ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 15 de novembro de 2004

SEÑORES/AS ASISTENTES:

NON ASISTEN:

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. Carlos Comesaña Abalde

D. José Manuel Couto Pérez

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e vinte e oito minutos do día quince de novembro 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 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. Estan presentes, por
invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, D. Manuel Xosé Lorenzo Penela, e a
interventora Da. Berta Guarner González.

A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1.(1428)- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión do 25 de outubro de 2004. Deberán
incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila da Sra. alcaldesa–
presidenta.

2(1429).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMTVO. Nº 1 DE VIGO NO R.C.A Nº
121/04 INTERPOSTO POR D. ALBERTO EIRO LAGO CONTRA DESESTIMACIÓN
PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL (EXPEDIENTE
Nº 16391/240-03). DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 26.10.04, dictada polo Xulgado do contencioso-administrativo nº 1
de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:

Sesión ord. do 15.11.04

Desestimo o recurso contencioso administrativo interposto por ALBERTO EIRO LAGO contra
desestimación presunta polo Concello de Vigo, da reclamación patrimonial efectuada polo actor en data 13
de xuño de 2003, no Expte nº 16391/240-03; resolución que confirmo, ó entendela axustada a dereito. Sen
condena a custas
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, do que debera darse conta ao
departamento de Patrimonio.

3.(1430)- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMTVO. Nº 1 DE PONTEVEDRA NO
R.C.A Nº 181/2004 INTERPOSTO POR D. MIGUEL ÁNGEL CASAS COUSO CONTRA
SANCIÓN DE TRÁFICO (EXPEDIENTE Nº 1030803494). DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 25.10.04, dictada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1
de Pontevedra no recurso de referencia, interposto contra resolución do Concello de Vigo de 22.04.04 pola
que se desestima o recurso interposto polo actor contra a sanciónd e 302 € imposta ao demandante por
resolución de 18.02.04, pola suposta infracción de conducción temeraria cometida o 8.05.03. A sentenza
falla o seguinte:
Que debo desestimar e desestimo a demanda formulada polo letrado D. Carlos Hermelo Fernández,
en nome e representación de Miguel Angel Casas Couso, contra a resolución do Concello de Vigo de 22
de abril de 2004, confirmando integramente a mesma, sen facer expresa imposición de custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, do que debera darse conta ao
departamento de Seguridade, Tráfico e Transportes.

4.(1431)SENTENZA DO TSXG NO R.C.A Nº 03/7901/99 E 03/7930/99
(ACUMULADOS) INTERPOSTO POR AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO CONTRA
ACORDOS DO PLENO 28.12.99 SOBRE IMPOSICIÓN DE TAXAS DE SERVIZO DE AUGAS E
C. DE GOB. 06.08.99 DESESTIMACIÓN DE REPOSICIÓN. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 14.10.04, dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que desestimamos os recursos contencioso-administrativos acumulados interpostos pola Autoridade
Portuaria de Vigo contra acordo definitivo do Pleno do Concello de Vigo, adoptado en sesión de data 28
de decembro de 1998, de imposición de taxas pola prestación de servizos de subministro de auga potable e
acordo da Comisión de Goberno do Concello de Vigo, adoptado en sesión de data 6 de agosto de 1999,
desestimatorio de recurso de reposición interposto pola Autoridade Portuaria de Vigo contra acordo
definitivo de aprobación da Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación de servizos de
suministro de auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais; non facemos
especial imposición de custas.
Sesión ord. do 15.11.04

A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, do que debera darse conta ao
departamento de Ingresos e o Servizo de Augas.

5.(1432)- SENTENZA DO TSXG NO R.C.A Nº 02/4937/00 INTERPOSTO POR FOMENTO
DE CONSTRUCCONES Y CONTRATAS, S.A. CONTRA ACORDO PLENARIO DE 26.06.00
DESESTIMATORIO DE REPOSICIÓN CONTRA O DO 27.03.00 SOBRE REVISIÓN DE PREZO
DO CONTRATO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RSU PARA 1999. ESTIMADO
PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 29.04.04, dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimamos en parte o recurso contencioso administrativo interposto por “Fomento de Construccións
e Contratas, S.A.” contra o Acordo de 26.6.00 do Concello de Vigo polo que se desestimou o recurso de
reposición interposto contra outro de 27.3.00, que aprobou a revisión do prezo do Servizo de recollida e
transporte de RSU e o fixo na cantidade de 940.318.567 pts. para o ano 1999, e anulamos dito acto, por ser
contrario a dereito, e declaramos que dito prezo revisado debe ser de 6.113.040,60 € (1.017.124.374 pts.).
Non se fai imposición de custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, do que debera darse conta ao
departamento de Contratación.

6.(1433)- PRESTACIÓN DO SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR. ALTAS EXPTES:
11/29057/04, 41/30.853, 41/000000/04, 02/000995, 02/953, 12/8364, 22/175, 12/18.970, 22/463, 12/2005.
Examinadas as actuacións dos expedientes e de acordo cos informes-proposta do xefe de Sector de
Acción Social, conformados polo concelleiro-delegado do Área de Asuntos Sociais, a Xunta de Goberno
acorda concede-la prestación do Servizo de Axuda no Fogar ás seguintes persoas:
-

Ramón Pazo Jorge .Expte. 11/29057/04.
Juan Fernández Villar. Expte. 41/30853.
Jesús Docampo Suárez. Expte. 41/000000/04.
Ernestina Lameiras González. Expte. 02/000995.
Amelia Alonso Ruanova. Expte. 02/953.
María Mercedes Couto Fernández. Expte. 12/8364.
Amelia M. Drey de Horno. Expte. 22/175.
Margarita López Meaños. Expte. 12/18970.
Purificación González Alonso. Expte. 22/463.
Gerónima Antonia Gestoso Costas. Expte. 12/2005.

Sesión ord. do 15.11.04

7.(1434)- PROXECTO DE CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E A FUNDACIÓN PARA A INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E
INNOVACIÓN DO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO XERAL-CIES DE VIGO
(FICHUVI) PARA DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS CARA Á PROMOCIÓN DA
SAÚDE. EXPTE. 11008/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do técnico de Admón. Xeral, do
3.11.04, e de acordo co informe-proposta do técnico do Departamento de Benestar Social, do 30.09.04,
conformado polo concelleiro-delegado de Área de Asuntos Sociais, a Xunta de Goberno, acorda:
Aprobar o texto do Convenio Marco de Colaboración entre o Concello de Vigo e a FICHUVI,
cara ó desenvolvimento de programas, proxectos ou actividades tendentes á promoción da saúde,
destinados á poboación da cidade de Vigo, e que deberán ser concretados en convenios ou acordos que se
formalizarán individualmente, dependendo da disposición dos medios cos que conta cada unha das
entidades.
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO E A FUNDACIÓN
FICHUVI PARA ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, INVESTIGACIÓN E PROMOCIÓN NO ÁMBITO DA SAÚDE.
COMPARECEN
Dunha parte,
O Excmo. Concello de Vigo 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.
doutra
A Fundación, Desenvolvemento e Innovación do Complexo Hospitalario Universitario Xeral – Cies de Vigo
(FICHUVI), con CIF G36911972 e domicilio a efectos deste Convenio na Rúa Pizarro nº 22, CP 36204 Vigo
(Pontevedra), e no seu nome D. Enrique Caso Peláez, Director Técnico da Fundación, segundo Acta da Reunión do
Patronato da mesma, aprobada o 31 de outubro de 2003.
Ámbalas dúas partes recoñécense mutuamente capacidade xurídica suficiente para asina-lo presente convenio e, a tal
efecto
EXPOÑEN
PRIMEIRO- Que ambas entidades consideran de interese común promover a cooperación e a colaboración para o
desenvolvemento científico e tecnolóxico, procurando unha aplicación práctica do coñecemento en proveito da
sociedade.
SEGUNDO.- Que o desexo de ambas institucións é a subscripción dun Convenio Marco de Colaboración que
instrumente e regule as súas relacións mediante a eventual subscripción de Convenios Específicos.
Sesión ord. do 15.11.04

Por isto, ambas partes acordan subscribir este Convenio Marco de Colaboración, de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.O obxecto deste convenio consiste en regular a colaboración entre o Concello de Vigo e a Fundación,
Desenvolvemento e Innovación do Complexo Hospitalario Universitario Xeral – Cies de Vigo (FICHUVI).
SEGUNDA.O propósito deste convenio é realizar actividades e proxectos en forma conxunta en todo tipo de asuntos que
resulten de interese para as Institucións que representan, entre as cales, en forma enunciativa pero non limitada,
menciónanse as seguintes :
1.- Desenvolvemento de proxectos de investigación
2.- Organización e realización de todo tipo de actividades académicas, tales como : cursos de postgrado,
cursos de terceiro ciclo, outros cursos, conferencias, simposios ou seminarios.
3.- Apoio a investigadores e estudantes.
4.- Intercambio de publicacións, traballos de investigación e de calquera tipo de materiais académicos que
resulten de interese.
5.- Cantas outras sexan consideradas de interese mutuo, dentro das dispoñibilidades das partes e segundo
a legalidade establecida no Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de Contratos das Administracións Públicas.

TERCEIRA .Cada unha das partes comprométese a non difundir, baixo ningún aspecto, as informacións científicas ou técnicas
no desenvolvemento dos proxectos de investigación e traballo conxunto, que se leven a cabo.
Os datos e informes obtidos durante a realización dos proxectos conxuntos, así como os resultados finais, terán
carácter confidencial. Cando unha das partes desexe utilizar os resultados parciais ou finais, en parte ou na súa
totalidade, para a súa publicación como artigo, conferencia, etc,… deberá solicita-la conformidade escrita da outra
parte.
Calquera que sexa o modo de difusión, respectarase sempre a mención dos autores do traballo. No caso de patentes,
estes figurarán na calidade de inventores. En calqueira caso, farase sempre referencia especial a este convenio.
CUARTA .Como mecanismo de coordinación para facer efectiva a colaboración – supervisión, en un prazo non maior de 30
días dende a asinatura do convenio, constituirase unha Comisión Mixta de Seguimento. Estará composta por dous
representantes de cada unha das partes, designados expresamente por éstas.
A Comisión será o órgano de planificación, seguimento e avaliación das accións derivadas deste Convenio Marco e
entenderá e resolverá tódalas cuestións relacionadas con el e cos convenios específicos cando así o ratifiquen.
Reunirase como mínimo duas veces durante a vixencia do convenio, ou cando o solicite algunha das partes. Unha
vez ó ano elevará informes e propostas ós órganos reitores de ambas partes.

Sesión ord. do 15.11.04

QUINTA.A celebración do presente convenio marco non supón gasto ningún para as partes asinantes, é por iso que non
precisa consignación presupostaria.
SEXTA.Cada un dos programas concretos de colaboración entre as partes requerirá a elaboración dun Convenio Específico
no que se determinará :
1.- Definición do obxecto que se persegue.
2.- Descripción do programa de traballo, con indicación das súas distintas fases e do correspondente horario.
3.- Formulación e aprobación do presuposto total asignado, de ser o caso, a consiguiente partida orzamentaria.
4.- Relación das persoas que nel interveñen.
5.- No caso de investigacións conxuntas estableceranse as bases de entendemento para a publicación de resultados,
recoñecementos de créditos a investigadores, así como a forma de rexistro e participación no relativo a dereitos
da propiedade industrial e intelectual.
6.- Calquera outro aspecto que se considere relevante.
SÉTIMA.Este convenio empezará a producir os seus efectos a partir da data da súa sinatura, tras ser aprobado pola Xunta de
Goberno Local do Concello de Vigo, de acordo coas competencias que legalmente ten atribuidas, e a Dirección
Técnica e a Fundación FICHUVI, de acordo cos artigos 14-15 da súa acta fundacional, cunha duración de catro
anos. Cara a renovación do mesmo, deberá ser asinada a Addenda correspondente.
OITAVA.As partes poderán denunciar ou modifica-lo presente convenio en calquera momento por mutuo acordo.
No caso de que unha das partes decida denuncia-lo convenio unilateralmente, deberá anuncia-lo á outra con, polo
menos, tres meses de antelación.
Nembargantes o anterior, as partes conveñen que os proxectos específicos e actividades que se estivesen a
desenvolver no momento de declararse a terminación deste convenio, continuarán desenvolvéndose ata a súa total
conclusión baixo as bases que orixinalmente se acordaron.

NOVENA.O incumprimento de calquera das obrigas contraídas coa asinatura deste convenio por cada unha das partes,
facultará á outra para rescindilo, quedando automáticamente anulados tódolos dereitos correspondentes sobre o
obxecto do programa realizado.

DÉCIMA.Os acordos que se reflicten no presente convenio, e nos específicos que se asinen, terán 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.
En ningún caso, se derivará do presente convenio ou dos que se asinen con posterioridade ó abeiro deste, dereitos
ou obrigas de carácter laboral.

Sesión ord. do 15.11.04

UNDÉCIMA.As lagoas ou diverxencias que poideran apreciarse na aplicación do presente convenio dictaminaranse na Comisión
de Seguimento á que se fai referencia na Cláusula Cuarta. 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 Superior de Xustiza de Galicia.

8.(1435)- PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE
DE VIGO E O CONCELLO DE VIGO PARA A CREACIÓN DUN PROXECTO DE PERSOAS
MAIORES E VOLUNTARIADO. EXPTE. 11098/301/2004
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de Sección de
Planificación de Servizos Sociais, do 2.11.04, conformado polo xefe de Sector de Acción Social, o
concelleiro delegado da Área de Asuntos Sociais, e co conforme xurídico de técnico de Admón. Xeral, a
Xunta de Goberno acorda:
Aprobar o proxecto de convenio de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Concellería de
Benestar Social para a creación dun proxecto de maiores e voluntariado que se desenvolverá ao longo do
ano 2004.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO E O CONCELLO DE VIGO PARA A
CREACIÓN DUN PROXECTO DE PERSOAS MAIORES E VOLUNTARIADO
INTRODUCCIÓN
As persoas maiores hoxe en día, supoñen un potencial moi alto dado o seu número, en contínuo aumento
, a súa experiencia, disponiblidade de tempo e capacidade de traballo.
Na nosa cidade, a poboación maior de 65 anos representa o 14% da poboación total.
Vigo é unha cidade nova, e con esta porcentaxe de maiores dende os poderes públicos temos que potencia-lo
acercamento xeracional naquelas actividades que poden desenvolver de forma conxunta.
O voluntariado non ten idade. Nun momento histórico caracterizado pola crise das organizacións sociopolíticas tradicionais, polo auxe do individualismo e pola desafección democrática, a participación en
organizacións voluntarias parece que se converteu en táboa de salvación para unha sociedade que, definíndose en
térmos xurídico-políticos como Estado Social e de Dereito, descubre alarmada, que o espello ante o cal se
contemplaba devolvelle unha imaxe atrapada na exclusión, a marxinación e a desesperanza de pobos enteiros.
Así pois, establecese un convenio de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Concellería de Benestar Social co fin de realizar conxuntamente un proxecto no que traballen de forma conxunta os xóvenes universitarios e as asociacións de maiores que forman parte do Consello.
Asi

Sesión ord. do 15.11.04

Reunidos
Dunha parte,
Dñ. Ignacio López-Chaves Castro concelleiro delegado da área de asuntos sociais según art. 21 Ley 7/1985, art.
24 R.D.L. 781/1986 e Decreto de delegación de 2 de enero de 2004.
E da outra
Excmo. Sr. Don Domingo Docampo Amoedo, Reitor Magfo. da Universidade de Vigo, nomeado segundo o Decreto
da Comunidade Autónoma de Galicia num. 185/2002, do 27 de maio publicado no Diario Oficial de Galicia
(D.O.G.) núm. 102, do 29 de maio de 2002, de acordo coas competencias que lle outorga o artigo 20 da Lei
Orgánica de Universidades 6/2001, do 21 de decembro e o artigo 59 dos Estatutos da Universidade de Vigo,
aprobados polo Decreto 421/2003, do 13 de novembro e publicado no D.O.G., núm. 237, do 5 de decembro de 2003.
Ámbalas dúas partes, recoñecense mutuamente con capacidade e competencia para formaliza-lo presente convenio e
M A N I F E S T A N
1. - Que a Lei 7/1985 Reguladora de Base de Réxime Local establece no seu artigo 25, a posibilidade de que tódolos
Concellos exerzan a "prestación de Servicios Sociais e de Promoción e Inserción Social" sendo competencia de
obrigado exercicio para os concellos de máis de 20.000 habitantes.
2. - Que a Universidade de Vigo ademais dos proxectos educativos ten entre os seus obxetivos a conexión coas
cidades en accións solidarias que complementen as accións formativas nos/nas alumno/as e reforzen a educación
solidaria e a convivencia entres os pobos .
3. - Igualmente a Administración Publica pode acordar convenios de cooperación con outras administracións publicas para fines de intereses común con entidades privadas sen animo de lucro que persigan fines de interese publico concurrentes coas administracións publica, así o determina o artigo 87 da citada Lei 7/1985, excluíndose da
aplicación da Lei 13/95 de Contratos das Administracións Públicas no seu propio art.3.
Segundo exposto, as partes acordan asinar un convenio de cooperación de conformidade coas seguintes
C L AÚ S U L A S
Primeira.- OBXECTO
A sinatura do presente convenio de colaboración entre ámbalas dúas institucións ten a finalidade de realizar un
proxecto interxeracional de voluntariado no que participarán os xóvenes voluntarios e as asociacións que integran
o Consello Municipal dos Maiores.
Segunda.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Por mutuo acordo das dúas institucións este convenio de colaboración terá un ámbito municipal que afectará á
cidade de Vigo, podendo acollerse ás actuacións que del se deriven o alumnado matriculado na Universidade de
Vigo.

Sesión ord. do 15.11.04

Terceira.- DURACIÓN DO ACORDO
O presente convenio de colaboración entre as citadas institucións terá unha vixencia mínima dun ano, dende a
súa sinatura.
Cuarta.- COMPROMISO DAS INSTITUCIÓNS
Coa sinatura deste convenio de colaboración a Universidade de Vigo comprométese a:
.
♦ Realizar de forma conxunta actividades de promoción do voluntariado como vehículos de desenvolvemento
integral da comunidade universitaria.
♦ Promover de forma conxunta campañas de sensibilización cidadán que cumplan o obxecto deste convenio .
Por outra parte o Concello de Vigo a través do Departamento de Benestar Social comprométese a:
♦ Convocar ás asociacións e difundi-los proxectos que a universidade propoña para as persoas maiores.

Quinta.- ACTIVIDADES A DESENVOLVER
As actividades a desenvolver durante a vixencia do convenio son:
-Visitas das asociacións de maiores ó campus de Lagoas- Marcosende donde serán atendidos polos xóvenes
voluntarios da Universidade.
Esta visitas ó campus darán comenzo no vindeiro mes de abril e rematarán ó final do presente curso académico
quedando aberta a posibilidade de volver a realizalas no próximo curso no caso de que a demanda sexa grande.
Asi mesmo e co fin de facer actividades interxeracionais, poderán programarse tódalas actividades culturais,
recreativas e sociais coas persoas maiores durante a vixencia deste convenio.

Sexta.- SEGUIMENTO E CONTROL
Para o seguimento e control do presente convenio establécese unha comisión técnica que se reunirá con carácter
ordinario trimestralmente durante a vixencia deste e con carácter extraordinario a petición dunha das partes.
Esta comisión estará integrada:
Por parte da Universidade de Vigo: polo vicerrector de Extensión Universitaria D. Oscar Rubiños López ou persoa
en quen delegue, e dúas persoas da citada institución, así como dous técnicos/as da Oficina de Información e
Promoción do Voluntariado .
Por parte municipal, esta comisión estará integrada pola Concelleira de Benestar Social ou persona en quen
delegue, e dous técnico/as municipais.
O presente convenio non terá coste algún para o Departamento de Benestar Social.

Sétima.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DO PRESENTE CONVENIO
O presente convenio de colaboración entre as dúas institucións, extinguírase por finalización do prazo previsto
nel e/ou a petición dalgunha das dúas partes. Podendo renovarse con un acordo escrito das partes sempre que se
comunique tres meses antes da data da súa finalización.
E estando de acordo cambas partes, asinámolo en Vigo a ........de...............do 2000.
Sesión ord. do 15.11.04

9.(1436)CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DA VIVENDA
SITA NO CÑO. DOS NOVELOS Nº 3 REALIZADAS CONC ARGO A SUBVENCIÓNS PARA
INFRAVIVENDA RURAL. EXPTE. 11101/301/2004.
Examinadas as actuaciacións do expediente dáse conta do informe-proposta da traballadora social,
do 4.11.04, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Asuntos Sociais, que di o seguinte:
A Comisión Municipal de Goberno de data 22/10/01, adoptou o acordo de solicitar ó Instituto Galego de
Vivenda e Solo unha serie de subvencións para infravivenda social entre as que se atopa a solicitude para execución
de obras na vivenda sita en Camiño Novelos, 3, a nome de D. José Rodríguez Estévez.
Con data 26/12/02, a Intervención Xeral contabilizou unha autorización de crédito por importe de 9.254,99
para facer fronte ó pago das obras, en base o presuposto aprobado pola oficina de rehabilitación municipal. O cré dito consignado polo Concello sería completado, ata chegar o importe do presuposto aprobado, coa aportación do
beneficiario das obras, en este caso por D. José Rodríguez Estévez.
A Xunta de Goberno Local, con data 8 de agosto de 2004 aprobou a acta de recepción das obras de acondicionamento da vivenda sita no camiño dos Novelos, núm 3, da que é titular D. José Rodríguez Estévez.
Examinado ó expediente á vista das actuacións relacionadas, e tendo en conta obrigatoriedade de de remitir o Instituto Galego de Vivenda e Solo , segundo se especifica no Decreto 343/1992 o amparo do cal se solicitou a
axuda para obras de infravivenda, a certificación da total execución daquelas aprobada polo Concello, proponse á
Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
“ Aproba-la certificación da execución total das obras de acondicionamento da vivenda sita no camiño de
dos Novelos, núm 3, da que é titular D. José Rodríguez Estévez, por un importe total de 9.485,49 euros presentada
pola empresa que executou ás obras, Construcciones Sito y Fernández S.L, e debidamente conformada pola oficina de rehabilitación do Concello de Vigo”
Non obstante, a Xunta de Goberno Local adoptará o acordo que considere mais conveniente.

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

10.(1437)- RECTIFICACIÓN DO ACORDO DA X.GOBERNO DO 25.10.04 QUE APROBA
AS BASES DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA OFICINA DE INFORMACIÓN E ATENCIÓN
A INMIGRANTES E EMIGRANTES RETORNADOS. EXPTE. 11104/301/2004.
Antecedentes
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A Xunta de Goberno Local con data 02.02.04, aprobou o convenio de colaboración entre a Xunta
de Galicia e o Concello para levar a cabo un programa de actuacións conxuntas en materia de atencións a
inmigrantes e emigrantes retornados. O convenio ten vixencia ata o 31/12/05.
Con data 25.10.04 a Xunta de Goberno Local procedeu á aprobación das Bases correspondentes
para a selección do persoal. No texto do informe-proposta que deu lugar ao acordo por erro no punto nº
2.-especificábase que a duración do contrato establecíase ata o 31.12.04, cando no punto 1º das Bases
aprobadas figura correctamente o 31.12.05, erro que foi transcrito tamén no acordo adoptado.
Advertido dito erro a xefa de Planificación de Servizos Sociais, con data 9.11.04, emite infor me-proposta, conformado polo concelleiro-delegado da área de Asuntos Sociais, para a súa corrección,
formulando a proposta que se contén na parte dispositiva deste acordo.
Acordo
A Xunta de Goberno acorda:
Rectificar o punto 2º do acordo adoptado pola Xunta de Goberno en sesión de data 25.10.04 –pun to 7 da orden do día-, no sentido de que a duración dos contratos do persoal a contratar pola modalidade
de obra ou servicio para o desenvolvemento da oficina de información e atención específica para inmi grantes e emigrantes retornados, é ata o 31.12.05, en lugar do 31.12.04.

11.(1438)- PROXECTO DE CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE ASUNTOS
SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS E O CONCELLO DE VIGO PARA A
MELLORA DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DE BASE MUNICIPAL. EXPTE. 11092/301/2004.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de Sector de
Acción Social do 28.10.04, conformado polo concelleiro delegado da Área de Asuntos Sociais e co
conforme xurídico de técnico de Admón. Xeral, a Xunta de Goberno acorda:
1º.- Prestar aprobación ao convenio de cooperación a subscribir entre a Consellería de Asuntos
Sociais, Emprego e Relacións Laborais e o Concello para a mellora de equipamentos sociais,
concretamente da rehabilitación das instalacións da antiga residencia de suboficiais do Exercito de Terra,
cedidas á “Fundación Monte do Gozo” Cif. G15258213 – Proyecto Hombre -, que de seguido se
transcribe.
2º.- Encargar ao funcionario municipal adscrito á Xerencia de Urbanismo –Obras municipais- D.
Alberto Abia Alonso, Arquitecto, a dirección e supervisión das obras que debe levar a cabo a referida
Fundación.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS
LABORAIS DA XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE VIGO (PONTEVEDRA) PARA A MELLORA DOS
EQUIPAMENTOS SOCIAIS DE BASE MUNICIPAL.
Santiago de Compostela, .... de ......... de 2004
REUNIDOS
Dunha parte,
A Excma. Sra. Dª. Belen Prado Sanjurjo, Conselleira de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais,
en virtude do Decreto 210/2004, do 9 de setembro, actuando en nome e representación da Xunta de Galicia, no uso
das facultades que lle veñen atribuídas no artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu
Presidente, e no Decreto 8/2003, do 18 de xaneiro, polo que se fixa a estructura orgánica dos departamentos da
Xunta de Galicia.
Doutra parte,
A Excma. Sra. Dª. Corina Porro Martínez, que actúa no nome e representación do Concello de Vigo, en
virtude da súa condición de Alcaldesa-Presidenta da citada corporación, segundo o disposto no artigo 21 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e no artigo 24 do Real Decreto Legislativo 781/1986, do
18 de abril, texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local.
EXPOÑEN
I.- Que, de acordo cos principios de planificación e coordinación inspiradores, entre outros, da Lei 4/1993,
do 14 de abril, de servizos sociais, a Administración Autonómica realizará a planificación xeral dos servizos sociais,
coordinando a súa actuación coa das administracións locais, e a destas entre sí, así como coas demais entidades
prestadoras de servizos sociais, coa finalidade de atender de forma ordenada e global ás necesidades, sacarlles
rendemento aos recursos disponibles, garantir a calidade na prestación dos servizos e evitar os desequilibrios
territoriais. En virtude dos Decretos 8/2003 e 23/2003, do 18 e 20 de xaneiro, polos que se establece a estructura
orgánica da Xunta de Galicia e dos seus departamentos, compete á Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e
Relacións Laborais a actuación nesta materia.
II.- Que, á súa vez, o artigo 4º da Lei 4/1983, do 14 de abril, de servizos sociais, configura estes como un
sistema integrado orientado á protección programada de atención e servizos que posibiliten a mellora na calidade
de vida e a participación das persoas ou grupos, especialmente daquéles que sofren algún tipo de carencia,
marxinación ou desatención selectiva, así como a prevención e eliminación das causas que estean na orixe desas
situacións.
III.- Que, en virtude das competencias exclusivas no ámbito da asistencia social que lle corresponden, a
Comunidade Autónoma promulgou a Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción
social, parcialmente modificada pola Lei 1/1999, do 5 de febreiro, que, co obxecto de abordar de forma sistemática
a problemática da exclusión social, establece que a Xunta de Galicia, a través da Consellería competente en
materia de servizos sociais, para a execución dos proxectos de inserción, poderá asinar convenios de colaboración
con asociacións ou entidades de iniciativa social, así como cos organismos públicos e privados que considere
oportunos.
IV.- Que de conformidade co artigo 7 do Decreto 240/1995, de 25 de xullo, polo que se regulan os servizos
sociais de atención primaria a Comunidade Autónoma poderá participar no financiamento dos servizos sociais de
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atención primaria dentro das dispoñibilidades presupuestarias existentes en cada momento, e de forma prioritaria
na creación de novos servizos.
V.- Que, así mesmo,en virtude do disposto nos artigos 25 e 26 da Lei de bases de réxime local e no artigo
21 da Lei galega de servizos sociais, os concellos teñen competencias e, por conseguinte, iniciativa propia no eido
dos servizos sociais.
VI.- Que Vigo é a cidade máis poboada de Galicia, polo que necesita contar con equipamentos sociais,
destinados a apoiar os itinerarios de inserción de persoas con problemáticas de marxinación da vida social
ordinaria asociadas a perfís profesionais con especiais dificultades para acceder ó mercado de traballo, coa
finalidade de respostar satisfactoriamente ás demandas sociais que se veñen producindo neses ámbitos.
VII.- Que sendo o devandito Concello propietario dun inmoble situado no Barreiro, na Avda. Ramón Nieto
nº 245 de Vigo, cómpre realizar as obras necesarias para destinalo á finalidade anteriormente referida.
VIII.- Que a Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, tendo en conta a demanda na
cidade de Vigo de equipamentos específicos nas áreas de “drogodependencia” e “outras problemáticas de
marxinación social”, considera oportuno apoiar a financiación do custo do devandito investimento.
IX.- Que para contribuír ó financiamento do mesmo, a Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e
Relacións Laborais achegará un total de 150.253,00 euros.
Por todo o anteriormente exposto, a Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais e o
Concello de Vigo suscriben o presente convenio de cooperación de acordo coas seguintes
CLAÚSULAS
PRIMEIRA.O obxecto do presente convenio é establecer un marco de cooperación para mellorar os equipamentos
sociais do Concello de Vigo nas áreas de “drogodependencia” e “outras problemáticas de marxinación social” e,
en concreto, a execución das obras de rehabilitación dun edificio de propiedade municipal situado no Barreiro, na
Avda.Ramón Nieto, número 245. O referido inmoble figura inscrito no Inventario Xeral de Bens e Dereitos do
Concello de Vigo e será destinado á prestación de programas de apoio social, que inclúen coidados e atencións de
carácter persoal, terapéutico e social aos seus usuarios.
SEGUNDA.O Concello de Vigo comprométese a:
1.- Promover as obras de rehabilitación do inmoble obxecto do convenio.
2.- Facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Servicios Comunitarios e Inclusión
Social, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas e o Tribunal de Contas,
no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

Sesión ord. do 15.11.04

3.- Remitir os informes e demáis documentos que reclamen os órganos da Consellería de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laborais, así como á comunicar calquera subvención que reciba doutro organismo público ou
privado.
4.- Levar o arquivo e custodia da documentación substantiva e financieira que soporte e acredite a
realización das accións obxecto deste convenio.
5.- Rematar a fase de rehabilitación das instalacións, de acordo co proxecto que as partes coñecen e co que
mostran a súa conformidade, para o que se prevé o orzamento establecido na claúsula terceira.
6.- Cumprir cantas outras obrigacións se deriven da execución do disposto neste convenio.

TERCEIRA.Para a realización do obxecto do presente convenio, a Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e
Relacións Laborais, a través da Dirección Xeral de Servicios Comunitarios e Inclusión Social, achegará a
cantidade de 150.253 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 16.03.212A.760.1 dos orzamentos da Comunidade
Autónoma para o ano 2004.
A suma de todas as achegas e axudas a fondo perdido que pudiera obter o concello asinante, para o mesmo
concepto e finalidade establecidos neste convenio, non poderá superar o 100% do custo total de investimento. No
dito suposto, a subvención outorgada pola Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais veríase
minorada na cantidade que exceda de tal porcentaxe.
CUARTA.Os pagamentos efectuaranse previa certificación, expedida polo responsable municipal, acreditativa da
execución das obras, directamente polo Concello ou a través da entidade ou asociación de iniciativa social que
xestione o inmoble (Fundación Monte do Gozo). Esta xustificación será expresiva dos gastos realizados e do
cumprimento da finalidade para a que é concedida a axuda, así como da aplicación dos fondos destinados para o
efecto.
Respecto á forma de pagamento estarase ao disposto na Lei de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2004, e ao establecido no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se
desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia e no artigo 78 do texto
refundido da Lei de réxime financieiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, de 7
de outubro (DOG núm. 214, do 5 de novembro).
QUINTA.Créase unha Comisión Mixta para a avaliación e seguimento das accións estipuladas integrada por dous
representantes da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais e dous representantes do Concello
de Vigo. Esta Comisión Mixta velará polo cumprimento dos obxectivos fixados.
SEXTA.-
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Serán causas de resolución do presente convenio e darán lugar, no seu caso, ao reintegro das cantidades
percibidas incrementadas co interese legal do diñeiro, de acordo coa normativa vixente:
-

A aplicación dos fondos outorgados no convenio para fins distintos dos que motivaron a súa concesión.
A falta de xustificación do emprego das cantidades recibidas.
O incumprimento das restantes obrigacións contidas nas claúsulas deste convenio.

SÉTIMA.A vixencia do presente convenio estenderase ata o día 31 de decembro do ano 2004. Este convenio poderá
ser rescindido por calquera das partes mediante a súa denuncia con dous meses de antelación.
OITAVA.O presente convenio terá carácter administrativo, rexéndose os seus efectos polo establecido no seu
clausulado e, no non previsto, aplicaránselle os principios contemplados no Real Decreto Lexislativo 2/2000, do 16
de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administraciones públicas, para resolver as
lagoas e dúbidas que puidesen presentarse.
A xurisdición contencioso-administrativa será a competente para dirimir as cuestións litigiosas que
puidesen xurdir da aplicación do presente convenio.
E, en proba de conformidade cos termos do convenio, as partes comparecentes asinan e rubrican, en
triplicado exemplar, no lugar e data indicado no encabezamento.

12.(1439)- PROPOSTA PARA REHABILITACIÓN COMPLETA DO EDIFICIO ATALAIA
PARA CENTRO DE DÍA DE PERSOAS MAIORES.EXPTE. 11105/301/2004.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Sector de
Acción Social, do 9.11.04, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Asuntos Sociais, que di o
seguinte:
Con data 18/11/02, a proposta do servicio de Participación Cidadá propúxose a rehabilitación do edificio
“Atalaia”, sito en Avda. de Dª Fermina, 9, para un Centro Comunitario de usos múltiples, empregando para elo un
convenio de colaboración coa Xunta de Galicia.
No edificio situase unha escola infantil, concretamente nos sotos, escola que se atopa en pleno
funcionamento.
O Servicio de Participación Cidadá levou a cabo obras de acondicionamento do resto do edificio co fin
previsto inicialmente, momento no que se decide a creación do Centro de Día na planta baixa.
Levadas a cabo as xestións oportunas ante a Xunta de Galicia conséguese financiamento en principio
suficiente para o acondicionamento do edificio para Centro de Día, plasmado en convenio aprobado por acordo da
Xunta de Goberno Local de 11/10/04.
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Tratase pois de plasmar nun acordo o destino final do resto do inmoble que non ocupa a Escola Infantil e
que polos Servicios da Xerencia de Urbanismo se redacte o proxecto de obra correspondente por un importe
máximo de 420.000 €.
Polo tanto á Xunta de Goberno Local proponse a adopción do seguinte acordo:
“Destinar o edificio “Atalaia”, sito na rúa Dona Fermina, 9 – Teis, excepto o lugar que ocupa a Escola
Infantil, a Centro de Día para persoas maiores.
Encargar ós servicios correspondentes da Xerencia de Urbanismo a redacción do proxecto técnico de
adaptación do edificio por un importe máximo de 420.000 € e proceder a súa licitación”.
Non obstante a Xunta de Goberno Local adoptará o acordo que estime mais oportuno.

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

13.(1440)PROMOCIÓN POLO CONCELLO DE VIGO DO PROXECTO
EMPRESARIAL “PROMUNDOS, SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA” ANTE A
CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓN LABORAIS. EXPTE.
2786/77.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica local de
Emprego, conformado polo xefe de Desenvolvemento Local e Emprego e pola concelleira de Promoción
Económica e Desenvolvemento, que di o seguinte:
A Concellería de Desenvolvemento Local e Emprego do Concello de Vigo realiza, mediante os Técnicos Locais de
Emprego (TLEs) a ela adscritos, e no marco do Servicio de Asesoramento para Emprendedores (SAE), que funciona
conxuntamente no Concello de Vigo e na Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo (MAIV), dando traballos
de información e asesoramento a emprendedores para a constitución de empresas.
Por outra banda, a Consellería de de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia dispón
dun programa denominado “Iniciativas Locais de Emprego” (ILEs), regulado polo Decreto 9/2000, do 12 da xaneiro, publicado no Diario Oficial de Galicia do 27 xaneiro; corrección de erros nº 24 do 4 de febreiro de 2000, que financia iniciativas innovadoras con efecto dinamizador de actividades económicas e de emprego. As características
xerais deste programa son as seguintes:
Requisitos dos proxectos:
1. Viables técnica, económica e financeiramente
2. Xeradores de emprego estable
3. Promovidos, participados ou cofinanciados pola Xunta de Galicia ou por administracións
locais de carácter territorial desta Comunidade Autónoma.
4. Que o constituirse, o cadro de persoal previsto non sexa superior a vintecinco traballadores.
5. Non procedentes de cambios xurídicos de empresas preexistentes, nin ser participados en máis
da terceira parte do seu capital por empresas de máis de 25 traballadores.
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Beneficiarios:
Empresas privadas resultantes de ditos proxectos, calquera que sexa a forma xurídica, que se
constitúan como tales, nun prazo non superior a un ano, dende que o proxecto foi calificado
como ILE pola Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais.
Axudas contempladas:
• Subvencións a creación directa de emprego estable (4.808 € por posto de traballo creado,
incrementandose en 600 € no caso de muller desempregada, ou a parte proporcional cando
sexa a tempo parcial).
• Subvencións financeiras: reducción como máximo de 6 puntos de tipo de xuros dun crédito
destinado a financiar investimentos en activo fixo, ata un máximo de 5.108 € por posto de
traballo estable creado.
• Subvención por asistencia técnica: como apoio ás funcións xerenciais do promotor do proxecto
empresarial (contía igual ó 50% do custo total, sen que exceda de 18.000 €).
• Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade: ten que supoñer cando menos a creación
directa de emprego estable para tres desempregados inscritos como demandantes de emprego
no Servicio Público de Emprego; esta axuda consistirá nunha subvención de ata un 60 % dos
gastos necesarios para o inicio e posta en marcha da actividade. O importe máximo desta
axuda determinarase en atención ó número de postos de traballo estables creados para
desempregados, de acordo coa seguinte escala:
 De 3 a 10 postos de traballo: 30.100 €
 De 11 a 20 postos de traballo: 42.100 €
 21 ou máis postos de traballo: 48.100 €
Para a determinación da contía valorarase o volume do investimento do proxecto e a incidencia
social e sobre o emprego no contorno xeográfico no que se desenvolve a actividade.
Neste contexto, e froito do traballo de asesoramento para a creación de empresas descrito con anterioridade,
presentouse no Servicio de Asesoramento a emprendedores SAE, D. José Luis Vázquez Álvarez, veciño de Vigo, con
enderezo en Avda. Castelao, 83-7º D, e D.N.I. nº 34971921-F, cun proxecto para a constitución como Cooperativa,
de nome “PROMUNDOS, Soc. Cooperativa Galega” que terá por obxecto a realización actividades relacionadas
coa comercialización de productos basados nunha serie de principios que o diferencian do comercio tradicional:
A) Salario xusto que permita os traballadores unha vida digna.
B) Condicións de salubridade no entorno laboral, a non explotación laboral infantil, igualdade de sexo, uso
sostenible dos recursos naturais, participación dos productores na toma de decisións das suas organizacións,
relacións a largo prazo e prefinanciación ós productores sin acceso a créditos.
C) Productos fabricados en países en vias de desenvolvemento, divididos en tres grupos: artesanía típica de cada
país, téxtil e alimentación.
A actividade se centrará na tenda con venta directa ou a través de internet, e a importadora (onde se adquirirán os
productos directamente ós productores dos países en vias de desenvolvemento).
Hai que resaltar a importancia desta iniciativa empresarial, xa que o proxecto introduce unha serie de aplicacións
novas na xestión actual do comercio xusto, que se manifestan nos puntos seguintes:
- Nova estructura de negocio: tenda (venta directa e virtual) e a importadora.
- Introducción de novos productos.
- Profesionalización. Na estructura da empresa serán todos asalariados (no voluntarios).
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-

Novas formas de comercialización.
Uso de extranets con productores e co resto de tendas de comercio xusto. Sitio web especializado.

Este Servicio de Asesoramento a emprendedores SAE, entende que a iniciativa descrita cumpre os requisitos
previstos no programa ILE da Consellería de Asuntos Socias, Emprego e Relacións Laborais e que, polo tanto, pode
ser beneficiario das citadas axudas e subvencións.
Por todo o anteriormente exposto, PROPONSE á Xunta de Goberno a adopción do seguinte ACORDO:
•

Promover ante a Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, a calificación como Iniciativa
Local de Emprego do proxecto empresarial denominado “PROMUNDOS, Sociedad Cooperativa Galega” ,
sendo necesario para esto a participación municipal, que consistirá no seguinte:

−

Apoio por parte dos Técnicos Locais de Emprego (TLE) do Servicio de Asesoramento a emprendedores SAE do
Concello de Vigo, na preparación e confección da memoria e proxecto de viabilidade empresarial da iniciativa,
así como levarán a cabo todo-los trámites para a posta en marcha de dita iniciativa empresarial, e solicitude
das subvencións correspondentes ante a Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais.

−

Tera preferencia, de acordo coas correspondentes bases reguladoras, na concesión das axudas municipais a
creación de empresas as que no seu caso obte.

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

14.(1441)DAR CONTA DA INCORPORACIÓN DE NOVAS BENEFICIARIAS DO
PROXECTO ALICERCE NO INTINERARIO DE CREACIÓN DE EMPRESAS. EXPTE. 2762/77.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da coordinadora do
Proxecto Alicerce, conformado polo xefe de Desenvolvemento Local e Emprego e pola concelleira de
Promoción Económica e Desenvolvemento, que di o seguinte:
O Proxecto Alicerce (expte 2004/077) é unha iniciativa da Concellaría de Desenvolvemento Local e Emprego que
foi aprobado pola Comisión de Goberno na súa sesión de 29/09/03. Esta iniciativa conta cunha axuda económica
con cargo á Subvención Global do FSE que xestiona o Ministerio de Administracións Públicas.
O proxecto contempla un itinerario de creación de empresas que pretende formar e acompañar no deseño e posta en
marcha de iniciativas empresariales no eido da atención ás persoas.
O 03/05/04 a Xunta de Goberno Local aprobou as “Bases para o procedemento de captación e selección de
beneficiarios/as do Proxecto Alicerce”, neste senso e seguindo estas bases recibíronse un total de 17 solicitudes, das
cales 10 foron incorporadas ao proxecto e 7 renunciaron ou os proxectos non cumprían os requisitos mínimos de
viabilidade. A relación de estas persoas comunicouse á Xunta de Goberno Local en data do 13/09/04 (Achegase
copia).

Sesión ord. do 15.11.04

Próximas as datas de incorporación das beneficiarios/as ao curso, comunicóuselle o comezo do mesmo e
convocóuselles á firma do compromiso de asistencia ao curso, producíndose nese momento o abandono de 4
persoas por inserción laboral (sendo condición obrigatoria para incorporarse no proxecto estar desempregados/as
inscritos na oficina de emprego). Posteriormente unha vez iniciado o curso produciuse unha nova baixa por
inserción laboral, quedando finalmente 5 persoas no curso.
Ante esta situación fíxose unha sondaxe na base de datos do SAE (Servizo de Asesoramento a Emprendedores),
atopando 5 persoas con iniciativas no eido de atención as persoas que estarían moi interesadas na formación que se
vai impartir. Tendo en conta que dende o proxecto contase con orzamento para a incorporación de 10 persoas en
este curso, consideraríase conveniente a incorporación destas 5 persoas ao proxecto.
En data 11 de outubro de 2004, a Concelleira delegada de Promoción Económica e Desenvolvemento Local
resolveu, a proposta do proxecto, a incorporación de estas 5 persoas desempregadas con iniciativas empresariais no
campo de atención as persoas. (Achegase copia do decreto de resolución)
Por todo isto, comunicaselle á Excma. Corporación Municipal a listaxe definitiva de admitidos no curso de
Creación de Empresas do Proxecto Alicerce, para o seu coñecemento.

LISTAXE DEFINITIVA DE BENEFICIARIAS DO CURSO DE
CREACIÓN DE EMPRESAS DO PROXECTO ALICERCE











Mª Pilar Costas Garrido, co DNI: 36.047.594-Q
Reyna Rosa Díaz Suárez, co DNI: X-4944370Z
Alejandra Parada Piñeiro, co DNI: 53.110.096-Z
Andrea Pascual González, co DNI: 36.120.014-D
Mª Evagelina Pichel Espiña, co DNI: 35.995.778-L
Ma. Carmen Basalo Montero, co DNI: 44.454.273-B
Angelica Italiani Sartori, co DNI: 36.106.632-J
María Villaverde Crujeiras, co DNI: 36.162.041-S
Ma. Teresa Acedo Garlito, co DNI: 50.308.675-Q
Yolanda Gil Janeiro, co DNI: 36.168.390-Q

Acordo
A Xunta de Goberno queda enterada.

15.(1442)PROPOSTA DE CONCESIÓN E DENEGACIÓN DE AXUDAS
MUNICIPAIS Á CONTRATACIÓN DO ANO 2004 NO MARCO DO PLAN MUNICIPAL DE
EMPREGO 2004-2007. EXPTE. 2760/77.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego, do 19.10.04, conformado pola concelleira de Promoción Económica
e Desenvolvemento Local e pola interventora xeral, que di o seguinte:

Sesión ord. do 15.11.04

O Plan municipal de emprego 2004-2007, aprobado polo Pleno do Concello de Vigo na súa sesión do día 26 de
xaneiro de 2004, representa o marco de actuación municipal para a aplicación das políticas activas de emprego no
seu ámbito territorial. No conxunto de accións que configuran este Plan, dentro dos Programas de apoio á inserción
laboral, atópase o “Programa de axudas municipais á contratación” que ten como obxectivo fomentar o emprego
por conta allea, especialmente nos colectivos con maiores dificultades de acceso ó mundo laboral (mulleres,
discapacitados/as, parados/as de longa duración, maiores de 45 anos ou menores de 25 anos...). Para optimizar a
inserción destes colectivos, e afianzala, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria do 31/05/2004, aprobou
as bases reguladoras da convocatoria do ano 2004 deste Programa de axudas municipais á contratación,
xestionado pola Concellería de Promoción Económica e Desenvolvemento Local, cunha disposición total de
18.000€ con cargo ó A 24580 (achégase copia do informe da Intervención Xeral Municipal) da partida 3220 470 00
00, do vixente presuposto de 2004. Estas axudas foron difundidas mediante unha campaña de publicidade en prensa.
Por todo o exposto, e en base á acta da Comisión de Valoración e Seguimento de data 19/10/2004, que se achega no
expediente, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:

•

Conceder as seguintes axudas económicas, por un importe total de 9294,74€

Solicitante

Empresa

NIF/CIF

Ana Belén Moldes Fajardo

“Zentro de Imagen Personal y Técnicas B36891711

Núm.
Importe
traballadores da axuda
/as
1

810

A28581882

10

4050

B36797470

1

1620

78739765R

1

1620

Mª Mercedes Tasende Rojo “GABINETE APOYO PSICOLÓGICO, S.L.”

B36906816

1

222,74

Carmen Rosa Otero Lamas

36070096R

1

972

Manuales, AQUILEA, S.L.L.”
Juan

Carlos

Bouzón “ALCAMPO, S.A.”

Loureiro
Gonzalo Vila García
Mª

del

Mar

“GARCIVENTA, S.L.”
Novoa “Mª DEL MAR NOVOA RODRIGUEZ”

Rodríguez

•

“CARMEN ROSA OTERO LAMAS”

Denegar a seguinte axuda económica ó seguinte solicitante:

Solicitante

Empresa

Aran Feijoo Covelo

“FEIJOO COVELO B36941029

Os contratos de traballo foron realizados despois do 31 de

ARAN

agosto (data de remate da presentación de solicitudes das

S.L.N.E.”

000603420,

NIF/CIF

Motivo de denegación

axudas municipais á contratación para o ano 2004).

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

Sesión ord. do 15.11.04

16.(1443)- DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE GASTO MENOR CORRESPONDENTES
O MES DE OUTUBRO DE 2004, TRAMITADOS POLO SERVIZO DE FESTAS E ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL. EXPTE. 1244/335
Mediante provindencia do 9.11.04 en cumprimento do establecido na Base 31ª das de execución do
orzamento xeral do Concello de Vigo prorrogado para o ano 2004, o concelleiro delegado da Área de
Asuntos Sociais, dá conta dos expedientes de contratación tramitados polo réxime de gasto menor, no
servizo de Festas e Animación Sociocultural, durante o mes de outubro de 2004, que son os seguintes:
Expte. 1230/335. Contratación Servizo de Transporte par actuación da coran do Centro Social de Teis.
Decreto do concelleiro data: 20.10.04
Informe Intervención: RC 51285.
Adxudicatariio: Viajes Ecuador S.A.
Importe: 642,00 €.
Acordo
A Xunta de Goberno queda enterada.

17.(1444)- OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIÓN CIDADÁ E DE MELLORA ORGANIZATIVA DAS ENTIDADES PARA O
ANO 2004. EXPTE. 2314/320.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de Participación
Cidadá, do 27.10.04, conformada pola concelleira da Área de Promoción Económica e Desenvolvemento
Local e pola interventora xeral, a Xunta de Goberno acorda:

1º.- Conceder, con cargo á partida 4631.489.00.00 do vixente orzamento, as subvencións ás
asociacións que de seguido se relacionan para os programas, proxectos e actividades desenvoltas no ano
2004, por un importe total de 123.250 euros.

C.I.F.

ENTIDADE

IMPORTE
TOTAL

PROPOSTA SUBVENCIONABLE

G-36632081

AVCU Beade

G-36623593

AVCD Monte da Mina 
de Castrelos








Programa anual de actividades
sociocomunitarias
Marcha popular ciclista
Festa do entroido
Festa fin de ano
Festa do magosto
Festa de San Xoan
Baile celebración día da nai

16.500
3.500

Sesión ord. do 15.11.04

G-36641355
G-36645885
G-36646545

AV Agarimo
Sanxoan-Poulo
Asociación veciñal e
cultural Casco Vello
AAVV Teis

G-36644904

AVV Rosalía de
Castro-Salgueira

G-36790954

Plan Comunitario
Casco Vello





Festa da convivencia
Curso de informática

1.200



Certame de música mariñeira

1.000



Descubre Teis

2.000








Magosto
Entroido
Talla en madeira e taracea
Festa dos vellos

3.700

Desenvolvemento integral do Casco
Vello

2.000

I Festa do socio

2.500

XV Festival folclórico internacional
XVII Romaría do pan de millo

3.000

Fomento do voluntariado
Fleming club

1.500




G-36863348

UVCD Candeán

G-36658680

Centro Cultural Cabral 


AV Doutor Fleming



G-36709004

C.I.F.

G-36648186

ENTIDADE

AV Camiño Vello de
Coia







G-36842284

G-36691855
G-36654184

IMPORTE
TOTAL

PROPOSTA SUBVENCIONABLE

AVV Praza da Miñoca 





AVCR San Mamede

de Zamáns

Asociación veciñal “O 
Freixo”




Boletín informativo “O Forno”
Coia na escola
O asociacionismo nos anos 40 en
Coia
Festa veciñal 2004
Formación para a directiva e
colaboradores
proxecto
“Pygmalión”
Xogos tradicionais
Festa do entroido
Curso de aerobic
Curso de ioga
Danza moderna para nenos
Curso de iniciación á guitarra
Festival folclórico internacional
Festa dos nenos

4.100

Programa de festas 2004
Programa da vocalía de muller
2004
Programa da vocalía de novas
tecnoloxías
Programa 2004 da vocalía de

1.500

1.950

3.000

Sesión ord. do 15.11.04

G-36651073

Asociación de veciños de
Cabral

G-36617082

Centro cultural artístico
Recreativo Valladares










G-36654036

AVV Unión de Matamá




G-36791960

Plan Comunitario de Teis




G-36658854

C.I.F.

G-36633428

AVV "Outeiro" San Andrés
de Comesaña




ENTIDADE

Sociedad cultural deportiva
e recreativa Helios

cultura
Baile fin de ano 2003
Baile de piñata
XIV Festa dos vellos
XII Outono cultural
Servicios estables do centro para o
ano 2004
Programación anual de actividades
sociocomunitarias
Programa de actividades no muíño
das Maquias e nos do Redondo.
Continuación dos traballos de
implantación sistema de calidade no
centro
Homenaxe ós maiores de 80 anos
Homenaxe a socios da festa das
Neves maiores de 80 anos
Actualización da guía de recursos
de Teis
Edición da guía de recurso para
maiores do barrio de Teis
Festa veciñal
Ensino continuo arte e historia en
Galicia







16.500

2.500

2.500

2.000

IMPORTE
TOTAL

PROPOSTA SUBVENCIONABLE






4.000

Curso de ximnasia de mantemento
Festival folclórico no torreiro
Curso de pintura
Boletín informativo "A voz do
meco"
Festival "Día mundial
do
acordeón"
Festival
"Eugenio
Rodríguez
Freiría"
Festival día das letras galegas
Festival das pandereteiras
Festival de baile rexional

3.500

Sesión ord. do 15.11.04

G-36743482

Asociación de veciños A
Paz

G-36648988

Asociación veciñal cultural 
deportiva "San Xurxo"
AVV "Emilio Crespo Cano" 
San Paio de Navia


AVV Cultural e deportiva

de Lavadores


G-36648608

G-36633618








Curso de hixiene alimentaria
Facendo teatro
Magosto
Festival de outono (2ª edición)
Fogueira de San Xoan
Curso de pandeireta e canto
tradicional
XIX Festa da amizade

2.500

Festas tradicionais de Navia
(entroido,
San Xoán e magosto)
Curso de electricidade básica
A saúde, convivencia e calidade de
vida no barrio
A asociación como lugar de reunión

2.400

1.100

4.000

G-36620854

Sociedade
cultural
e 
deportiva Atlántida Matamá 

Xogos sociais
Boletín informativo

2.000

G-36622793

AVV Cristo da Victoria

AVV do Calvario
AVV "A Nosa Terra"
Alcabre

XXVI Medio maratón popular
V Encontro nacional de petanca
XII Sardiñada do barrio
XII Festival folclórico
internacional
Informática-Internet
Boletín informativo

3.000

G-36648293
G-36649374









G-36655942

AVV "Rúas e fontes"
Parada-Maceiriña



Programa de festas e actividades
culturais

1.000

G-36626802

Centro cultural artístico
"O Rueiro" Coia




Semana temática sobre o noso
folclore galego

1.000

G- 36640860

AVV Val do Fragoso







Festival folclórico 2004
Magosto 2004
San Xoán 2004
Outono teatral
Club de tempo libre

2.600

C.I.F.

G-36648640

ENTIDADE

AVV San Miguel de Oia

1.200
500

IMPORTE
TOTAL

PROPOSTA SUBVENCIONABLE



Programa anual de
sociocomunitarias

actividades

2.700

Sesión ord. do 15.11.04

G-36659894

AVV San Roque









Inglés para todos
Informática-Internet
Curso de pintura, debuxo e
manualidades para nenos
Curso de baile de salón , ritmos
latinos e Ioga
Tai chi y chi kung en sala
Curso de pintura, debuxo e
manualidades para adultos
Aerobic e fitness

2.000

G-36649325

AVV "O Carballo" Sárdoma Programa anual de actividades
sociocomunitarias.
Alfabetización cultural de adultos

3.000

G-36641710

AVV Pontenova-Freixeiro

2.000

G-36631703

G-36627495

Ioga para todos
Pintura e debuxo
Ximnasia mental para mulleres e homes
Obradoiros de memoria para maiores
Talleres autoestima
Apoio escolar e educación primaria
charla trastornos alimentarios
Curso alfabetización adultos
Sociedad cultural recreativa  Xornadas de teatro
deportiva Nautilius
 Comesaña onte e hoxe
 Outono musical
 Festas tradicionais
 Xornadas de sendeirismo
 Día do socio
 Día da bicicleta
 Primavera cultural
 Ciclos de conferencias
Centro recreativo artístico e  Festa na honra de San Isidro
cultural de Coruxo

2.000

500

G-36627941

Asociación cultural "O
Coto"




XVII do cabazo
III Serán do Coto

700

G-36697324

Asociación síndrome de
down de Pontevedra



Fomento do asociacionismo

500

G-36806917

Asociación de padres y
amigos de niños con
parálisis cerebral "Hoy por
mañana"
Asociación viguesa de
alcoholoxía -ASVIDAL



Revista hoxe por maña, nº7

400



Desenvolvemento dunha aplicación
informática de xestión

500

G-36627453
G-36909232

Asociación de comerciantes 
y hosteleros Vigovello

Boletín informativo

400

G-36828481

Agrupación cultural Galicia 
social

Boletín informativo

400

C.I.F.

ENTIDADE

PROPOSTA SUBVENCIONABLE

IMPORTE

Sesión ord. do 15.11.04

TOTAL

G-36791291

Agrupación de centros
deportivos
e culturais de Vigo
Club montañeros celtas



Festa do voluntariado

1.000



Boletín informativo

400

Sindicato independente do
Concello
de Vigo (SICO)
Asociación de integración y
desarrollo
del africano (AIDA)
Asociación de bulimia y
anorexia de Pontevedra
(A.B.A.P.)
FUNDAI-Fundación de
ayuda a
la infancia
Fundación Cume para o
desenvolvemento
de culturas e pobos
Asociación de integración
galego-brasileira



Revista
informativa
administración



Actividades sociocomunitarias

500



Unidade didáctica

400



Curso formación de voluntariado

500



Formación
voluntariado



Boletín informativo

G-36917037

Xogais



Formación
voluntariado

e

fomento

do

500

G-36634608

Asociación benéfica
Beiramar



Formación
voluntariado

e

fomento

do

500

G-36936086

Asociación xuvenil foro das 
utopías

Carteis informativos

G-15374598

Asociación para a

orientación, formación e
inserción dos traballadores
estranxeiros (CITE) de
Galicia
Legais Irmandade de Gais e 
Lesbianas de Vigo

Actualización
dun
inmigratorio en Vigo

Asociación folclórica
cultural O Fiadeiro

G-36637890
G-36781979
G-36818649
G-36835403
G-36801991
G-36797579
G-36920288

G36852986
G-36812204



e

de

fomento

do

2.000

500
400

400
estudio

500

Talleres de formación na Tolerancia

500

Xornadas de portas abertas

300

2º.- Non conceder subvención ás entidades que de seguido se relacionan, por non ser conformes á
base 2ª.2, apartado a, (“non inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións”) das Bases da convocatoria
de subvencións aprobadas pola Xunta de Goberno Local de data 24.05.04.
-

FORO FEMINISTA
HERMANOS MISIONEROS DE ENFERMOS POBRES CASA REPOSO N.S.D.L. SALUD
ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DÉFICIT DE ATENCIÓN (ANHIDA)
OUTRO VIGO É POSIBLE

Sesión ord. do 15.11.04

3º.- Non conceder subvención ás entidades que de seguido se relacionan, por non ser conformes á
base 2ª.2, apartado e (“non ter xustificado as axudas recibidas no ano anterior”), das Bases da
convocatoria de subvencións aprobadas pola Xunta de Goberno Local de data 24.05.04.
- ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE CORUXO
- ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER-GALICIA (AFAGA)
4º.- Non conceder subvención ás entidades que de seguido se relacionan, por non ser conformes á
bases 3ª.2, apartado a (“proxectos que teñan unha relación e canle mais especifico con outras areas do
Concello de Vigo”), das Bases da convocatoria de subvencións aprobadas pola Xunta de Goberno Local de
data 24.05.04.
-

ASOCIACIÓN DE MUJERES “ACCEDO”
ASOCIACIÓN MADRES EN DEFENSA DE JÓVENES DROGODEPENDIENTES MADRO
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE VIGO
ASOCIACIÓN GALEGA DE HEMOFILIA
ASOCIACIÓN GALEGA DE LUPUS (AGAL)
ASOCIACIÓNAXUDA Ó TOXICÓMANO ÉRGUETE
ASOCIACIÓN VIGUESA DE ESPONDILÍTICOS (AVIDEPO)
ASOCIACIÓN GALEGA DE XOGADORES ANÓNIMOS (AGAJA)
ASOCIACIÓN CIDADÁ PARA A PREVENCIÓN DA VIOLENCIA
ASOCIACIÓN LEDICIA DA TERCEIRA IDADE
ASOCIACIÓN DE LA 3ªEDAD “ROSALÍA DE CASTRO”
ANPA DO COLEXIO PÚBLICO PÁRROCO DON CAMILO
CLUB CULTURAL GAMBOA
ASOCIACIÓN CULTURAL “GRUPO DE AMIGOS DE LINUX DE PONTEVEDRA”
GRUPO FILATÉLICO DE VIGO
SECUENCIA CERO
ASOCIACIÓN GALLEGA DE AMIGOS DEL ROCÍO DE VIGO
GRUPO DE TEATRO AFECCIONADO TRASNADA
ASOCIACIÓN TEATRAL CULTURAL XUVENIL UNIVERSITARIA “LUNA”
ASOCIACIÓN XUVENIL DO CSCR DE BEADE

5º.- Non conceder subvención ás entidades que de seguido se relacionan, por non cumprir outros
requisitos das Bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local de data 24.05.04.
- ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS DON BOSCO “MARÍA AUXILIADORA”: “base. 5ª.1.“solicitude presentada fora de prazo”.
Sesión ord. do 15.11.04

- A.VV. CONDE DE TORRECEDEIRA: “base 2ª.2.a “non ter actualizados os datos do Rexistro
Municipal de Asociacións” e base 5ª.2.- “non presentar a documentación requirida: anexos 1.b, 1.c
- UNIÓN CÍVICA MUNICIPAL DE CONSUMIDORES Y AMAS DE HOGAR: “base 5ª.5.: Do
orzamento total da actividade dedicarase como mínimo un 10% do orzamento total aos elementos de
información e publicidade das accións subvencionadas (carteis, programas, pancartas, ectc.), conforme
coas condicións da disposición 6ª.1.b.”
6º.- Ampliar o prazo de xustificación das axudas ata o día 27 de decembro do presente ano.

18.(1445)- PRÓRROGA DO CONTRATO DO SERVIZO DE ASESORAMENTO E
MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS ADXUDICADO Á CORREDURÍA DE SEGUROS AÓN
GIL Y CARVAJAL. EXPTE. 15474/240
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón.
Especial, do 21.09.04, conformado polo concelleiro delegado de Patrimonio e Contratación e pola
interventora xeral, que di o seguinte:
A Comisión de Goberno, en sesión de 17 de febreiro de 2003, acordou adxudicar a Aón Gil y Carvajal, S.A.,
o concurso para a selección dunha correduría aseguradora para a realización dun convenio para a medación e
asesoramento de seguros privados do Concello de Vigo. Todo iso de acordo co Prego de Condicións aprobados o 2
de decembro de 2002, e a oferta presentada.
Na cláusula III das bases que rexeron a contratación, establecíase que o prazo contractual tería unha
duración de dous anos, poidendose prorrogar por periodos de dous anos, ata un máximo de dúas prórrogas, salvo
denuncia expresa de calquera das partes, o vencemento do prazo fixo ou de cada unha das súas prórrogas.
O prezo desta contratación non comporta gasto ningún ao Concello xa que a correduría recibe o importe do
mesmo da compañía aseguradora coa que o Concello contrate as respectivas pólizas de seguro, e dado que a mesma
ven prestando o servicio de forma satisfatoria, proponse a Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte
ACORDO
Prorrogar, conforme o previsto na claúsula III das bases que no seu día rexeron o concurso convocado, o
contrato do servizo de asesoramento e mediación de seguros privados que este Concello ten contratados ou poida
contratar coa Correduría de seguros Aón Gil y Carvajal, polo periodo de 1 de marzo de 2005 a 28 de febreiro de
2006, todo iso de acordo coa contratación inicial.

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

NESTE INTRE AUSÉNTASE DA REUNIÓN A CONCELLEIRA SRA. POLO LIMA.

Sesión ord. do 15.11.04

19.(1446)- REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE LIMPEZA DE COLEXIOS E
ESCOLAS PÚBLICOS DO CONCELLO DE VIGO ADXUDICADO A LIMPEZAS DEL
NOROESTE S.A. EXPTE. 4378/332
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón.
Especial, do 14.10.04, conformado polo xefe de Área de Réxime Interior e pola interventora xeral, que di
o seguinte:
Por parte da empresa “Limpiezas del Noroeste, S.A.”, Linorsa, solicítase a revisión ordinaria do prezo do contrato
de prestación de servizo de limpeza de colexios e escolas públicas do Concello de Vigo, como adxudicatria do
concurso convocado para proceder a dita contratación, sendo aprobada a mesma por resolución do alcalde de data
30 de agosto de 2001, para o curso escolar 2003/2004.
A petición da empresa ten o seu fundamento na cláusula III do prego de cláusulas administrativas, “Revisión de
prezos”, prevendose no apartado 1.-) da mesma que a revisión de prezos efectuarase transcurrido un ano dende
adxudicación do contrato, segundo o establecido no artigo 103 do Real decreto Lexislativo 2/2000 de 16 de xuño,
mediante a aplicacióndo IPC do ano anterior a que esta se produza.
A empresa na súa solicitude de revisión de prezos, e segundo a cláusula III do prego de condicións administrativas
na que manifesta que a revisión efectuarase aplicando o “IPC nacional”, sendo este para o periodo agosto
2003/agosto 2004 o de 3,3%.
O prezo de adxudicación do contrato foi de 1.681.331,36 euros anuais, esta cantidade foi revisada e aprobada pola
Comisión de Goberno de data 19 de abril de 2004, fixándose a prezo revisado para o periodo
setembro2003/setembro2004 na cantidade de 1.799.653,75 euros/ano, polo que a vista do previsto no prego de
claúsulas administrativas, en canto a revisión de prezos, a esta cantidade deberaselle aplicar o incremento de IPC
da anualidade anterior ( agosto2003/2004), sendo este incremento do 3,3% segundo certificación que se adxunta,
polo que o prezo para o periodo setembro 2004/2005, será de 1.859.042,32 euros/ano.
Polo exposto anteriormente, previo informe da Intervención Xeral, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción
do seguinte A C O R D O
Aprobar a revisión do prezo do contrato de colexios e escolas públicas do Concello de Vigo, adxudicado a empresa
“Limpiezas del Noroeste, S.A.”, por resolución da Alcaldía de data 30 de agosto de 2001, e fixar o prezo de dito
contrato para anualidade setembro de 2004/ setembro 2005 na cantidade de 1.859.042,32 euros anuales.

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

20.(1447)- REVISIÓN DE PREZOS DE CONTRATO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DA
VÍA PÚBLICA ADXUDICADO A ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS. EXPTE. 17116/240
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 20.10.04, e de
acordo co informe-proposta da técnica de Admón. Especial, do 30.09.04, conformado polo xefe de Área
de Réxime Interior, a Xunta de Goberno acorda:
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1º.-Aprobar a revisión do prezo do contrato do servizo de retirada, depósito e custodia de vehículos
mal estacionados na vía pública, adxudicado á empresa Estacionamientos y Servicios, por acordo do Pleno
Municipal de data xullo de 1994, establecendo o mesmo dende o 1 de xaneiro de 2003 na cantidade de
1.537.402,82 euros.
2º.- Fixar o prezo da contratación, por procedemento negociado, do servizo de retirada, depósito e
custodia de vehículos mal estacionados na vía Pública, coa empresa Estacionamentos y servicios, S.A.,
aprobado na Xunta Local de Goberno de data 23 de agosto de 2004, na cantidade de 1.537.402,82
euros/ano, xa que o contrato foi adxudicado a prezos do 2004.

21.(1448)- PROPOSTA PARA A INTERPOSICIÓN RECURSO CONTRA REVOGACIÓN
DE AXUDA CONCEDIDA POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA CON MOTIVO
DOS DANOS POR TEMPORAIS DOS DANOS 2000 E 2001. EXPTE.17014/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da Unidade de
Patrimonio, do 3.11.04, que di o seguinte:
Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 9 de agosto de 2004 e notificado en data 31 de agosto do mesmo
ano, instouse a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia a anulación da resolución do Excmo. Sr.
Conselleiro de data 6 de xullo de 2004 o non concurrir causa de incumprimento por esa administración que
motivase e xustificase a revocación da axuda outorgada por dita Conselleria o 29 de novembro de 2001 con motivo
dos danos dos temporais dos anos 2000 e 2001.
Non téndose coñecemento de que acontecera a anulación da resolución da Consellería de Economía e Facenda de 7
de xullo de 2004, tal como foi interesado por este concello, e unha vez que foi cumprimentado o requerimento previo
da anulación de dito acto de acordo co disposto no artigo 44.1 da Lei Reguladora da Xurisdicción Contencioso
Administrativa procede a interposición do recurso contencioso adminstrativo contra dita resolución, para que é
necesario o pronunciamento expreso do órgano municipal competente, que non presente caso corresponde a Xunta
de Goberno Local para o exercicio das accións e interposición dos recursos que na defensa dos intereses deste
concello resulten pertinentes.
Por todo o que antecede a Xunta de Goberno Local procede adopción do seguinte acordo:
1º -Interpoñer recurso contencioso adminstrativo contra a resolución do Excmo. Sr. Concelleiro de Economía e
Facenda da Xunta de Galicia de 6 de xullo de 2004 de revogación da axuda outorgada por dita consellería o 29 de
novembro de 2001 a esta administración con motivo dos danos dos temporais dos anos 2000 e 2001”,
2º -Dar traslado do presente acordo ós servixios Xuridicos do concello para as actuacións que proceda”.
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Acordo
A Xunta de Goberno acorda:
1º -Interpoñer recurso contencioso adminstrativo contra a resolución do Excmo. Sr. Concelleiro de
Economía e Facenda da Xunta de Galicia de 6 de xullo de 2004 de revogación da axuda outorgada por dita
consellería o 29 de novembro de 2001 a esta administración con motivo dos danos dos temporais dos anos
2000 e 2001.
2º -Dar traslado do presente acordo ós servixios Xuridicos do concello para as actuacións que
proceda.

22.(1449)- MODIFICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO SOBRE
MODIFICACIÓN DO CONTRATO DA CONCESIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE
URBANO COLECTIVO DE VIAXEIROS EN AUTOBÚS DE USO XERAL, CO OBXECTO DA
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE BUS TURÍSTICO. EXPTE. 1421/104.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da coordinadora de
Turismo e Comercio, do 5.11.04, cofnoramdo pola concelleira de Turismo e Comercio, que di o seguinte:
Con data 9 de agosto, o Departamento de Patrimonio e Contratación elevou á Xunta de Goberno Local a proposta
de modificación do contrato de concesión do servicio do transporte urbano cloectivo, co obxecto da prestación do
servicio do bus turístico.
Por erro non se incluía na proposta realizada polo departamento de Patrimonio a fórmula que se incorporaba ó
informe de Turismo e Comercio, que permitiría mantener o equilibrio económico-financieiro da empresa
concesionaria, razón ésta pola que se propón a presente rectificación.
Á vista do informe da Interventora Xeral de data 3 de novembro, no que se pon de manifesto que a aplicación da
fórmula que se propón para o mantenemento do equilibrio económico-financieiro da empresa concesionaria
conlevaría deixar sen efecto a aplicación dos apartados j e k do apartado 1 da proposta, a Coordinadora de
Turismo e Comercio reuniuse coa dirección da empresa co obxecto de clarificar este extremo.
Con data 4 de novembro, a Coordinadora mantivo unha reunión con D. Javier Pérez Bravo, Director de Recursos
Humanos de VITRASA e con D. Rafael González Castro, responsable do departamento de Control de Xestión da
citada empresa, no descurso da que ámbos representantes ratiicaron a vontade da empresa concesionaria VITRASA
de cumprir os compromisos adquiridos con data de 28 de maio de bonificar nun 50% o prezo do billete dos usuarios
da tarxeta turística e ofrecer ó Concello para a súa libre disposición 15 viaxees gratuitas ó ano no bus turístico.
En consecuencia, procedería incorporar á citada fórmula estes compromisos, co obxecto de que se poidan cumplir
efectivamente os acordos acadados.
A fórmula actual:
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Pk x kn-Rn
N é o trimestre ó que fai referencia a certificación.
Pk é o prezo coche-kilómetro aprobado vixente.
K os kilómetros rodados no trimestre n.
R é a recaudación do servicio percibida a conta durante o trimestre n.
Habería que incorporarlle os compromisos de bonificación do 50% no prezo do billete ós usuarios da tarxeta
turística e as 15 viaxes de libre disposición gratuitas para o Concello, polo que a a fórmula quedaría como sigue:
Pk x Kn – (Rn +0,5 TTn+VGn)
TTn representa o 50% de bonidicación das tarxetas turísticas durante o período n.
VGn é o número de viaxes gratuitas (15) durante o período n.
Por todo o antedito, proponse a Xunta de Goberno Local, que adopte o seguinte acordo...”

Conclúe o informe formulando a proposta que se contén na parte dispositiva deste acordo.
Consta no expediente informe de fiscalización de Intervención Xeral do 3.11.04.
Acordo
A Xunta de Goberno de conformidade co informe-proposta do Servizo de Contratación, acorda:
Rectificar o acordo da Xunta de Goberno Local de data 9 de agosto de 2004, polo que e modifica
o contrato de concesión do servicio público regular do transporte urbano colectivo de viaxeiros en autobús
de uso xeral en Vigo, co obxecto da prestación do bus turístico de Vigo, no sentido de rectificar a fórmula
que se propón para o mantemento do equilibrio económico-financieiro da empresa concesionaria, para
que se poida dar pleno cumprimento ós compromisos adquiridos pola empresa nos apartados j e k da
proposta realiza no seu día. A fórmula modificada sería a seguinte:
Pk X Kn-(Rn +0,5 TTn+ VGn)
TTn representa o 50% de bonificación das tarxetas turísticas durante o período n.
VGn é o número de viaxes gratuitas (15) durante o preíodo n.2.
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23.(1450)- DEVOLUCIÓNS DE FIANZAS:
Examinadas as actuacións dos expedientes, vistos os informes da Intervención Xeral e de acordo cos
informes-proposta do xefe de negociado de Contratación, a Xunta de Goberno acorda proceder á
devolución das fianzas que de seguido se especifican xa que as obras e subministracións foron recibidos,
executáronse conforme coas condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de
garantía:
a) A Construccións Crespo S.A.a fianza por importe de 2.024,21 euros constituída para responder das
obras de pavimentado da rúa Capela, recibidas mediante acta de 28.10.03. Expte: 313/241.
b) A Náutica de Galicia, S.A. (Nagasa) a fianza por importe de 792 euros constituída para responder da
subministración de lancha neumática para bombeiros. Expte 16690/240
c) A Ekipo S.C.G. a fianza por importe de 934,35 euros constituída para responder da subminstración de
mobiliario para ntervención. Expte: 3345/241.

24.(1451)- ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A
REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A CONSTRUCCIÓN
DUNHA ESCOLA INFANTIL NA RÚA PALENCIA. EXPTE. 6234/334.
Antecedentes
Con data 18.10.04 a Xunta de Goberno aproba o expediente de contratación da asistencia técnica
para a redacción do proxecto básico e de execución e estudo de seguridade e saúde laboral de
construcciónd a Escola Infantil municipal da rúa Palencia.
O titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno local, o 5.11.04, certifica que durante o prazo
sinalado no oficio da oficina de Contratación, sen publicación de anuncio, presentouse a seguinte
proposición: Alberto de Cominges Molins.
A Mesa de Contratación en sesión do 8.11.04 procedeu á apertura da documentación presentada,
excluíndoa por non acreditar a solvencia económica e propoñendo declarar deserto o procedemento de
negociado por non se ter admitida a única proposta presentada.
Con data 11.11.04 D. Alberto de Cominges Molíns presenta escrito aclaratorio en Rexistro Xeral,
á vista do cal a Mesa de Contratación en sesión do 15.11.04 admitiu a proposta pasándoa ao Servizo de
Educación para que emita informe e proposta de adxudicación á Xunta de Goberno Local.
A aparelladora municipal do Servizo de Educación, con data 15.11.04, emite informe formulando
a proposta que se contén na parte dispositiva deste acordo, conformada pola xefa do Servizo de
Educación.
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Acordo
A Xunta de Goberno, de conformidade co devandito informe-proposta, acorda:
Aprobar a contratación de D. Alberto Cominges Molíns, DNI 35913679-F polo procedemento
negociado para a asistencia técnica da redacción do proxecto básico e de execución e do estudo de
seguridade e saúde laboral para a construcción da Escola Infantil Municipal da rúa Palencia, por un
importe de 30.000 € con cargo á partida 422 0 227 06 10 de estudos técnicos e redacción de proxectos do
presuposto en vigor, consonte co previsto no artigo 210 do texto refundido da Lei de Contratos das
Administracións Públicas.

25.(1452)- DECLARAR DESERTA A CONTRATACIÓN DA ASISTENCIA TÉCNICA PARA
A REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A REDACCIÓN DE
PROXECTOS PARA A CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS. EXPTE. 42214/250.
Antecedentes
A Xunta de Goberno en sesión do 20.09.04 aprobou o expediente de contratación da asistencia
técnica á Concellería de Servizos Serais para a redacción de proxectos e conseguintes propostas para
captación de fondos europeos e apoio ao establecemento de redes de socios transaccionais para esa
captación.
Con data 5.11.04 o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno certifica que durante o prazo
sinalado no oficio da Oficina de Contratación, sen publicación de anuncio, presentouse a seguinte
proposta: Estrategia y Organización S.A. (EOSA).
A Mesa de Contratación realizada o 8.11.04 procedeu á apertura da documentación presentada ,
excluíndoa por non acreditar a solvencia económica, financeira e técnica, e formulando a proposta que se
contén na parte dispositiva deste acordo.
Acordo
A Xunta de Goberno, de conformidade coa Mesa de Contratación, acorda:
Declarar deserto o procedemento negociado para a contratación da asistencia técnica para a
redacción do proxecto básico e de execución para a redacción de proxectos e coas conseguintes propostas
para a captación de fondos europeos e apoio ao establecemento de redes de socios transaccionais para esa
captación por non se ter admitida a única proposta presentada.
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26.(1453)- PROPOSTA CONTRATACIÓN TRES SUBALTERNOS/AS POLO PERÍODO DE
DOUS MESES. EXPTE. 15351/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 3.11.04, dáse
conta do informe-proposta do xefe da Unidade de Persoal, do 29.10.04, conformado polo concelleirodelegado de Xestión Municipal, que di o seguinte:
Antecedentes.
Con data 25 de outubro de 2004, a xefa do Servicio de Subalternos solicita a contratación por un periodo de dous
meses de tres subalternos, os efectos de diluir as baixas por enfermidade e o remate do disfrute das vacacións e
asuntos propios todavía pendentes do persoal do Servicio e toda vez que con data 31 de outubro remataron o seu
contrato por renuncia voluntaria, o ser nomeadas interinamente ás tres traballadoras contratadas por Acordo da
Xunta de Goberno Local de data 28 de xuño de 2004 e prorrogado ata o 31 de decembro do presente ano por
Resolución da Alcaldía-Presidencia de data 10 de setembro pasado.
Fundamentos legais.
De conformidade co disposto no artigo 9 .2 da lei 4188, de 26 de maio da Función publica de Galicia , a selección
de persoal laboral efectuarase de acordo coa oferta de emprego publico, mediante convocatoria publica e a través
do sistema de concurso ou concurso-oposición libre.
Nembargantes, e consonte ó paragrafo 3° do mesmo artigo poderase tamén contratar persoal laboral de caracter
non permanente de conformidade coa lexislación laboral vixente, para a realización de traballos de carácter
temporal e coxuntural por razóns de necesidade ou urxencia, debidamente motivadas.
Ó aveiro do disposto no artigo 35 do RD 364/95, de 10 de marzo, polo que se establece o Regulamento xeral de
ingreso do persoal 6 servicio da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción
profesional dos funcionarios civis da Administración xeral do estado, de aplicación supletoria para o persoal da
Administración local ( artigo 1.3 ), poderase proceder a contratación de pesoal laboral non permanente para a
realización de traballos que non poidan ser atendidos por persoal laboral fixo.
O procedemento selectivo para a contratación de persoal laboral non permanente carece dunha regulamentación
legal específica , non séndolle de aplicación os requisitos formais establecidos nos artigos 28 a 33 do RD 364/95,
por canto se refiren exclusivamente a cubrición de postos reservados ó persoal laboral fixo de novo ingreso, esto e,
aqueles que figuran incluidos no cadro de persoal
(artigo 15.1.f) da Lei 30/84 de 2 de agosto de medidas para a
reforma da función publica), e que deben formar parte da oferta de emprego público.
Nembargantes , o procedemento selectivo que ós efectos oportunos se aprobe polo órgano de contratación debera
ser respetuoso en todo caso cós principios de mérito e capacidade, tal e coma dispón o artigo 35 do RD 364/95 .
Por esta razón, o artigo 249.1 da lei autonómica 5/97 de 22 de xullo, da Administración local de Galicia, prevee que
o proceso selectivo do persoal laboral sera con caracter xeral o concurso, excepto nos casos de urxencia.
Nas Bases da derradeira oferta de emprego público correspondente o ano 2002 (BOP de 5 de maio de 2003),
recentemente executada, preveíase expresamente na Base xeral “outras disposicións comúns”, a posibilidade de
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confeccionar unha lista de substitucións a traverso dos aspirantes que, non superando a oposición, tivesen
aprobado os distintos exercicios de que constou aquela.
En consecuencia co exposto, ós seguintes aspirantes da referida lista resultarían ser Dª. Mª. Luz Lago Román, NIF
36.093.559-G, Dª. Susana Mª. Ormíguez Pérez, NIF 36.066.297-C e, D. Xosé Ramón Leira Pérez, NIF 36.070.004R, aceptando expresamente ás dúas últimas mediante escritos de data 29 de outubro actual, e renunciando a
primeira das aspirantes, Dª. Mª. Luz Lago Román mediante escrito da mesma data, procedendose o chamamento da
seguinte aspirante da lista que se corresponde con Dª. Mª. Cristina Iglesias Santomé, NIF 33.841.250-Q, que tamén
aceptou mediante escrito da mesma data, unha eventual contratación temporal por circunstancias da producción,
por acumulación de tarefas.
A modalidade contractual que se considera oportuno elexir -contrato por acumulación de tarefas-, esta definida
para atender esixencias circunstanciais por acumulación de tarefas, ainda que sexa tratandose da actividade
normal (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de decembro, e o seu prazo contractual se establece
como máximo en seis meses.
Entendese por outra banda amparada ésta contratación ó aveiro do disposto no artigo 20.2 da Lei 61/2003, de
presupostos xerais do Estado para o ano 2004, xa que se trata de cubrir unha necesidade urxente nun servicio de
recepción obrigatoria coma a que nos ocupa.
Por todo elo, o funcionario que subscribe propón á Xunta de Goberno Local dicte a seguinte proposta de
Resolución:
"Primeiro.- Contratar a Dª. Susana Mª. Ormíguez Pérez, NIF 36.066.297-C, D. Xosé Ramón Leira Pérez,
NIF 36.070.004-R e Dª. Mª. Cristina Iglesias Santomé, NIF nº 33.841.250-Q, como Subalterno/as, por un periodo de
dous meses, cun contrato eventual por circunstancias da producción por acumulación de tarefas regulado polo RD.
Lexislativo 1/1995, Estatuto dos Traballadores, art. 8.2 e 15, lei 63/97 e RD. 272/98, de 18 de decembro.
Segundo.- Percibirán como retribucións o importe do soldo, retribucións complementarias e a parte
proporcional da paga extraordinaria do posto de traballo Cód. 155 –Ordenanza-Porteiro.”

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

27.(1454)- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA POLICÍA LOCAL POR
IMPORTE DE 69.162,07 € CORRESPONDENTE ÁS XORNADAS DE DISPONIBILIDADE
HORARIA DO MES DE AGOSTO DE 2004. EXPTE. 15324/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 10.11.04, e de
acordo co informe-proposta do xefe da Unidade de Persoal, do 19.10.04, e a proposta complementaria do
concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, do 10.11.04, a Xunta de Goberno acorda:
1º.- Proceder ao recoñecemento dunha indemnización substitutiva, con cargo á partida de
Productividades, a favor do persoal da Policía local que se inclúe na relación remitida pola Xefatura da
Policía local, de data 15 de outubro de 2004 ( listado remitidos polo Servizo da Policía Local baixo o
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número de expediente 20700/2004 ) segundo os importes individuais que se transcriben na respectiva
relación, correspondentes ás xornadas de disponibilidade do mes de agosto de 2004, e que ascenden a un
total de 69.162,07 € .
2º.- Declara-la excepcionalidade do pagamento na nómina do presente mes de novembro, dos
importes que configuran o referido expediente, co obxecto da súa inclusión na citada nómina.

28.(1454)- RECURSO DE REPOSICIÓN DE DA. MARÍA TERESA PALLARÉS CRESPO
INTERPOSTO CONTRA ACORDO DESESTIMATORIO DE RECLAMACIÓN DE DANOS
SOBRE RESPONSABLIDADE PATRIMONIAL. PROPOSTA DESESTIMATORIA. EXPTE.
15024/220
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe proposta do Secretario-Delegado
do Consello de Admón. do IMD, de 5.11.04, que di o seguinte:
Dona Mª Teresa Pallares Crespo en data 1 de outubro de 2004 a través de correos presenta escrito que conten recurso de reposición nº de documento de rexistro xeral 40100216 do mesmo mes e ano, solicitando a reposición
do acordo desestimatorio da reclamación de danos e prexuízos formulada sobre responsabilidade patrimonial por
accidente sufrido no Instituto Municipal dos Deportes segundo consta no expediente instruído. Fundamenta o recurso en base a que non foi oída no expediente e que tal anomalía constitúe nulidade de pleno dereito, interesando se
reabra o expediente para a realización dos trámites omitidos.
Analizado-los trámites do expediente constátase que en escrito de 3.1.2002 a interesada agora recorrentepropuxo testimoniaran respecto ós feitos don Manuel Lorigados Cao e don Brais Lorigados Pallares sen que solicitar que foran oídas outras persoas e por decreto do Concelleiro-Delegado dos Deportes en data 10.1.2002 autorizáronse a realización das probas das persoas que propuxo a recorrente, comparecendo ambalas duas persoas o
29.1.2002, deixándose constancia no expedientes das manifestación de cada un deles.
Enviado o expediente a informe do Consello Consultivo de Galicia, este organismo o 27.6.2002 resolveu
que no expediente se omitiu un trámite esencial, o de audiencia á interesada, devolvendo o expediente ó Concello de
Vigo para a subsanación do referido trámite e amais en razón a que o Instituto Municipal dos Deportes carece de
competencia e polo tanto, a proposta de resolución debe aprobarse polo órgano competente da Administración Mu nicipal.
A efectos de cumprimenta-lo dictame do Consello Consultivo de Galicia a que se fixo referencia anterior mente polo Alcalde, en data 5.8.2002 dictouse decreto polo que se dispuxo a práctica do trámite de audiencia á interesada e dicir, a dona Mª Teresa Pallares Crespo, durante un prazo de quince días hábiles a contar da recepción da
resolución que lle foi notificada o día 7.8.2002 sen que durante o prazo concedido se formulara pola interesada ale gación algunha durante o prazo concedido.
En razón ó exposto, proponse a Xunta de Goberno Local acorde:
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“Desestima-lo recurso de reposición interposto por dona Mª Teresa Pallares Crespo por supostos danos
producidos nas instalacións do IMD –expediente 150/24/220 ratificando integramente o texto do apartado primeiro
da resolución da Xunta de Goberno Local adoptado o 26.04.2004 segundo se transcribe....

Conclúe o informe trancribindo o primeiro apartado do acordo adoptado pola X.Goberno do
26.04.2004 tal e como consta na parte dispositiva deste acordo.
Acordo
A Xunta de Goberno, acorda:
Desestima-lo recurso de reposición interposto por dona Mª Teresa Pallares Crespo por supostos
danos producidos nas instalacións do IMD –expediente 150/24/220 ratificando integramente o texto do
apartado primeiro da resolución da Xunta de Goberno Local adoptado o 26.04.2004 segundo se transcribe:
“28(503).PROPOSTA DE SOLICITUDE DE DICTAME Ó CONSELLO CONSULTIVO DE
GALICIA SOBRE A RECLAMACIÓN DE Dª Mª TERESA PALLARÉS CRESPO POR DANOS PRODUCIDOS NO
IMD. EXPTE. 15024/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da Área de Réxime
Interior, do 19.04.04, en relación coa reclamación de Dª. María Teresa Pallarés Crespo polos danos físicos sufridos
no IMD, que di o seguinte:
En data 27 de xuño de 2002 o Consello Consultivo de Galicia emitiu dictame sobre o expediente de
“reclamación a nome de dona María Teresa Pallarés Crespo polos danos físicos sufridos, consistentes en dobre
fractura de radio (man e brazo esquerdo), ó caer cara a atrás cando practicaba a patinaxe nun curso impartido no
Palacio de Deportes de Vigo”, que foi enviado para o seu preceptivo informe ós efectos previstos no artº 12 do Real
Decreto 429/1993 de 26 de marzo.
A proposta do Secretario-delegado do Consello de Administración do Instituto Municipal dos Deportes era
desestimatoria da pretensión de indemnización de danos e prexuízos á reclamante.
O Consello Consultivo recolle nos antecedentes os diversos trámites seguidos con motivo da instrucción do
expediente devolvendo este sen a emisión do dictame preceptivo, que en síntese fundaméntao en:
- Necesidade de outorgar trámite de audiencia ó reclamante.
-

Que ningún órgano do IMD, segundo os estatutos en vigor ostenta competencia para a resolución do
expediente nin conseguintemente para que o seu presidente estea lexitimado para interesalo dictame
preceptivo e que polo tanto, a proposta de resolución deber realizarse polo Concello como ente de
cobertura do organismo autónomo.

En relación co escrito e sen prexuízo da proposta que logo se fará a Xunta de Goberno Local, cumpre
indicar que se ben nos estatutos do Instituto Municipal de Deportes non figura atribuída a competencia específica
para adoptar resolución de expedientes en materia de reclamación de danos e prexuízos, non obstante o apartado
letra e do artº 11 puidera comprendela mesma polo menos no sentido non restrictivo de entender que esta atribución
ten un sentido residual, e puidera alcanzar nun só exercicio de accións administrativas ou xudiciais senón amais a
defensa das que exerciten os particulares.
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Indicar por outra parte que segundo consta no expediente e como foi interesado no referido escrito do
Consello Consultivo, por decreto de 5 de agosto outorgouse trámite de audiencia á reclamante durante o prazo de
quince días hábiles sen que fixera uso do dereito de formular alegación algunha tal como consta na documentación
incorporada ó expediente.
En razón ó exposto e atendendo o dictame do Consello Consultivo de Galicia de 27 de xuño de 2002 nº de
entrada do Rexistro Xeral 41220/2002, proponse á Xunta de Goberno Local conforme a delegación que ten
atribuída por resolución da Alcaldesa en data 2 de xaneiro de 2004, apartado letra c) “I.- Sexto”, acorde:....”
Conclúe o informe formulando a proposta que se contén na parte dispositiva deste acordo.
Acordo
A Xunta de Goberno de conformidade co informe-proposta do xefe de Área de Réxime Interior, acorda:
Primeiro.- Prestar conformidade ó informe proposta do Xefe da Área de Réxime Interior a efectos de
interesar novo dictame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia o abeiro do previsto no capítulo segundo do
Decreto 287/1996 de 12 de xullo polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento do Consello
Consultivo de Galicia, informe que se recolle no texto que se transcribe:
Mª Teresa Pallares Crespo, en escrito nº de entrada no rexistro xeral 31063/1999, formula reclamación de anos e
prexuízos, representada por dona Lucía González Astray, por supostas secuelas producidas a causa de lesións por
un grave accidente sufrido no ano 1994 mentres practicaba deporte de patinaxe no Instituto Municipal dos
Deportes, fixando a contía de indemnización en 4.000.000.- ptas. e achega copia de informe médico do Policlínico
Vigo, S.A. (POVISA) e outro da clínica Médica Drs. Rivadulla Martínez e P. Rivadulla Barrientos nos que se poñen
de manifesto determinadas limitacións como consecuencia da práctica de patinaxe.
Interesada información complementaria en escrito 17 de decembro de 2001 ó abeiro do artº 6º do
Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial, compre
informalo seguinte, á vista do escrito de resposta do interesado de data 3 de xaneiro de 2002.
a) Que o accidente aconteceu o día 20 de xullo de 1994, sobre as 10:30 horas producíndose unha fractura cando
realizaba exercicios en grupo, ordenado por unha monitora encargada da clase que posteriormente acompañou á
interesada o centro sanitario POVISA.
b) Que aporta copia de xustificante do Instituto Municipal dos Deportes acreditativo da inscrición da interesada
no curso de patinaxe e así mesmo copia do documento acreditativo de asistencia sanitaria no centro POVISA ás 13
horas do día 20-07-1994, importando 12.733.- ptas., sen que se aporte diagnóstico.
c) Aduce en concepto de relación da causalidade que na participación dos cursos convocados non se fixera
distinción de participantes para patinar entre persoas de distinto nivel e desta circunstancia pretende deducir que é
imputable a responsabilidade á Administración en base a tal circunstancia.
d) Invoca en apoio da súa pretensión a normativa contida na Lei 30/1992 na súa redacción vixente a normativa
regulamentaria.
e) A efectos de probas propón, ademais das que constan no expediente aportadas ó mesmo, se aporte ou
practique a seguinte:
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Se interese testemuña das seguintes persoal:
-

Don Manuel Lorigados Cao, con D.N.I. nº 76.801.205, con domicilio no Paseo de Alfonso XII, nº 35.
Don Brais Lorigados Pallarés, con domicilio en Avda. García Barbón, nº 116-emtrechán A.

Por Decreto do Concelleiro-Delegado de Deportes en data 10 de xaneiro de 2002 dispúxose a realización das
probas propostas e a mais interesou informe do Director Técnico do Instituto Municipal dos Deportes, e da práctica
das mesmas e do informe referido, resulta:
A)
l.- Que das testemuñas propostas na práctica de probas pola reclamante, o seu fillo –Brais Lorigados
Pallarés- limítase a manifestar que concorría á práctica de patinaxe coa súa nai, que estaban presentes duas
monitoras, cando ela caeu cara atrás, sen que na súa testemuña se faga alusión algunha a que existirán obstáculos
ou calesquera deficiencias que motivaran a caída, testemuña non desvirtuada pola manifestación de don Manuel
Lorigaos Cao, ex-marido da reclamante, aínda que a versión dos feitos non engade nada á do seu fillo.
2.- O Director Técnico no seu informe, de data 11 de febreiro de 2002, manifesta que as actividades como a de
patinaxe se desenvolven anualmente a través de Clubs, e precisa que neste suposto non existen requisitos especiais,
agás pagamento de cuotas nin consta parte de incidencias no que se reflectirá o accidente.
3.- Do escrito de reclamación da interesada Sra. Pallares Crespo e do escrito complementario de 3 de xaneiro de
2002, a petición da Administración, aparte facerse referencia no mesmo a determinados extremos de non relevancia
na instrucción do expediente, invoca respecto á presunta relación de causalidade que os cursos convocados
deberían facerse diferenciadamente segundo estiveran os participantes iniciados ou non nesta práctica, aducindo
amais a inadecuación de vixilancia suficiente. -só dous monitores4.- En razón ós feitos que se constatan segundo a instrucción do expediente por tratarse do extremos mais
relevante neste caso, tense que rexeitar a relación de causalidade que invoca segundo se recolle no precedente
apartado, polos motivos seguintes:
a) A descrición do feito que expón a reclamante de basear a imputación da responsabilidade ó Instituto
Municipal dos Deportes, en modo algún pode ser determinante da consecuencia e efectos pretendidos, ó limitarse a
deixar constancia de que na práctica do exercicio, caira, aseveración coincidente coa testemuña do seu fillo sen que
especificara circunstancia algunha que incidise directa nin indirectamente, nin concorrera coa doutras persoas que
practicaban o exercicio no dito lugar, nin existiran deficiencias no pavimento nin nas instalacións que tampouco
denuncia a reclamante e a presencia de dous monitores que permanecían no local, non pode ser motivo de falta de
vixilancia, en que pretende ampararse a reclamante, tanto mais canto que o número de participantes –entre15 e 20é reducido estimándose suficiente a presencia de dous monitores, para atendelo desenvolvemento das prácticas.
b) Pola realización dun exercicio dependente do comportamento e adestramento do usuario dos servicios que
presta a Administración, non é viable legalmente imputala, responsabilidade á Administración.
É de indicar que con posterioridade ó dictame do Consello Consultivo e como neste se indica outorgouse á
reclamante Dona Mª Teresa Pallarés Crespo trámite de audiencia durante o prazo de 15 días para que puidera
formular alegacións e presentar documentos e xustificacións que estimara pertinentes, sen que o formulase no prazo
indicado.
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B) Respecto á fundamentación xurídica, a responsabilidade patrimonial da Administración Pública fundaméntase
nas disposicións legais e regulamentarias contidas respectivamente no título X da vixente Lei de procedemento
administrativo común e no Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o regulamento dos
procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial e a tales efectos compre
indicar:
Que segundo o artº 2 do dito regulamento é requisito inescusable que as lesións que os particulares sufran en
calquera dos seus bens e dereitos, sexan consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servicios públicos
e cónstase, polos feitos en que se basea a reclamación e as testemuñas, que o accidente sufrido en absoluto é
imputable á Administración senón ó comportamento da interesada, xa que logo non mediou circunstancia algunha
motivadora que xustifique a responsabilidade da Administración. O contrario seria soster que sen mediar
circunstancia de risco, a Administración tivera que facer fronte a calquera reclamación, de xeito absolutamente
cego e motivado nunha responsabilidade absurda ó pretender que a Administración resarza todo, absolutamente
todo, desligado de toda actuación ou proceder.
E de salientar que conseguintemente, non é viable legalmente ampararse xenericamente na responsabilidade da
Administraión para pretender lexitimar en tal título a conducta neglixente da reclamante, toda vez que a
Administración tiña establecido a vixilancia correspondente, e efectivamente, alí se atopaban dous monitores, tendo
que rexeitarse as argumentación de que concorreran na patinaxe persoas con idades distintas, xa que non invocan,
por non existir normativa que prohiba ou esixa maior número. É de significar que a lesión se produciría, calquera
que foxe o número de vixilantes e a intensidade da mesma e, polo tanto, non se pode anudalo dano á Administración
Pública, xa que logo non existe relación directa, inmediata a exclusiva determinante de causa e efecto de
imputación, polo contrario o risco foi creado exclusivamente pola reclamante.
En razón ó exposto e ós efectos do artº 12 do Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, proponse a desestimación da
reclamación de danos e prexuízos formulada por dona Lucia González Astray en representación de dona Mª Teresa
Pallarés Crespo (escrito nº rexistro 31063/1999), toda vez que non existe nin concorre relación de causualidade
entre o fundamento do servicio xestionado polo Instituto Municipal dos Deportes, e a lesión sufrida pola reclamante
polos motivos e fundamentación xurídica esgrimida no precedente informe xustificativo da presente proposta.

29.(1455)- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR ASISTENCIA TÉCNICA POR
IMPORTE DE 13.920 EUROS. EXPTE. 1190/110.
Examinadas actuacións do expediente, visto o informe da interventora xeral do 8.11.04 e o informeproposta do secretario xeral do Pleno do 5.11.04, a Xunta de Goberno acorda:
1º.- Indemnizar substitutivamente e recoñecer a obriga a favor de D. Tomás Ramón Fernández
polo importe de 13.920 €, gasto realizado sen fiscalización previa, correspondentes á minuta nº 23/04
emitida polo “estudo de antecedentes e elaboración dun dictame sobre a viabilidade xurídica dun convenio
a subscribir polo Concello de vigo co Consorcio da Zona Franca de Vigo que prevé a creación entre ambas
entidades dunha sociedade mercantil de responsabilidade limitada con obxecto de realizar determinadas
actividades culturais e turísticas, de reavitalización e rehabilitación do centro de Vigo e de
desenvolvemento e planificación de aparcamentos”, con cargo á aplicación presupostaria 11102270600.
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2º.- Dar conta ao Pleno da Corporación, de acordo co estipulado na Base 28ª.4 das Bases de
execución Orzamentaria.

30.(1456)- DAR CONTA DA ANULACIÓN DE PROVIDENCIA DE CONSTRINXIMENTO
SOBRE LIQUIDACIÓN POR ACOMETIDA DE SANEAMENTO. EXPTE. 2363/700
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do tesoureiro municipal,
do 12.08.04, que di o seguinte:
Téndose recibido neste Departamento de Tesourería, Recadación Executiva escrito presentado en data 05/10/2004,
nº doc: 40100691, pola Concesionaria do Servicio Municipal de Abastecemento e Saneamento de Auga do Concello
de Vigo (AQUALIA) do que se achega copia, no que se solicitaba a anulación do recibos relacionado pola
concesionaria, unha vez acordada a estimación da reclamación interposta contra a liquidacións xirada 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, liquidación da que foi acordado o seu cobro pola vía de
constrinximento en resolución da sesión ordinaria da Comisión de Goberno de 21 de xaneiro de 2002; e dictada no
seú día, a providencia de constrinximento.
Baseada nas resolucións presentadas e no uso das atribucións que me confire a lexislación local vixente (lei 7/1985
do 2 de abril) Reguladora das bases de réxime local e artigo 5.3. c.) do Real Decreto 1174/1987 do 18 de setembro
(BOE 29/09/1987), acordei en data 27/10/2004 a ANULACIÓN DA PROVIDENCIA DE CONSTRINXIMENTO dictada no seu
día sobre as liquidacións que se sinalan a continuación en virtude dos citados escritos presentados pola
Concesionaria do Servicio Municipal de Abastecemento e Saneamento de Auga do Concello de Vigo (AQUALIA),
así como a notificación deste acto de declaración de nulidade ós interesados,
Dáse conta destas actuacións á Xunta Local de Goberno.
DETALLE DAS LIQUIDACIÓNS:
NOME

ABALDE ESTEVEZ LUIS

CONCEPTO
ACOMETIDA SANEAMENTO

Nº RECIBO

028900297

PRINCIPAL

1220,05

Acordo
A Xunta de Goberno queda enterada.

31.(1457)- SUBVENCIÓN Á ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ZONA CENTRO PARA
O ALUMEADO DE NADAL-2004. EXPTE. 1525/104
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da coordinadora de
Turismo e Comercio, do 29.09.04, conformado pola concelleira de Desenvolvemento Local e Emprego,
Turismo e Comercio, e pola interventora xeral, a Xunta de Goberno acorda:

Sesión ord. do 15.11.04

1º.- Conceder unha subvención de 18.400 € á ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ZONA
CENTRO CIF-G-36887859, para a organización do alumeado de Nadal, con cargo á partida 6220
4700000, do orzamento prorrogado actualmente en vigor.
2º.- A Asociación de Comerciantes Zona Centro deberá incluir o logotipo da Concellería de
Turismo en todo o material que se edite co gallo do Alumeado do Nadal.
3º.- A concesión da presente subvención non eximirá á devandita Asociación de solicitar os
correspondentes permisos para a instalación do Alumeado.
4º.- A Asociación de Comerciantes Zona Centro, será encargada da contratación con terceiros para
a realización das instalacións previstas do alumeado durante as festas, non existindo ningunha relación
contractual nin de responsabilidade por parte do Concello polo mero feito de subvencionar a actividade.
5º.- En canto ó cobro da subvención, ésta estará supeditada o cumprimento da obriga de aportar facturas orixinais polo importe da subvención concedida, tal e como se esixe na Base 3ª das de execución do
Orzamento Municipal para o ano 2004. Asímesmo, as facturas que se presenten, xustificativas da subvención concedida, deberán reunir os requisitos previstos no Real Decreto 1496/2003, de 28 de novembro,
polo que se aproba o regulamento que regula a obriga de expedir facturas.

32.(1458)- APROCIACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DO PLAN
ESPECIAL DE EQUIPAMENTO DOCENTE E INFRAESTRUTURA VIARIA DO CAMPUS
UNIVERSITARIO DE VIGO. EXPTE. 8859/411/2004.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón.
Xeral do servizo de Planeamento, do 29.10.04, conformado polo arquitecto xefe de Planeamento, que di o
seguinte:
Este informe emítese en relación coa documentación presentada pola Universidade de Vigo na Xerencia
Municipal de Urbanismo en datas 04/02/2004, no 20/08/2004, 25/08/2004 e 28/10/2004, denominada
"MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 4
DO PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMENTO DOCENTE E
INFRAESTRUCTURA VIARIA NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE AS LAGOAS-MARCOSENDE".
Dita documentación ven asinada por D. José Carlos Rodríguez Otero, arquitecto de planificación da
Unidade técnica da Universidade, e consiste nunha Memoria técnica-xustificativa da Modificación, un Estudio de
Sostibilidade ambiental, impacto terrritorial e paisaxístico, un anexo de aclaracións ós aptdos. "4" e "8" da
Memoria Xustificativa, e un TEXTO REFUNDIDO, do Plan Especial de equipamento docente e infraestructura
viaria, no que se refunde toda a documentación do Plan primixenio coas catro modificacións puntuais (as tres xa
aprobadas e esta cuarta que agora se propón). Enténdese que esta documentación refundida, con data de xullo de
2004, substituirá a toda a documentación dilixenciada con anterioridade do Plan Especial vixente, no caso de que
se acade a aprobación definitiva da modificación agora proposta.
1.ANTECEDENTES DE PLANEAMENTO.-
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A ordenación urbanística do Campus universitario de Lagoas-Marcosende da Universidade de Vigo, regúlase polo PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMENTO DOCENTE E INFRAESTRUCTURA VIARIA, que foi aprobado
definitivamente o 02/03/1998.
Dito Plan Especial desenvolve as determinacións do vixente Plan Xeral de Ordenación Urbana do
29/04/1993 (PXOU-93), e en concreto, da súa Modificación Puntual núm. 9, aprobada definitivamente polo Pleno
do Concello de Vigo no 03/07/1997.
Naquela Modificación Puntual do PXOU estableceuse a necesidade de desenvolver o sistema xeral da Universidade mediante un Plan Especial. Incorporouse unha Ficha de características a instancia da CPTOPV da Xunta
de Galicia, cun cadro coa previsión de superficies nos distintos usos posibles.
A instancia da Universidade de Vigo, o Concello aprobou definitivamente no 29/09/2000 unha primeira
modificación puntual do Plan Especial (expte. 5564/411); a segunda modificación puntual no 29/04/2002 (Expte.
6196/411), e a terceira no 29/09/2003 (Expte. 7848/411).
No 04/02/2004 presentouse, pola Universidade de Vigo a solicitude de Modificación Puntual nº 4 do Plan
Especial, que é o obxecto deste procedemento. Notificada polos servicios técnicos municipais no 12/02/2004, a
necesidade de efectuar unha serie de correccións, nos días 20 e 25 de agosto de 2.004 presentouse a documentación
corrixida, que se leva a aprobación inicial.
2.CONTIDO DA MODIFICACIÓN.Esta modificación puntual nº 4 do Plan Especial proposta pola Universidade de Vigo , xustifícase , a xuízo
da propia Universidade no interese público que a súa propia finalidade comporta, e na obriga de acomodar ás determinacións do Plan ás novas necesidades que aparecen nun sistema por definición aberto como é a Universidade.
En concreto, preténdese desenvolver á denominada "CIDADE TECNOLÓXICA", como nova proposta que
teña encaixe dentro das claves do plan especial, un plan integrador “Campus Parque”, dos elementos do sistema e
da base, territorio, sobre o que se ordena.
O ámbito científico (área escollida para a implantación das instalacións da futura Cidade Tecnolóxica),
precisa dun cambio de uso dunha zona verde (ACI3) próxima á facultade de Ciencias do Mar, pero que, pola súa posición permitirá a conexión das facultades de Ciencias do Mar e de Dereito Económico.
Na área central do Campus prodúcense en cambio unhas modificacións que incrementan as zonas verdes,
unha vez rematado o proxecto da Cidade Universitaria, que dotou dos servicios necesarios á comunidade universitaria. Igualmente na zona docente denominada “Ámbito Humanístico”, onde se ubican as facultades de Humanidades, Ciencias Económicas, e Ciencias Xurídicas, prodúcense modificacións que incrementan as zonas verdes.
Na área deportiva proponse a ampliación da zona de aparcamento e a creación dun vial, ocupando parte
dunha área cualificada anteriormente como zona verde de protección arqueolóxica. Esta Modificación, sinalada
coas claves ADE 2 e ADE 3 no documento da Modificación, afecta a 6.955,26 m2 de zona verde, que pasarían:
1.524,46 m2 a vial e 5.430,79 m2 a aparcamento en superficie. Esta modificación requirirá do informe favorable da
Consellería de Cultura, pola afección do xacemento, e da Comisión Superior de Urbanismo, por afectar a zonas
verdes cualificadas. A este respecto a Universidade presentou no 28/10/2004 copia da resolución da Dirección Xeral
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do Patrimonio Cultural, en relación á intervención arqueolóxica xa realizada nesta zona como estudio previo á Modificación que se propón. Non obstante deberá acadarse o informe sectorial correspondente á Modificación de planeamento.
A reducción de zona verde neste concreto punto, compénsase cun incremento de zonas verdes nunha
superficie de 17.515 m2 antes afectos a aparcamentos, na zona de protección do xacemento arqueolóxico do Monte
de As Cabanas (AC11) , así como 5.000 m2 na área central º (AC1).
En xeral, o conxunto das modificacións propostas, produce, en relación coa situación vixente (Plan
Especial da Universidade, trala Modificación nº 3), as seguintes variacións cuantitativas:
-Incremento de 10.380,12 m2 de superficie para uso docente.
-Incremento de 2.499,17 m2 de superficie para uso de investigación.
-Reducción de 7.650,52 m2 en superficies de uso dotacional.
-Reducción de 2.330,83 m2 de zonas peonís.
-Reducción de 1.344,34 m2 de zonas deportivas
-Incremento de 2.752,46 m2 de zonas verdes
-Reducción de 5.277,55 m2 de superficie de aparcamentos.
-Incremento de 971,49 m2 de superficie de rede viaria.
A modificación tamén afecta á Ordenanza E.N.2 de "EDIFICIOS DE NOVA PLANTA PARA USO
DOCENTE, CON POSIBILIDADE DE REALIZAR INVESTIGACIÓN APLICADA", cualificación de solo que afecta
á zona da modificación :ámbito científico da futura Cidade Tecnolóxica.
A modificación que se propón na Normativa de edificación (artigo 8.2.) consiste en permitir unha altura
máxima de 16 metros, con posibilidade de plantas técnicas de 3,50 metros por enriba de esta altura, cando antes se
permitían 12 metros, e 16 metros nun máximo do 30% da planta.
En canto ós recuamentos fíxanse agora de 6 metros, ou sen recuamento da aliñación do vial se é rodado,
cando antes establecíanse en 12 metros.
Estas modificacións quedan xustificadas na Memoria da documentación en razóns técnicas estructurais do
tipo de edificios a implantar, así como no acceso de aprovisionamentos e abastecemento.
Igualmente, na documentación complementaria presentada o 28/10/2004, achegouse un estudio de impacto
paisaxístico (a incorporar ó Estudio de sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico) no que se estudia
o impacto da altura proposta na edificación en relación coas visuais e o contorno da idade Universitaria.
A documentación presentada como texto refundido comprobouse que se axusta fielmente ó Planeamento
vixente coas modificacións puntuais aprobadas, e a terceira proposta. Será de gran utilidade polo emprego dun
texto completo (refundido) que permite unha mellor comprensión e utilización que a través de documentos
independentes.

2. CUMPRIMENTO DO PLANEAMENTO XERAL VIXENTE.O Plan Xeral de Ordenación vixente, coa Modificación Puntual nº 9 aprobada definitivamente estableceu como
Ficha de características do plan especial da Universidade a seguinte:

Sesión ord. do 15.11.04

DENOMINACIÓN: SISTEMA XERAL DA UNIVERSIDADE
CLASIFICACIÓN DE SOLO : SISTEMA XERAL (adscrito ó SUNP para a súa obtención)
PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO:PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMENTO
INFRAESTRUCTURA VIARIA
SUPERFICIE: 1.380.290 m2
SISTEMA DE ACTUACIÓN: EXPROPIACIÓN
PROGRAMA: ACTUACIÓN EN MARCHA
OBXECTIVOS: CREAR CAMPUS UNIVERSITARIO DE VIGO
USOS
DOCENTE
INVESTIGACIÓN
DOTACIONAL
RESIDENCIAL UNIV.
APARCAMENTOS
ZONAS PEATONAIS
ZONAS VERDES
ZONAS DEPORTIVAS

DOCENTE

E

SUPERFICIE (*)
206.834 m2
58.472 m2
69.580 m2
84.873 m2
116.685 m2
74.790 m2
602.000 m2
75.774 m2

(*).- As superficie que se indican son aproximadas podendo variarse nun máis ou menos un 10% xustificadamente
no Plan Especial.
As edificabilidades para cada uso especificaranse xustificadamente no Plan Especial, tendo en conta o carácter
dotacional público da actuación e o respeito ó medio natural.
OBSERVACIÓNS: procurarase a restauración do relevo e a rexeneración dos espacios verdes. Incorporar
Á unha normativa de protección de restos arqueolóxicos.
INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN E NORMATIVA DE APLICACIÓN: PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMENTO
DOCENTE E INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA.
Coa Modificación que se propón a superficie destinada a cada uso , e a súa variación porcentual en rela ción coa que figura na ficha é a seguinte:
USOS
DOCENTE
INVESTIGACIÓN
DOTACIONAL
RESIDENCIAL UNIV.
APARCAMENTOS
ZONAS PEATONAIS
ZONAS VERDES
ZONAS DEPORTIVAS

SUPERFICIE segundo
M.P. nº4
221.333,68 m2
63.722,72 m2
64.299,06 m2
86.621,12 m2
117.595,86 m2
67.357,53 m2
551.499,98 m2
65.819,28 m2

VARIACIÓN CON
PXOU (%)
+7,01%
+8,98%
-7,59%
+2,05%
+0,78%
-9,94%
-8,34%
-6,68%
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Xa que logo pode comprobarse como, coa Modificación proposta nº 4 segue a cumprirse a Ficha do Plan Xeral.
2. TRAMITACIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.De acordo co disposto no art. 94 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia (LOUGA) as modificacións dos plans suxeitaranse ás mesmas disposicións enunciadas
para a súa tramitación e aprobación.
O Plan Especial de equipamento docente e infraestructura viaria do campus universitario de Lagoas –
Marcosende (Zamáns), é un Plan de infraestructuras e dotacións regulado no art. 71 LOUGA, que desenvolve a previsión do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo.
Segundo o artigo 83 da LOUGA os plans especiais poderán ser formulados polos Concellos, por outros
órganos competentes no orde urbanístico e polos particulares lexitimados para facelo.
Este procedemento tramitarase de conformidade co preceptuado no arti. 86 LOUGA. A modificación
proposta afecta ó uso urbanístico das zonas verdes ou espacios libres previsto polo plan, polo que solicitarse o
informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia (art. 94 LOUGA). O incremento de intensidade
de uso docente e de investigación non precisa de ningunha previsión de maiores dotacións públicas, por tratarse
todo o ámbito do Campus dun sistema xeral de equipamentos.

Polo contido da Modificación Puntual, e a localización da zona de servicios universitarios precisarase do
informe sectorial da lexislación de Patrimonio Cultural de Galicia (Lei 8/1995) , en relación co tratamento dos
xacementos arqueolóxicos do Monte de Cabanas GA 36057150 e da Necrópole megalítica de Xunqueiras GA
3057069.
A documentación incorpora o Estudio de Sostibilidade ambiental, impacto territorial e paisaxístico esixido
polo artigo 61 da LOUGA , e que foi informado pola xefa da Unidade Técnica de medio Ambiente do Concello de
Vigo, o 21 de outubro de 2004, no informe que figura no expediente.
O expediente de MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 DO PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMENTO DOCENTE
E INFRAESTRUCTURA VIARIA NO CAMPUS UNIVERSITARIO DE AS LAGOAS-MARCOSENDE presentado
pola Universidade de Vigo, contén a documentación suficiente para o obxectivo da modificación proposta , que
parece xustificada técnicamente pola entidade promotora do expediente, e axústase ás determinacións, que para ese
ámbito establece o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo vixente.
É competente para dicta-lo Acordo que agora se propón, a Xunta de Goberno Local, de conformidade co
disposto no art. 127 LBRL.
3. PROPOSTA.Polo tanto, á vista do anteriormente exposto, proponse ó Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo,
para que á súa vez lle propoña á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte ACORDO:
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PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación púntual núm. 4 do Plan Especial de Equipamento Docente e
Infraestructura Viaria no Campus Universitario de As Lagoas (Marcosende), promovida pola Universidade de Vigo,
na súa última versión (Texto Refundido de xullo de 2004), redactada polo arquitecto D. José carlos Rodríguez Otero
(expte. 8859/411).
SEGUNDO.- Abrir un trámite de información pública polo prazo dun mes, mediante a publicación de anuncios no
Diario Oficial de Galicia e en dous xornais de maior circulación na provincia, debendo publicarse o anuncio, neste
último caso, en dous días consecutivos. Notifíqueselle o seu contido íntegro ós directamente interesados.
TERCEIRO.- Solicitar, da Consellería de Cultura, comunicación social e Turismo da Xunta de Galicia, informe
sectorial da lexislación de Patrimonio Cultural de Galicia (Lei 8/1995), en relación co tratamento dos xacementos
arqueolóxicos do Monte de Cabanas GA 36057150 e da Necrópole megalítica de Xunqueiras GA 3057069.
CUARTO.- Unha vez finalizado o período de información pública, e previamente á aprobación definitiva, remitir o
expediente completo á Comisión Superior de Urbanismo de Galicia para o seu Informe.

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

33.(1459)ACTA DE RECEPCIÓN DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DO
APARCAMENTO SUBTERRÁNEO DA RÚA URZÁIZ.
A Xunta de Goberno retira este expediente da orde do día.

34.(1460)- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
a) Á comunidade de propietarios de Avda. Castrelos, 150-152.Expte. 20467/511.
Seguidamente dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de Vías e Obras, do 2.11.04,
conformado polo concelleiro delegado de Vías e Obras, que di:
Con data 04 de agosto de 2004, autorizóuse a COMUNIDADE DE PROPIETARIOS AV. CASTRELOS, 150-152,
para a ocupación da vía pública expediente 41896-250.04, cun ANDAMIO de 18 m2 na Av. Castrelos, 150-152,
para a reparación de fachadas. Constituindo unha fianza de (12.000 euros) doce mil euros, número mandamento de
ingreso 200400035965 de data 30-07-2004.
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Con data 21 de outubro 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 30 de outubro de 2003 e o remiten a iste servicio,
os efectos de informe sobre a devolución da fianza.
No informe de inspección feita con data 27 de outubro de 2004, comprobouse que o andamio foi retirado e o
pavimento quedou en perfectas condicións.
Polo que PROPONSE:
Proceder á devolución da fianza de (12.000 euros) doce mil euros, a favor da COMUNIDADE DE PROPIETARIOS
DA AV. CASTRELOS, 150-152.

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

b) A Promociones Endema S.C. Expte. 42752/250.
Seguidamente dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de Vías e Obras, do 2.11.04,
conformado polo concelleiro delegado de Vías e Obras, que di:
Con data 09 de novembro de 1989, autorizóuse a ocupación da vía pública cun valado de obra na rúa Magallanes,
7 condicionada o depósito dunha fianza de 140.000 ptas. (841,42 €). Solicitado informe a Tesourería municipal,
indica no mesmo de data 27-10-2004, “que segundo consta nos libros desta Tesourería, con data 20 de novembro de
1989 PROMOCIONES ENDAMA, SC, consitituíu un depósito por importe de 841,42 € mediante aval do Banco
Pastor e mandamento de ingreso num. 841 (nova numeración 199200000422) do concepto orzamentario 70200,
para responder de instalación dun valado na rúa Magallanes, 7. O citado aval continúa pendente de devolución no
día de hoxe.
Solicitada a devolución da fianza constituida, con data de entrada no rexistro xeral 21-10-2004 con núm.
documento 40106178, remítese o inpector para informe de si sigue facendo uso da vía pública. Con data 04 de
novembro de 2004, indícase que o valado retiróuse da vía pública e o pavimento quedou en perfectas condicións.
Polo que se PROPON:
Proceder á devolución da fianza de oitocentos corenta e un euros con corente e dous céntimos (841,42 €), a favor
de PROMOCIONES ENDEMA SC depositada na Tesourería municipal.

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

c) A Tabubesa S.L. Expte. 42752/250.
Seguidamente dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de Vías e Obras, do 2.11.04,
conformado polo concelleiro delegado de Vías e Obras, que di:
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Con data 19 de abril de 2004 e núm. de expediente 32579/250.01, autorizóuse a ocupación da vía pública cun
valado de obra na rúa Colón, 19 e Isabel II (parte traseira edificación), condicionada o depósito dunha fianza de
240.000 ptas. (1.442,43 €). Aportando copia do mandamente de ingreso da fianza, núm. 200100021100, con data
18/04/2001, aval de Caixanova, por un importe de 240.000 pts. (1.442,43 €).
Solicitada a devolución da fianza, con data de entrada no rexistro xeral de 19-10-2004 con núm. documento
40105507, remítese o inpector para informe de si sigue facendo uso da vía pública. Con data 04 de novembro de
2004, indícase que o valado retiróuse da vía pública e o pavimento quedou en perfectas condicións.
Polo que se PROPON:
Proceder á devolución da fianza de mil catrocentos coarenta e dous euros con coarente e tres céntimos (1.442,43
€), a favor de TABUBESA, S.L. depositada na Tesourería municipal.

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

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.

35.(1461)AUTORIZACIÓN
PARA
COLOCACIÓN
DE
XARDINEIRAS
COLGANTES EN BÁCULOS DE ALUMEADO PÚBLICO.
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 dáse conta do informe-propsota da coordinadora de
Turismo e Comercio do 15.11.04, conformado pola concelleira de dito servizo, que di o seguinte:
A Concellería de Comercio está a desenvolver un Plan de Dinamización Comercial en distintas zonas da cidade, co
obxectivo de promover a promoción do mediano e pequeño comercio e revitalizar zonas comerciais.
Dentro deste Plan de Dinamización Comercial, estase a acometer o proxecto de decoración estética de diversas rúas
do centro da cidade, dotándoas de xardiñeiras colgantes.
A empresa adxudicataria, CALFENSA, SL., propón a colocación destas xardineiras nos báculos do alumeado
público, por canto a súa colocación en fachadas faise prácticamente imposible, dadas as diferentes alturas das
balconadas, os numerosos rótulos, sinais e toldos que xa se atopan actualmente nas fachadas.
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Segundo acordo da Xunta de Goberno Local de 3 de novembro de 2003 “poderase colocar anuncios publicitarios
nos soportes de iluminación pública nos casos en que por motivos sociais ou culturais o Concello estime a súa
conveniencia. Debendo sempre ser revisada a conformada a suxección dos carteis ou elementos publicitarios polo
Servizos de Electromecánicos do Concello, non podendo instalarse ningún destes sen autorización previa por parte
do citado servicio municipal.”
Á vista deste acordo da Xunta de Goberno, a Concellería de Comercio solicitou informe e autorización ó servizo de
Electromecánicos con data 5 de novembro. Á vista da solicitude de informe formulada pola Coordinadora de
Turismo e Comercio, o Enxeñeiro Industrial Municipal emite informe no que comunica que non existe inconveniente
en acceder á instalación das xardineiras colgantes nos soportes do alumeado público, sempre e cando se respeten
unha serie de consideracións que se inclúen no informe que se anexa.
Á vista do informe do Servizo de Electromecánicos, proponse á Xunta de Goberno Local que adopte o seguinte
acordo:
1.- Autorizar á empresa CALFENSA, SL, adxudicataria do contrato de subministro e instalación de xardineiras
colgantes en zonas comerciais, á colocación das devanditas xardiñeiras nos soportes do alumeado público.
2.- A empresa deberá observar en todo momento as consideracións realizadas polo Servizo de Electromecánicos, no
seu informe de data 15 de novembro, que se une a este expediente.
3.- Calquera incumprimento das consideracións realizadas polo Servicio de Electromecánicos no informe antedito,
suporá a responsabilidade exclusiva da empresa adxudicataria da instalación e subministro das xardineiras.

Acordo
A Xunta de Goberno Local, de conformidade co precedente informe-proposta e as consideracións
realizadas polo enxeñeiro industrial municipal con data 15.11.04, acorda:
1º.- Autorizar á empresa CALFENSA, S.L, adxudicataria do contrato de subministro e instalación
de xardineiras colgantes en zonas comerciais, á colocación das devanditas xardineiras nos soportes do
alumeado público.
2º.- A empresa deberá observar en todo momento as consideracións realizadas polo Servicio de
Electromecánicos, no seu informe de data 15 de novembro, que son as seguintes:
−

Deberán estar instaladas de tal xeito que non mermen os niveis de alumeado, xa que isto
podería incidir sobre a seguridade da circulación viaria e da cidadanía.

−

Non poderán sobrepasar da alineación do borde da beirarrúa para evitar a colisión coas
mesmas dos vehículos, principalmente os de transporte.
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−

Non dificultarán o acceso os equipos e instalacións do alumeado público a efectos do seu
mantemento.

−

O mantemento e conservación das xardineiras non poderá ser competencia do servizo de
alumeado público.

−

A suxección das xardineiras ás columnas de alumeado público, en ningún caso se fará por
medio de elementos que poidan danar a superficie das mesmas, a tal efecto estes dispositivos
deberán ser de materiais blandos (plástico, goma, etc), nunca metálicos.

−

Non poderán instalarse en columnas que estén deterioradas como consecuencia de oxidación,
golpes, etc.

−

O Servizo de Electro-Mecánicos non será responsable de accidentes que poidan ocasionarse a
terceiros como consecuencia do sobrepeso que teñen que soportar as columnas.

3º.- Calquera incumprimento das consideracións realizadas polo Servizo de Electromecánicos, suporá a responsabilidade exclusiva da empresa adxudicataria da instalación e subministro das xardineiras.

36.(1462)PRÓRROGA DO CONTRATO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E
SOGAMA PARA A XESTIÓN MEDIANTE CONCERTO DO SERVIZO DE TRATAMENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANS. EXPTE. 17139/240.
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 técnica de Admón.
Especial do 15.11.04, conformado polo xefe de Réxime Interior e o concelleiro delegado da Área, a Xunta
de Goberno acorda:
Prorrogar por outra anualidade, dende o 1 de setembro de 2004 ata o 1 de setembro de 2005, o
contrato mediante concerto do servicio de tratamento de Residuos Sólidos Urbáns, concertado coa
Sociedade Galega de Medio Ambiente en data 10 de agosto de 2001, sendo ratificado pola Comisión de
Goberno de 13 de agosto dese mesmo ano, permanecendo invariable o cláusulado de dito contrato, agás o
prezo e o prazo.

CONTRATO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E SOGAMA PARA A XESTIÓN MEDIANTE CONCERTO DO
SERVICIO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANS
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En Vigo, a ........................................., de dous mil catro
REUNIDOS
Dunha parte, D. JAVIER GUERRA FERNANDEZ, concelleiro de Patrimonio e Contratación do Excmo. Concello de
Vigo, en nome e representación do mesmo, en virtude das atribucións concedidas por decreto de delegación de
competencias da Excma. Sra. Alcaldesa de 2 de xaneiro de 2004.
Doutra parte:
Don Jaime Domingo Bermúdez Alvite , en nome e representación da Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.,
segundo acredita mediante poder outorgado en escritura pública, número de protocolo 577, de data tres de xullo de
2002, autorizada polo Notario Don Alvaro Moure Goyanes.
Autoriza este documento D. Manuel Xosé Lorenzo Penela, titular do órgano de apoio da Xunta de Goberno Local,
en virtude de acordo deste mesmo órgano de data 5 de xaneiro de 2004.
Ambas partes, na representación que ostentan, se recoñecen mutuamente capacidade para celebrar este acto e na
súa virtude acordan o presente CONTRATO DE XESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO, mediante concerto de acordo
coa seguinte:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
l.-

Un dos problemas inherentes a nivel de desenrolo de tódalas sociedades é o que presenta o tratamento e
eliminación dos residuos urbanos, materia sobre a que de acordo co disposto no artigo 25 da Lei de Bases
de Réxime Local, corresponde exercer competencias ós municipios, que deberán prestar, entre outros, o
servizo de recollida, declarándose no seu favor unha reserva expresa no artigo 86 do citado corpo legal.

2.-

Por outra parte, a Lei 10/98, de 21 de abril, sinala no seu artigo 20 que os posuidores de residuos urbanos
estarán obrigados a entrega-los ás Entidades Locais, para o seu reciclado, valoración ou eliminación, así
mesmo, as Entidades Locais poderán realizar as actividades de xestión de residuos urbanos directamente
ou mediante calquera outra forma de xestión prevista na Lexislación de Réxime Local.

3.-

A Xunta de Galicia, respectando o exercicio lexítimo das suas competencias polas restantes
administracións, e co ánimo permanente de prestar a cooperación e activa asistencia que, neste caso,
requiren as Administracións Locais para o eficaz exercicio das súas competencias, procedeu a aprobación
dun proxecto de Xestión de RSU de Galicia, coa finalidade de encontra-las solucións idóneas para o
tratamento desta clase de residuos.

4.-

Por Decreto 111/1992, de 11 de abril, a Xunta de Galicia, no exercicio das suas competencias, creou a
Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A., Empresa Pública que asume, entre outras, as
responsabilidades de xestionar o tratamento e a eliminación dos residuos sólidos urbanos e asimilables
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urbanos da Comunidade Autónoma de Galicia. Considerando a manifesta conveniencia de proceder a
contratación do servicio de xestión dos RSU e de acordo coa articulación do tratamento e eliminación de
RSU na Comunidade Autónoma, de acordo co Proxecto elaborado pola Xunta, e tendo en conta que, de
conformidade con dito Proxecto e o Decreto de creación de SOGAMA antes citado e a Lei 10/97 de
Residuos Sólidos Urbanos de Galicia, esta Empresa Pública actuará como xestor de dito servicio, o
presente contrato incide de pleno no suposto previsto no artigo 159.2 a) do R.D. Lexislativo 2/2000, de 16
de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos das Administración Públicas.
5.-

O contrato adopta a forma de contrato de xestión de servicio público mediante a modalidade de concerto
por canto se trata da realización parcial dunha actividade definida como servicio público de competencia
municipal, segundo quedou expresado nos expositivos anteriores.

Así, en desenvolvimento do anterior, as partes asinan o presente CONTRATO DE XESTIÓN DE SERVICIO
PÚBLICO mediante concerto de acordo ás seguintes:
CLAUSULAS:
PRIMEIRA.- PARTES.
Son partes neste Contrato:
O Concello de Vigo, en virtude da súa competencia sobre o servicio de recollida e tratamento de residuos sólidos
urbanos, e representado polo seu Alcalde-Presidente.
SOGAMA, en virtude da súa capacidade para contratar coa Administración, e representada polo apoderado con
poder suficiente.

SEGUNDA.- OBXECTO DO CONTRATO
Constitúe o obxecto deste contrato a xestión mediante concerto do servicio público de tratamento dos RSU
producidos polo Concello fírmante do mesmo, comprometéndose dentro de dito servicio a xestión dunha Pranta de
Transferencia de RSU en Vigo, así como o transporte dos RSU ata o Complexo medioambiental de Cerceda para o
seu tratamento.
A tales efectos, o Concello de Vigo, no seu día, cedeu a SOGAMA os terrenos necesarios para a construcción dunha
Pranta de Transferencia, con superficie no inferior a 3.000 m2, libre de cargas e gravames e cos usos urbanísticos
necesarios para a normal execución das obras, así como as correspondentes autorizacións, permisos e licencias
necesarias llevalos a cabo.
A cesión dos terreos foi realizada para a construcción e xestión da pranta de tranferencia de RSU, revertindo esos
terreos no Concello unha vez terminada a súa utilización para dito fin.

TERCEIRA.- OBRIGACIÓNS DE SOGAMA, S.A.
Sesión ord. do 15.11.04

Por medio do presente contrato, SOGAMA obrigase a:
1º.-

Xestiona-los Residuos Sólidos Urbanos do Concello de Vigo entregados na Pranta de Transferencia, sendo
o transporte dos mesmos ata dita Pranta a cargo do Concello e con unha cantidade mínima establecida de
300 Tn/día.

2º.-

Permitir e facilitar o control e inspección da Pranta e da actividade desenrolada a través dela polo
Concello.

3ª.Respectar a lexislación en materia de medio ambiente en todo o proceso de xestión dos residuos.
CUARTA.- OBRIGACIÓNS DO CONCELLO
En virtude do presente contrato, o Concello de Vigo asume as seguintes obrigacións:
1ª.-

Entregar tódolos RSU de Vigo na Pranta de Transferencia construída e xestionada por SOGAMA, de que a
súa cantidade mínima estima se indica no número 1 da cláusula anterior.

2ª.-

As operacións que corresponden ó Concello de recollida e transporte ata a estación de transferencia
poderán realiza-las directamente ou mediante calquera outra forma de xestión, prevista na lexislación de
réxime local.

3ª.-

O importe que o Concello firmante aboará a SOGAMA pola prestación dos servicios obxecto do presente
contrato, será o resultado de multiplicar o nº de toneladas realmente introducidas na pranta, procedentes
da recollida ordinaria dese Concello, polo canon de 44,00 €./Tonelada más I.V.E. (prezo do ano 2004).
A partir do 1 de xaneiro do ano 2004, o canon será de 44,00 euros/Tonelada mailo IVE, canon que será
revisado e actualizado anualmente o día 1 de xaneiro de cada ano, segundo as variacións experimentadas
polo Indice de Prezos o copnsumo nos doce meses anteriores.

4ª

Co obxecto de defini-lo marco económico do contrato, incluíse a seguinte previsión:
Estímase que o volume de toneladas de RSU diarias que o Concello de Vigo levará á planta de
transferencia é aproximadamente de 342,55 toneladas/día, que experimentarán variacións lóxicas da
implantación do proceso de recollida selectiva de envases e residuos de envases.
Os efectos do prezo contractual anual a dotación orzamentaria establécese na cantidade de 5.886.447,01
euros/ano, ive engadido, en base a un computo de 125.031 Tm./ano (365 días), e un prezo tonelada de 44
euros máis ive (7%) prezo que será revisado o 1 de xaneiro de 2005 cofnorme a variación do IPC do ano
anterior (2004).

5ª.-

O Concello de Vigo comprométese a formar parte do Consorcio que no seu día constituirase, de
conformidade co establecido na Lei 10/97 de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia, así como a facerse
cargo da financiación e os gastos que lle correspondan dentro de dito Consorcio.
Sesión ord. do 15.11.04

QUINTA.- VIXENCIA
O presente contrato terá a súa vixencia desde o 1 de setembro de 2004 ata o 1 de setembro de 2005.
Non obstante o anterior, este contrato quedará sen efecto unha vez se constitúa o Consorcio Administrativo a que se
refire o punto 5ª da cláusula anterior e o Concello de Vigo foxe parte integrante do mesmo, momento no cal cesarán
as obrigacións do Concello ante SOGAMA e desta ante o Concello, realizándose a xestión do servicio obxecto deste
contrato de acordo co réxime contractual xeral que s estableza para a xestión dos RSU na Comunidade Autónoma
de Galicia de acordo co establecido na Lei 10/97 de Residuos Sólidos urbanos de Galicia.
SEXTA.- LEXISLACIÓN APLICABLE
Ós efectos do réxime xurídico do presente concerto, deberanse ter en conta, entre outras, as disposicións legais ou
regulamentarias que a continuación se especifican:
-

Lei 7/85, de 18 de abril, reguladoras das bases de réxime local e RD Lexislativo 781/86, de 18 de abril.
Lei 5/97, de 22 de xullo de Administración Local de Galicia.
Lei RDL 2/2000, de 16 de xuño, Texto refundido lei contratos das administración públicas.
Regulamento de servicios das corporacións locais de 17 de xullo de 1955.
Lei 11/97, de 24 de abril, de Envases e residuos de envases e o seu regulamento de desenvolvemento e
execución.
Lei 1/95, de 2 de xaneiro de protección ambiental de Galicia.
Lei 10/97, de 22 de agosto, de Residuos sólidos urbanos de Galicia.
Lei 10/98, de 21 de abril, de Residuos.
Ordenanzas municipais de protección de medio ambiente do Concello de Vigo.
Lei 31/95, de Seguridade e hixiene no traballo e de prevención e riscos laborais e os seus regulamentos de
execución.
Calquera outra disposición legal aplicable.

SÉPTIMA.- OUTRA ESTIPULACIÓN
Ós efectos do previsto no TRLCAP, manténse como garantía do presente contrato a xa constituída por importe de
144.242,91 €, no contrato concertado con data 10 de agosto de 2001.
E en proba de conformidade, ámbalas dúas partes subscriben o presente documento en duplicado exemplar, no
lugar e data arriba indicados.
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37.(1463)ADXUDICACIÓN
DO
SERVIZO
COMPLEMENTARIO
DE
SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO
INSTITUCIONAL DO NADAL.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Visto o documento contable emitido pola Intervención Municipal onde se fai constar a existencia
de crédito suficiente e examinado o expediente de contratación incoado para a prestación da
subministración, instalación, reparación e mantemento do alumeado institucional do nadal onde se
xustifica a conveniencia de empregar o procedemento negociado sen publicidade previsto no artigo 210
d) do R. D. Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, para acordar a súa adxudicación en tanto en canto os
traballos a realizar incidan substancialmente nos que a mercantil IMES S.A. efectua en virtude do contrato
de mantenemento e da adxudicación en data de 7 de xuño de 1999, as Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seus membros, acorda:
1º.- Adxudicar o servizo complementario de subministración, instalación, reparación e mantemento do
alumeado institucional do nadal á mercantil IMES, adxudicataria única do servizo de mantemento do
alumeado público municipal polo prezo contabilizado de 153.000 €. As instalacións efectuaranse nas
vías públicas que se citan no prego de prescripcións técnicas, que así mesmo se aproba
2º.- O prezo de execución, as condicións técnicas dos traballos a realizar, o material a empregar serán os
que determina o prego de prescripcións técnicas e a instalación efectuarase tendo en conta a
normativa municipal aprobada en data de 16 de xullo de 2001 pola Comisión de Goberno Municipal.
3º.- Dar traslado ao interesado do acordo adoptado, instando ao mesmo ao depósito da garantía definitiva
(4% do prezo de adxudicación) no prazo legalmente previsto, debendo posteriormente subscribir o
documento formalizador do contrato.
4º.- Dar traslado do acordo adoptado á Intervención Municipal aos efectos contables que procedan.

38.(1464)-ROGOS E PREGUNTAS
Non houbo ningunha intervención neste punto.
E sen ter máis asuntos que tratar, a Sra. presidenta rematou a sesión ás dez horas e cinco
minutos. Como secretaria dou fé.
me.
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