3) e 5) resulta que as obras contempladas no "proxecto de
reconstrucción e consolidación de escollera de protección de temporais" "se sitúan dentro de la zona del
deslinde marítimo terrestre" e "consisten en la reconstrucción de la escollera ya existente, racionalizando y
mejorando el perfil de esa obra de protección" (informe técnico de 12/7/2004), o que "contribuirá a la
recuperación en parte de dicho dominio público terrestre" (Consideración xurídica I da Resolución da
Dirección Xeral de Costas de 23/01/2.003). En consecuencia semella que as obras son de competencia da
Administración do Estado no sentido dos artigos 110 e seguintes da Lei 29/1988, de 28 de xullo. E que, polas
características do proxecto, predomina a competencia de Costas en materia de mar litoral e non a de
ordenación urbanística, que se é o caso, podería entenderse derivada do feito da actuación sobre un terreo
accedido artificialmente ó mar (doctrina do TS a sensu contrario, entre outras, STS 24/01/1997).
II. Non obstante, cabe apreciar que o movemento de terras en que se poden entender incluidas as obras do
proxecto sobre o que se informa non é incompatible coa ordenanza 3.2.
III. O artigo 116 da Lei 22/1988, de 28 de xullo e artigos 55 e seguintes da Lei 7/1985, de 2 de abril, en especial
o seu artigo 55.b) segundo o cal para a efectividade da coordinación e eficacia das distintas adminsitracións
deberán nas súas relacións recíprocas, ponderar na actuación das competencias propias a totalidade dos
intereses públicos implicados e, en concreto, aquelas dos que a súa xestión estea encomendada ás outras
Administracións.
IV. Lei 30/1992, de 26 de novembro; Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia; Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, aprobatorio do Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia
e preceptos concordantes do Decreto de 15 de xuño de 1955.
V. A competencia correspóndelle á Xunta de Goberno Local en virtude do artigo 127 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, na redacción dada pola Lei 57/2003, de 16 de decembro.
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno local, previo debate, se é o caso, no Consello da Xerencia
Municipal de Urbanismo, a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Prestar conformidade ó proxecto de reconstrucción e consolidación de escollera de protección de
temporais sito na illa de Toralla, Vigo, redactado polo enxeñeiro de camiños don Eloy Fernández-Valdés
Martínez-Estéllez en agosto de 2.003 e promovido pola Universidade de Vigo, e autorizado por resolución da
Dirección xeral de Costas en data de 23/01/2004.

Segundo.- Notificar esta resolución á Dirección Xeral de Costas, Universidade de Vigo e demais interesados no
expediente, indicándolles que contra a mesma cabe interpor alternativamente recurso de reposición ante esta
Administración municipal no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do
Contencioso Administrativo no prazo de dous meses, sen prexuízo de que exerciten calquera outro que estimen
procedente.

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

27.(1250)APROBACIÓN TÉCNICA DO “PROXECTO DE REPARACIÓN DE
HUMIDADES E OUTROS NO MERCADO DA PEDRA”. EXPEDIENTE 42606/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de
Vías e Obras, do 22.09.04, conformado polo concelleiro delegado da Área de Servizos Xerais,
que di o seguinte:
Como consecuencia de soportar indebidamente o tráfico de camións de reparto, o pavimento pétreo da
Praza da Pedra sufriu deterioros que afectaron a impermeabilización dos locais comerciais do mercado. O
presente proxecto contempla as obras necesarias para a reparación das deficiencias mencionadas.
O presuposto base de licitación ascende á cantidade de: 58.435,64 €. CINCUENTA E OITO MIL
CATROCENTOS TRINTA E CINCO EUROS CON SESENTA E CATRO CÉNTIMOS.
O proxecto inclúe o correspondente estudio básico de seguridade e saúde dacordo co artigo 17.2 do Real
Decreto 1627/1997, de 24 de outubro.
O proxecto comprende unha obra completa, no sentido previsto no artigo 127.2 do Regulamento Xeral de
Contratos das Administracións Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, e tamén se recolle que o
proxecto foi redactado atendendo ás normativas técnicas urbanísticas e medioambientais aplicables ao cumplir
co esixido nos artigos 124 e 125 da Lei de Contratos das Administracións Públicas, Real Decreto Lexislativo
2/2000, de 16 de xuño.
Polo exposto, sométese á consideración da Xunta de Goberno Local a seguinte,
PROPOSTA:
Aprobar técnicamente o proxecto “REPARACION DE HUMEDADES Y OTROS EN EL MERCADO DE
LA PIEDRA” cun presuposto base de licitación de : 58.435,64 €. CINCUENTA E OITO MIL CATROCENTOS
TINTA E CINCO EUROS CON SESENTA E CATRO CÉNTIMOS.

Acordo
A Xunta de Goberno aproba a proposta contida no precedente informe.

ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
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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.

28.(1251)PROPOSTA DA XUNTA DE VOCEIROS SOBRE VARIACIÓN NA
COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN. Doc. 40086003.
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 conformidade coa proposta da Xunta de
Voceiros, sesión 23 setembro 2004, a Xunta de Goberno Local, acorda:
Primeiro.- Modificar o acordo de data 12-01-04 polo que se estableceron os membros da
Mesa de Contratación no sentido de incrementar o número de vocais adscribindo un vocal máis ó
Grupo Municipal de DPG e outro ó Grupo Municipal do PP.
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ós anteditos Grupos Municipais de DPG e PP
para que propoñan ós seus representantes.

29.(1252)PROGRAMA DE PRODUCTIVIDADE
MANTEMENTO DOS SERVIZOS DE PRAIAS.

DOS

EQUIPOS

DE

A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Antecedentes
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
coordinadora de Área de Servizos, do 12.07.04, conformado polo concelleiro de Área de Servizos e o
concelleiro de Meido Ambiente que di o seguinte:
Co obxecto de proceder á campaña anual de mantemento dos servizos nas distintas praias do
municipio, e a conveniencia de que ditas tarefas sexan realizadas polo persoal Municipal adscrito a diversos
servicios, toda vez que supón un gran aforro para as arcas municipais fronte o elevado custo que suporía a
contratación exterior dunha empresa e debido a experiencia e profesionalidade acreditada polo persoal
municipal, e tendo en conta os resultados obtidos en anos anteriores, a premura dos traballos a realizar e outros
condicionantes de clara penosidade polos horarios e abundante afluencia de público, faise necesario solicitar
en concepto de productividade 200 euros por traballador e mes, de maneira proporcional ás horas traballadas,
tendo en conta unha xornada diaria de 5 horas, así como 250 euros para o capataz responsable das brigadas.
As persoas implicadas na brigada para esta productividade serían:
•
1 capataz
•
13 oficiais, entre ferreiros, fontaneiros, albanes, conductores e mecánicos.

O período operativo estaría comprendido entre o 1 de xullo e o 15 de setembro, estímandose unha
productividade de aproximadamente 10.000 euros.
De conformidade co disposto no artigo 5 do RD 861/86, de 25 de abril, en ningún caso as cantidades
asignadas devengaran ningún dereito individual respecto á valoración ou apreciacións correspondentes a
períodos sucesivos.

Con data 25.08.04 o xefe da Unidade de Persoal emite o seguinte informe:
Con data 12 de xullo de 2004, os concelleiros delegados das Areas de servicios e de medio ambiente
emiten unha proposta conxunta interesando o establecemento dun complemento de productividade para o
persoal adscrito a distintos servicios que está a acometer labouras de mantemento dos servicios de praias no
termo municipal, por un importe de 200 euros o mes por traballador, de maneira proporcional ás horas
traballadas, en función dunha xornada diaria de 5 horas, agás capataces e responsables de brigadas, para os
que se prevee un importe mensual de 250 euros.
Informe:
Con carácter xeral, debemos informar que 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 rendimento, actividade extraordinaria, e o
interese e iniciativa coa que o funcionario desenvolve o seu traballo.
Segundo a referida norma, a apreciación da productividade deberá realizarse en función de
circunstancias obxectivas relacionadas directamente co desempeño do posto de traballo e cos obxectivos
asignados ó mesmo, sen que en nengún caso as contías asignadas por complemento de productividade durante
un período de tempo poidan devengar dereito individual algún verbo das valoracións ou apreciacións
correspondentes a períodos sucesivos.
Asemade, indica a norma de invocación que as cantidades que perciba cada funcionario por este
concepto serán de coñecemento público, tanto dos demáis funcionarios da Corporación coma dos
representantes sindicais.
En canto as competencias resolutorias, correspondelle ó Pleno da Corporación determinar no
orzamento a cantidade global destinada á asignación do complemento de productividade, e á Xunta de Goberno
local a distribución de dita contía entre os diferentes programas ou áreas e a asignación individual do
complemento de productividade, con suxección ós criterios que no seu caso teña establecido o Pleno, sen
prexuizo da delegación que teña conferidas con arranxo ó establecido na Lei 7/ 85, de 2 de abril.
Feitas estas premisas legais, cúmpre informar, nun primeiro orde de consideracións, que a proposta
remitida polas anteditas concellerías non se substentan en nengún dereito preexistente dos empregados públicos
beneficiarios do programa, polo que non resulta preceptivo, en modo algún, o establecemento deste
complemento retributivo, de carácter eminentemente discrecional.
Ó día de hoxe, e en tanto non se resolva outra cousa polo órgano competente, os criterios para a
asignación de productividades, en principio, veñen establecidas nas vixentes Instruccións de Plantilla dos
respectivos orzamentos, aprobadas polo Pleno do Concello, e nas que non se contempla previsión algunha sobre
esta productividade solicitada.
Nembargantes, e á vista das novas competencias resolutorias que o artigo 127.1.h) da lei 7/85,
Reguladora de bases de réxime local, introducido pola lei 57/2003, de 16 de decembro, lle atribúe á Xunta de
goberno local ( aprobación de retribucións do persoal de acordo cos orzamentos e demais cuestións de persoal
non atribuídas a outros órganos ), podese entender competencia da Xunta de goberno a aprobación de novos
criterios de asignación de productividades en tanto en canto se produza a debida reserva de crédito da partida
orzamentaria no presuposto vixente.
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Cúmpre dicir que a proposta presentada a instancias das respectivas concellerías afectadas podería
constituir un dos supostos de asignación deste complemento retributivo na medida que non reviste un devengo
periódico e resposta a un obxectivo de traballo marcadamente extraordinario.
Para o eventual suposto de que a Xunta de goberno optase por dar aprobación ao establecemento do
antedito complemento retributivo – e advertindo de que en nengún caso ten carácter vinculante ou preceptivo o
seu establecemento -, o acordo suscpetible de adopción deberá referirse expresamente á aprobación da proposta
transcrita no informe de 12 de xullo de 2004, asinada polos Concelleiros delegados das Areas de servicios e de
medio ambiente.
O presente expediente está suxeito a informe de fiscalización e consignación presupostara pola
Intervención xeral.

Acordo
A Xunta de Goberno, vistos os precedentes informes acorda:
Aprobar o establecemento de un complemento retributivo en concepto de productividade para
o persoal adscrito a distintos servizos que está a acometer labouras de mantemento dos servizos de
praias no termo municipal, tal e como se recolle na proposta dos concelleiros delegados de Áreas de
Servizos e Medio Ambiente de data 12.07.04 transcrita nos antecedentes deste acordo. En nengún caso
o establecemento deste complemento ten carácter vinculante ou preceptivo.

30.(1253)PROXECTO DE EXECUCIÓN (FASE 1) DE REHABILITACIÓN DA
ANTIGA RECTORAL DE ALCABRE COMO EQUIPAMENTO CULTURAL E SOCIAL.
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 a Xunta de Goberno acorda:
Aprobar o proxecto de execución (1ª fase) da Rehabilitación da antiga Rectoral de Alcabre
como equipamento cultural e social, na Parroquia de Alcabre do Concello de Vigo, redactado polo
arquitecto municipal, Sr. Piñeiro Ferradás, cun orzamento xeral de 180.303,60 €.

31.(1254)ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningúnha intervención neste punto.

E sen ter máis asuntos que tratar, a Sra. presidenta rematou a sesión ás quince horas e quince
minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O CONCELLEIRO-SECRETARIO ACCTAL.

DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Ignacio López-Chaves Castro.
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