ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 20 de xuño de 2005
SEÑORES/AS ASISTENTES:
Dª. Corina Porro Martínez
D. José Manuel Figueroa Vila
Dª. Lucia Molares Pérez
D. José Manuel Iglesias Carrera
D. Antonio Coello Bufill
D. Ignacio López-Chaves Castro.
D. Javier Jorge Guerra Fernández
Dª. Soledad Polo Lima
D. José Manuel Couto Pérez
D. Carlos Comesaña Abalde

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e vinte minutosdo día vinte de xuño de dous mil
cinco 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.
Están presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr.
Lorenzo Penela.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(691).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión do 30 de maio de 2005. Deberán
incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila da Sra.
alcaldesa–presidenta.

2(692).PROPOSTA PARA A SINATURA DUN CONVENIO ANUAL DE
COFINANCIAMENTO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A CONSELLERÍA DE
SANIDADE, PARA OS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGAS E PROMOCIÓN DE
SAÚDE. EXPTE 11361/301.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe proposta do Técnico do
Departamento de Benestar Social, do 26.05.05, conformado polo xefe do Sector de Acción Social, a
delegada da Área de Participación Cidadá e pola interventor xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar iniciar os trámites administrativos previos á sinatura dun Convenio de
cofinanciamento entre a Consellería de Sanidade e o Concello de Vigo, para os Programas de
Prevención de Drogodependencias e Promoción da Saúde, durante o período que reste do presente ano
2005 e o primeiro trimestre do 2006, atendendo á certificación recibida de data 20 de maio de 2005 do
Consello da Xunta, que acordou a autorización da sinatura dun Convenio de cofinanciamento con este
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Concello de Vigo, e dispor unha contía de 57.702,18 € para iso. Dito convenio será fiscalizado no
momento de dispor da proposta concreta de convenio a asinar.
2º.- Aprobe a disposición dun total de 28.500 euros da partida 313.0.227.06.08 de Benestar
Social para facer fronte á parte correspondente de cofinanciamento do citado Convenio neste ano
2005, e un total de 9.500 euros no vindeiro ano 2006, de existir dotación económica suficiente e
adecuada nos presupostos dese ano. A cantidade resultante como aportación do Concello de Vigo ó
convenio a asinar será de 38.000 euros.

3(693).- PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: ALTA EXPTES
21/1184, 02/1129/05, 02/1004/05, 01/1187/05, 01/199/05,03/482/301, 03/780/301, 03/792/301,
03/803/301,12/179/05, 12/875/05 E 14.000.906.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo cos informes propostas do xefe de Sector
de Acción Social, conformados pola Delegada da Área de Participación Cidadá, a Xunta de Goberno
Local acorda dar de alta no Servizo de Axuda no Fogar ás seguintes persoas:
-

Dª Carmen Calleja Díez. Expte. 21/1184.
Dª Mª Concepción Fernández Bardelas. Expte. 02/1129
Dª Emilia Otero Lema. Expte. 02/1004.
Dª María Rúa Fernández. Expte. 01/1187.
Dª Consuelo Campos Allut. Expte. 01/199.
D. Antonio Martínez Incio. Expte. 03/482/301
Dª Mª Elia Pérez Gómez. Expte. 03/780/301.
D. Martín Silveira León. Expte. 03/792/301.
Dª Dolores Antúnez González. Expte. 03/803/301
Dª María Carnero Prol. Expte. 12/179/05
Dª Dolores Vázquez Sánchez. Expte. 12/0875/05
D. Gumersindo Cotovade Castro. Expte. 14/906/

4(694).- SOLICITUDE DA DELEGACIÓN VIGUESA DA FEDERACIÓN GALEGA DE
ATLETISMO DE AUTORIZACIÓN PARA A REALIZACIÓN DA “CARREIRA PEDESTRE
NOCTURNA DE SAN XOÁN” DENDE A PRAZA DO REI ATA A PRAZA DO BERBÉS, Ó
23.06.05. EXPTE. 5298/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do director deportivo
do IMD, do 26.05.05, conformado pola concelleira da Área de Promoción Económica e
Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno Local acorda:
Autorizar á Delegación Viguesa da Federación Galega de Atletismo a organizar o vindeiro día
23 de xuño a Carreira Pedreste Nocturna de San Xoán, que terá a súa saída dende a Praza do Rei e
percorrido polas rúas Avda. Camelias, Romil, Pi Margall, López Mora, Bar Boo, Coruña, Tomas
Alonso, Paulino Freire, Beiramar e chegada a Praza do Berbes. A saída desta carreira está previsto que
sexa as 21:15 h.
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5(695).- SOLICITUDE DO CLUB CICLISTA RÍA DE VIGO DE AUTORIZACIÓN
PARA A REALIZACIÓN DA CARREIRA CICLISTA”TROFEO CONCELLO DE VIGO DE
CICLISMO CADETE O CICLO-MASTER” SAÍDA E CHEGADA NA RÚA JACINTO
BENAVENTE, O 26.06.05. EXPTE. 5299/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do director deportivo
do IMD, do 26.05.05, conformado pola concelleira da Área de Promoción Económica e
Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno Local acorda:
Autorizar ao club ciclista Ría de Vigo a organizar o vindeiro día 26 de xuño de 2005 a carreira
ciclista denominada Trofeo Concello de Vigo de Ciclismo Cadete e Ciclo-Master, co percorrido
seguinte: saída e chegada na rúa Jacinto Benavente, a altura da rúa A Paz, rúa Coruña, Beiramar, ata o
Instituto Politécnico e Jacinto Benavente, a partir das 10:00 h..

6(696).- SOLICITUDE DA A. VV. PRAZA DA MIÑOCA DE AUTORIZACIÓN PARA A
REALIZACIÓN DA “MARCHA POPULAR PRAZA DA MIÑOCA” DENDE A PRAZA DA
MIÑOCA ATA O CAMPO DE FUTBITO DA RÚA LUÍS KSADO O 26.06.05. EXPTE.
5325/333.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe proposta do director deportivo
do IMD, do 10.06.05, conformado pola concelleira da Área de Promoción Económica e
Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno Local acorda:
Autorizar a. A. VV. Praza da Miñoca a organizar o vindeiro día 26 de xuño a Marcha Popular
Praza da Miñoca, que está previsto que teña a saída dende a Praza de Miñoca e percorrido polas rúas
seguintes: Angel Llanos, Avda. da Florida, Echegaray, Segundo Mariño, Xosé Gil Luís Ksado, Avda.
Castelao e chegada o campo de futbito da rúa Luís Ksado. O horario previsto é entre as 11:00 h e as
12:00 h.

7(697).- SOLICITUDE DA COMISIÓN DE FESTAS DE STA. ISABEL DE
AUTORIZACIÓN PARA A REALIZACIÓN DA “FESTA STA. ISABEL”, EN VALLADARES,
OS DÍAS 1, 2 E 3 DE XULLO DE 2005. EXPTE. 71059/210.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de Seguridade
e Transportes, do 06.06.05, conformado polo concelleiro delegado da Área de Mobilidade e
Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
AUTORIZAR á COMISIÓN DE FESTAS DE SANTA ISABEL, á ocupación do espazo público
solicitado co gallo da celebración da FESTA DE SANTA ISABEL, os vindeiros 1, 2 e 3 de xullo de
2005 en Valadares, na zona marcada e delimitada no plano que se achega no expediente, debendo:
delimitar o recinto, deixar espacio baleiro para o paso de persoas e vehículos no caso de urxencias; así
mesmo, non se poderá ocupar ou invadir as vías públicas ou accesos, debendo sinalizar o contorno
para a libre circulación de persoas e vehículos na zona, velando os solicitantes para que non se
produza alteración da orde pública.
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Deberán velar os solicitantes para que non se produza alteración da orde pública, así como obter
as correspondentes autorizacións nos casos de instalacións de barracas provisionais, cabaliños
xiratorios, randeeiras, carruseis, tiro ó branco e outras similares.
Deberán así mesmo presentar con anterioridade á celebración da citada festa póliza de
responsabilidade civil que cubra a contía de 300.000 €.
De non presentarse esta póliza, entenderase non autorizada a Festa de Santa Isabel.
Axustaranse, asi mesmo, ás seguintes normas:
• Horario máximo autorizado: 3:30 horas.
• Límite transmisión ruidos: non se superarán os fixados na taboa 1.2 do anexo da vixente
Ordenanza Municipal de Ruidos e Vibracións, publicado no B.O.P.de data 16 de outubro de 2000.
• Deberán solicitar do departamento de limpeza un reforzo de contenedores e deixar o recinto nas
debidas condicions de limpeza, unha vez finalizadas as celebracións, así como dar cumprimento ás
normas sobre ocupación de espacios públicos aprobadas na Comisión de Goberno de data 17 de
marzo de 2003.

8(698).- SOLICITUDE DE JAYCAR VIGO QQS, S.A. DE AUTORIZACIÓN PARA A
REALIZACIÓN DA “FESTA INFANTIL”, EN COIA, NA EXPLANADA FRONTE Ó
HIPERMERCADO ALCAMPO, O DÍA 25 DE XUÑO DE 2005. EXPTE. 71018/210.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de Seguridade
e Transportes, do 10.06.05, conformado polo concelleiro delegado da Área de Mobilidade e
Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
AUTORIZAR a JAYCAR VIGO QQS S.A. para a ocupación da vía pública con motivo da
celebración dunha Festa Infantil, en Coia, na explanada frente ao Hipermercado Alcampo, no recinto
sinalado no plano de situación que se achega, o 25 de xuño do ano en curso.
Os organizadores deberán adoptar as preceptivas medidas para que non se produza alteración da
orde pública.
Deberán presentar con anterioridade á celebración da citada festa póliza de responsabilidade
civil que cubra a contía de 300.000 € ademáis dunha complementaria que cubra danos por valor de
600 €.
De non presentarse esta póliza, entenderase non autorizada a Festa Infantil.
Deberán deixar o lugar en perfectas condicións de limpeza, solicitando no seu caso un reforzo
de contenedores ó departamento de limpeza do Concello.
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Así mesmo, axustaranse as seguintes normas:
• Horario autorizado: de 16 a 21 horas
• Deberán absterse de colocar carteis ou pancartas nas árbores da zona
• Deberá incluirse na Póliza de Responsabilidade Civil unha garantía que teña en conta unha
cantidade de 600 € para responder dos posibles danos que se poidan ocasionar.
• Non se superarán os límites de ruidos fixados na táboa 1.2 do anexo da Ordenanza Municipal de
Ruidos e vibracións publicado no B.O.P. en data 16 de outubro de 2000.
• Deberase dar cumprimento ás normas de ocupación de espacios públicos, aprobadas en Comisión
de Goberno de data 17 de marzo de 2003.

9(699).- SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN VECIÑAL E CULTURAL CASCO VELLO
DE AUTORIZACIÓN, PARA A REALIZACIÓN DUN “FESTIVAL DE MÚSICA FOLK”, NA
PRAZA DA CONSTITUCIÓN O DÍA 1 DE XULLO DE 2005. EXPTE. 71048/210.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de Seguridade
e Transportes, do 10.06.05, conformado polo concelleiro delegado da Área de Mobilidade e
Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
AUTORIZAR á ASOCIACIÓN VECIÑAL E CULTURAL CASCO VELLO para a ocupación
da vía pública con motivo da celebración dun concerto de música popular Folk, en Praza Constitución,
o vindeiro 1 de xullo do ano en curso.
Os organizadores deberán adopta-las preceptivas medidas para que non se produza alteración da
orde pública.
Deberán deixar o lugar en perfectas condicións de limpeza, solicitando no seu caso un reforzo
de contenedores ó departamento de limpeza do Concello.
Así mesmo, axustaranse as seguintes normas:
• Non se superarán os límites de ruidos fixados na táboa 1.2 do anexo da Ordenanza Municipal de
Ruidos e vibracións publicado no B.O.P. en data 16 de outubro de 2000.
• Deberase dar cumprimento ás normas de ocupación de espacios públicos, aprobadas en Comisión
de Goberno de data 17 de marzo de 2003.

10(700).- SOLICITUDE DA COMISIÓN DE FESTAS DAS NEVES DE AUTORIZACIÓN
PARA A REALIZACIÓN DA “FESTA DA SARDIÑA” E “FESTA DA NOSA SRA. DAS
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NEVES” NA GUÍA, OS DÍA 30 DE XULLO E O 4 E 5 DE AGOSTO DE 2005. EXPTE.
71060/210.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de Seguridade
e Transportes, do 13.06.05, conformado polo concelleiro delegado da Área de Mobilidade e
Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
AUTORIZAR á COMISIÓN DE FESTAS NOSA SRA. DAS NEVES, á ocupación do espazo
público solicitado co gallo da celebración da FESTA DA SARDIÑA o día 30 de xullo de 2005 e da
FESTA DE NOSA SRA. DAS NEVES, os vindeiros días 4 e 5 de agosto de 2005, en A Guía, na zona
marcada e delimitada no plano que se achega no expediente, debendo: delimitar o recinto, deixar
espacio baleiro para o paso de persoas e vehículos no caso de urxencias; asimesmo, non se poderá
ocupar ou invadir as vías públicas ou accesos, debendo sinalizar o contorno para a libre circulación de
persoas e vehículos na zona, velando os solicitantes para que non se produza alteración da orde
pública.
Deberán velar os solicitantes para que non se produza alteración da orde pública, así como obter
as correspondentes autorizacións nos casos de instalacións de barracas provisionais, cabaliños
xiratorios, raandeiras, caruseis, tiro ó branco e outras similares.
Deberán así mesmo presentar con anterioridade á celebración da citada festa póliza de
responsabilidade civil que cubra a contía de 300.000 €.
De non presentarse esta póliza, entenderase non autorizadas a FESTA DA SARDIÑA e a FESTA
DE NOSA SRA. DAS NEVES.
Axustaranse, asi mesmo, ás seguintes normas:
• Horario máximo autorizado 3:30 horas.
• Límite transmisión ruidos..................................non se superarán os fixados na taboa 1.2 do anexo da
vixente Ordenanza Municipal de Ruidos e Vibracións, publicado no B.O.P.de data 16 de outubro
de 2000.
• Deberán solicitar do departamento de limpeza un reforzo de contenedores e deixar o recinto nas
debidas condicions de limpeza, unha vez finalizadas as celebracións, así como dar cumprimento
ás normas sobre ocupación de espacios públicos aprobadas na Comisión de Goberno de data 17
de marzo de 2003.

11(701).- SOLICITUDE DE A. VV. PRAZA DA MIÑOCA DE AUTORIZACIÓN PARA A
REALIZACIÓN DUNHA CHORIZADA E POSTERIOR ENCENDIDO DUNHA PEQUENA
FOGUEIRA, NA PARCELA DEPORTIVA DE LUIS KSADO, O DÍA 23 DE XUÑO DE 2005.
EXPTE. 71097/210.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de Seguridade
e Transportes, do 14.06.05, conformado polo concelleiro delegado da Área de Mobilidade e
Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
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AUTORIZAR á A.VV. PRAZA DA MIÑOCA para a ocupación da vía pública con motivo da
celebración dunha chourizada e posterior encendido dunha pequena fogueira, na parcela Deportiva de
Luis Ksado, o 23 de xuño do ano en curso ás 24 horas.
Os organizadores deberán adopta-las preceptivas medidas para que non se produza alteración da
orde pública.
Deberán deixar o lugar en perfectas condicións de limpeza, solicitando no seu caso un reforzo
de contenedores ó departamento de limpeza do Concello.
Deberán presentar con anterioridade á celebración do citado evento póliza de responsabilidade
civil que cubra a contía de 300.000 €. De non presentarse esta póliza, entenderase non autorizado.
Así mesmo, axustaranse as seguintes normas:
• Non se superarán os límites de ruidos fixados na táboa 1.2 do anexo da Ordenanza Municipal de
Ruidos e vibracións publicado no B.O.P. en data 16 de outubro de 2000.
• Deberase dar cumprimento ás normas de ocupación de espacios públicos, aprobadas en Comisión
de Goberno de data 17 de marzo de 2003.

12(702).- DESESTIMACIÓN DE SOLICITUDE DE PROMOCIONES MANUEL
VAZQUEZ, S.L. E GIRALDEZ B.D.R., S.L. DE DESCATALOGACIÓN DO CARÁCTER
PÚBLICO DOS CAMIÑOS SITOS EN PARDAÍÑA. EXPTE. 13113/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Patrimonio
e Contratación, do 26..05.05, conformado pola xefa de Área de Réxime Interiór e polo concelleiro
delegado de Patrimonio e Contratación, que di o seguinte:
ANTECEDENTES:
D. Bernardo Giráldez Saborido en representación de Promociones Manuel Vázquez, S.L. y Giráldez B.D.R., S.L.
presenta escrito, con entrada no Rexistro Xeral deste Concello, o día 4 de abril de 2000, solicitando a
descatalogación do carácter público dos camiños sitos en Pardaíña.
O expediente foi informado pola Oficina Técnica de Patrimonio en data 14 de abril de 2005.
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
Primeiro.- Consonte o disposto no artigo 79.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local, son bens de dominio público os destiñados á uso ou servicio público, considerando o artigo 264 da Lei
5/1977 de Administración Local de Galicia e o artigo 3 do RD 1372/1986, de 13 de xuño, Regulamento de Bens
das Entidades Locais como bens de uso público local, entre outros, os camiños de aproveitamento ou utilización
xeral cuia conservación e policía sexan competencia da entidade local.
Segundo.- O camiño obxecto de reclamación figura no Inventario Municipal de bens e dereitos aprobado por
acordo plenario de data 4 de maio de 1993, resultando polo tanto un ben afecto ó uso público e, na súa
condición de vía pública, integrado na rede viaria municipal.
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Terceiro.- O camiño resulta afectado polo trazado do sistema viario do Plan Xeral de Ordenación Urbana
vixente, segundo resulta do informe técnico citado, e dacordo co establecido no Acordo Plenario de data 30 de
novembro de 1994, todos os expedientes de rectificación do Inventario Municipal de bens e dereitos deberán
levar unha cláusula xeral no senso de que as rectificacións se farán menos naquelas porcións de terreo que o
Plan Xeral recolla como viario.
Cuarto.- Resulta competente para a adopción do acordo de resolución do presente expediente a Xunta de
Goberno Local, dacordo co disposto no artigo 127 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de
Réxime Local.
Polo anteriormente exposto, propónse a Xunta de Goberno Local a dopción do seguinte acordo:
“Desestimar a solicitude de Promociones Manuel Vázquez, S.L. e Giráldez B.D.R., S.L. de baixa no Inventario
Municipal de Bens e Inmobles Municipais, ó tratarse dunha vía pública afectada na súa totalidade polo trazado
viario previsto no PXOU vixente, dacordo co disposto polo Pleno municipal en data 30 de novembro de 1994”

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

13(703).- PRÓRROGA POR UNA ANO DE CONTRATO DE SERVIZO DE VIXIANCIA
NOS CENTROS CÍVICOS DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 187/321.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Negociado
Contratación, do 04.04.05, conformado pola delegada do Goberno da Área de Participación Cidadá e
pola interventora, que di o seguinte:
A Comisión de Goberno de 02-06-2003 adxudicou a Securitas Seguridad España, S.A. o concurso para a
prestación do servicio de vixiancia nos centros cívicos do concello de Vigo por un importe anual de 55.000
euros, posteriromente por acordo da Xunta de Goberno de 05-07-2004 o contrato foi moifacado para
incorporar o mesmo a vixiancia do auditorio de Teis.
O xefe do servicio de Atención Cidadá en informe que se achega no expediente , propón a prorroga do
contrato de acordo co disposto no artigo 5 do prego de condicións que rexiu a contratación.
Dita cláusula establece o prazo do contrato en dous, podendose prorrogar por periodo anuais ata un
máximo de dúas prorrogas. A prestación do contrato iniciouse o día 01-07-2003
Por iso, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Prorrogar para o periodo 01-07-2005 e 30-06-2006 o contrato da prestación do servicio de vixiancia
nos centros cívicos do concello de Vigo subscrito coa empresa “Securitas Seguridad España, S.A.” por acordo
da Comisión e Goberno de 02-06-2003.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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14(704).- RECLAMACIÓN DE DANOS:
a) CARMEN MARTÍNEZ PAZO. EXPTE. 15505/240. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 13.06.05, en relación coa reclamación de Dª Carmen Martínez Pazo por danos ao cair
dentro dun sumidoiro na avda. da Florida, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por dona Carmen Martínez
Pazó.
2º.- Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde a UTE Aqualia-FCC
S.A., empresa concesionaria do servizo municipal de augas, de conformidade co estabelecido no artigo
26 do prego de condicións da concesión administrativa do servizo de abastecemento de augas e
saneamento do Concello de Vigo, debendo a dita empresa indemnizar ó reclamante na contía de
10.782, 47 €.

b) ROSA ALVAREZ NÚÑEZ. EXPTE. 19/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo o informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 13.06.05, en relación coa reclamación de Dª Rosa Alvarez Núñez por danos sufridos ao
cair na rúa Pizarro na rotonda coa rúa Brasil por mor dunha louseta rota, a Xunta de Goberno local
acorda:
Desestimar a reclamación de dona Rosa Álvarez Nuñez, por non corresponder ó Concello de
Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos ó non resultar probados nin os feitos nin o nexo causal
entre o dano e o funcionamento dalgún servizo público deste Concello.

c) Mª LUZ GONZÁLEZ NOGUEIRAS. EXPTE. 244/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo o informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 13.06.05, en relación coa reclamación de Dª Mª Luz González Nogueiras por danos
sufridos ao cair na rúa Tarragona por mor dunhas lousetas levantadas e en mal estado de conservación,
a Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de dona Mª Luz González Nogueiras, por non corresponder ao
Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos ao non resultar probados nin os feitos nin
o nexo causal entre o dano e o funcionamento dalgún servizo público deste Concello .
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d) VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. EXPTE. 86/243. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime Interior, do
26.05.05, en relación coa reclamación de D. Víctor Manuel Rodríguez González de danos producidos
nunha caída ao pisar una tapa de rexistro de auga potable inestable cando camiñando pola beirarrúa da
rúa Colombia, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Don Victor Manuel
Rodríguez González
2º.- Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde a UTE Aqualia-FCC
S.A., empresa concesionaria do servicio municipal de augas, de conformidade co establecido no artigo
26 do prego de condicions da concesión administrativa do servicio de abastecemento de augas e
saneamento do Concello de Vigo, debendo a dita empresa indemnizar ó reclamante na contía de
8.748, 68 €.

e) Mª ROSARIO SUMAY REY. EXPTE. 334/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación , conformado pola xefa de Réxime Interior, do 2.06.05,
en relación coa reclamación de Dª Rosario Sumay Rey por danos cando sufriu unha caída na rúa
Aragón, a consecuencia da existencia dunha loseta rota na beirarrúa, a Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de dona Mª del Rosario Sumay Rey, por non corresponder ó Concello
de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos ó non resultaren probados nin os feitos nin a súa
conexión causal co funcionamento dalgún servizo público deste Concello .

f) PESCASILVA, S.A. EXPTE. 203/243. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 02.06.05, en relación coa reclamación de D. Juan Silva González en representación de
Pescasilva, S.A. por danos no camión no que circulaba pola Avda. de Madrid, ao saltar unha arqueta
de sumidoiro cando pasaba por riba dela, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por D. José Manuel
Rodríguez Álvarez, en nome e representación de PESCASILVA, S.A., polos danos materiais sufridos
no vehículo da devandita empresa matrícula 5879-BDY.
2º.- Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde a UTE Aqualia-FCC
S.A., empresa concesionaria do servizo municipal de augas, de conformidade co establecido no artigo
26 do Prego de Condicions da concesión administrativa do servizo de abastecemento de augas e
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saneamento do Concello de Vigo, debendo a dita empresa indemnizar ó reclamante na contía de 374,
98 euros.
g) GLORIA PÉREZ CORRAL. EXPTE. 16612/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime Interior, do
02.06.05, en relación coa reclamación de Dª Gloria Pérez Corral por danos cando caeu na Travesía de
Vigo a altura do cruce coa rúa Aragón, por mor dunha especie de chapa que estaba levantada e cravada
no solo a consecuencia das obras, a Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de dona Gloria Pérez Corral por non corresponder ao Concello a
responsabilidade patrimonial dos danos, ao non estar probado o nexo de causalidade entre o accidente
e o funcionamento do servizo público.

h) RAÚL FIGUEIRAS MISA. EXPTE. 433/243. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación , conformado pola xefa de Réxime Interior, do
22.04.05, en relación coa reclamación por danos ocasionados a D. Raúl Figueiras Misa, de seis anos
de idade, cando se atopaba xogando no recinto da pista de skate de Samil e ó suxeitarse a un valo
ubicado nun dos extremos superiores da estructura, esta caeuselle enriba esmagándoo, o que lle causou
a morte; visto o informe favorable do Consello Consultivo de Galicia do 02.06.05 e de acordo co
informe-proposta da devandita técnica do 07.06.05, conformado pola xefa de Réxime Interior, a Xunta
de Goberno local acorda:
1º.- Estimar a reclamación de don Alberto Barreiro Rodríguez, en nome e representación de dona
Gladis Alicia Misa Soto e don Jesús Miguel Figueiras Pérez.
2º.- Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde a CESPA, S.A., empresa
concesionaria do servizo, de conformidade co estabelecido nos artigos 97 e 161. c) do Texto
Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2000, de 16 de xuño e no punto 19, apartado C, do prego de Condicións Administrativas de
Conservación e Reposición de Zonas Verdes, debendo a dita empresa indemnizar á reclamante na
contía de 132.871, 09 euros.
3ª- Comunicar o acordo ao Secretario do Consello Consultivo de Galicia, en cumprimento do
disposto no artigo 59-1 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Consello Consultivo de
Galicia, e aos efectos do previsto no artigo (33-1-i) do devandito Regulamento.

i)

ROBERTO GÁNDARA CARRERA. EXPTE. 15754/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime Interior, do
19.04.05, en relación coa reclamación de D. Roberto Gándara Carrera por danos ao cair a
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consecuencia do mal estado da rúa no Paseo de Alfonso XII, visto o informe favorable do Consello
Consultivo de Galicia do 02.06.05 e de acordo co informe-proposta da devandita técnica do 07.06.05,
conformado pola xefa de Réxime Interior, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Desestimar a reclamación de don Roberto Gándara Carrera por non corresponder ó
Concello a responsabilidade patrimonial dos danos, ó non resultar probado o nexo de causalidade entre
o accidente e o funcionamento do servizo público.
2º.- Comunicar o acordo ao Secretario do Consello Consultivo de Galicia, en cumprimento do
disposto no artigo 59-1 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Consello Consultivo de
Galicia, e aos efectos do previsto no artigo (33-1-i) do devandito Regulamento.

j)

ALBERTO FREIRE ESTÉVEZ. EXPTE. 13733/240. ESTIMADA.

Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 27.05.05, en relación coa reclamación de D. Alberto Freire Estévez por danos sofridos na
súa moto cando circulaba pola rúa Hispanidade ao pasar sobre un afundimento transversal da calzada,
a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Don Alberto Freire
Estévez.
2º.- Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde a UTE Aqualia-FCC
S.A., empresa concesionaria do servicio municipal de augas, de conformidade co establecido no artigo
26 do prego de condicions da concesión administrativa do servicio de abastecemento de augas e
saneamento do Concello de Vigo, debendo a dita empresa indemnizar ó reclamante na contía de 351,
11 €, correspondentes ó valor de reparación da súa motocicleta.

k) CONSUELO VÁZQUEZ ASTRAY. EXPTE. 134/243. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación , conformado pola xefa de Réxime Interior, do
12.04.05, en relación coa reclamación de Dª Consuelo Vázquez Astray por danos producidos por un
caminón do lixo no muro de peche do seu edificio, ao mover un colector do lixo que estaba situado na
beirarrúa a consecuencia do asfaltado da rúa Baiona, visto o informe favorable do Consello Consultivo
de Galicia do 25.05.05 e de acordo co informe-proposta da devandita técnica do 03.06.05, conformado
pola xefa de Réxime Interior, a Xunta de Goberno local acorda:
1º..- Estimar a reclamación formulada por dona Consuelo Vázquez Astray, en nome e
representación da comunidade de propietarios do edificio sito na Rúa Bayona nº 11 na súa calidade de
presidenta da mesma.
2º.- Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde a Fomento de
Construccións e Contratas S.A., empresa concesionaria do servizo de recollida e transporte de residuos
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sólidos urbans, limpeza viaria e limpeza de praias, de conformidade co estabelecido na letra c) do
apartado 2 da cláusula XXI do Texto Refundido do Prego de clásulas administrativas particulares que
rexen a concesión do devandito servizo público e nos artigos 97 e 161.c do Texto Refundido da Lei de
Contratos das Administracións Públicas aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2000, debendo a
dita empresa indemnizar á reclamante na contía de 700 euros.
3º.- Comunicar o acordo ao Secretario do Consello Consultivo de Galicia, en cumprimento do
disposto no artigo 59-1 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Consello Consultivo de
Galicia, e aos efectos do previsto no artigo (33-1-i) do devandito Regulamento.

l)

ISOLDE REIMERS LANG. EXPTE. 15414/240. DESESTIMADO.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 23.05.05, en relación co recurso de reposición formulado por Da. Isolde Reimers Lang
contra acordo da Xunta de Goberno local do 26.01.05, desestimatorio de reclamación patrimonial de
danos, a Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar o recurso de reposición interposto por dona Isolde Reimers Lang, mantendo firme a
resolución impugnada, por non resultar desvirtuados coas alegacións efectuadas no escrito do recurso
os fundamentos legais que a motivaron.

m) ROSALINO CAMPELO LÓPEZ. EXPTE. 14710/240. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 16.05.05, en relación coa reclamación de D. Rosalino Campelo López por danos
producidos no seu vehículo ao levantarse unha reixa da rede de sumidoiros cando circulaba co seu
vehículo pola Avda. Angel de Lema e Marina, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Don Rosalino
Campelo López polos danos materiais sufridos no seu vehículo matrícula 3951-BBK.
2º.- Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde a UTE Aqualia-FCC
S.A., empresa concesionaria do servicio municipal de augas, de conformidade co establecido no artigo
26 do prego de condicions da concesión administrativa do servicio de abastecemento de augas e
saneamento do Concello de Vigo, debendo a dita empresa indemnizar ó reclamante na contía de 359,
58 €.

n) SUSANA Mª LAVILLA CAO. EXPTE. 16106/240. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 23.05.05, en relación coa reclamación de Dª Susana Mª Lavilla Cao por danos no nocelo
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dereito debido a un burato que había na zona das mesas da praia de Samil, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º.- Estimar parcialmente a reclamación de dona Susana María Lavilla Cao.
2º.- Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde a CESPA, S.A.,
empresa concesionaria do servizo, de conformidade co estabelecido nos artigos 97 e 161. c) do Texto
Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2000, de 16 de xuño e no punto 19, apartado C, do prego de Condicións Administrativas de
Conservación e Reposición de Zonas Verdes, debendo a dita empresa indemnizar á reclamante na
contía de 956, 03 euros.

o) Mª CELIA COPA VALCARCE. EXPTE. 200/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 27.05.05, en relación coa reclamación de Dª Celia Copa Valcarce por danos cando
tropezou cunha louseta desnivelada da Avenida da Florida e caeu ó chan e lesionouse e rompeu unha
das lentes das gafas, a Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de Dona Mª Celia Copa Valcarce, por non corresponder ao Concello
de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos ao non resultar probada a conexión causal da caída
co funcionamento dalgún servizo público deste Concello .

p) HERMINIA BLANCO CHOREN. EXPTE. 80/243. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 24.05.05, en relación coa reclamación de Dª Herminia Blanco Choren por danos cando
caeu a consecuencia dun burato ao cal lle faltaban baldosas na rúa Escultor Gregorio Fernández, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dona Herminia
Blanco Choren.
2º.- Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde a UTE Aqualia-FCC
S.A., empresa concesionaria do servicio municipal de augas, de conformidade co establecido no artigo
26 do prego de condicions da concesión administrativa do servicio de abastecemento de augas e
saneamento do Concello de Vigo, debendo a dita empresa indemnizar ó reclamante na contía de
1.941,05 €”.
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q) JULIO ENRIQUE GÁNDARA PEREIRA. EXPTE. 16526/240.ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 31.05.05, en relación coa reclamación de D. Julio Enrique Gándara Pereira por danos
producidos no seu coche ao desprenderse unha rama dunha árbore no aparcamento de Samil, a Xunta
de Goberno local acorda:
1º.-Estimar a reclamación de don Julio Enrique Gándara Pereira.
2º.-Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde a Cespa S.A., empresa
concesionaria do servizo de conformidade co establecido no corpo do informe, debendo dita empresa
indemnizar á reclamante na cuantía de 1.577, 79 €, correspondente ao valor da reparación do seu
vehículo.

r) EUGENIA MELGAR CONDE. EXPTE. 405/243. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 26.05.05, en relación coa reclamación de Dª Eugenia Melgar Conde por danos producidos
no seu vehículo ao caerlle enriba unha rama dunha árbore cando estaba estacionado na rúa Educador, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º. -Estimar a reclamación de dona Eugenia Melgar Conde.
2º.- Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde a Cespa S.A., empresa
concesionaria do servizo de conformidade co establecido no corpo do informe, debendo dita empresa
indemnizar á reclamante na cuantía de 276,14 €, correspondente ó valor da reparación do seu vehículo.

s) BENIGNO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. EXPTE. 267/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo do informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 24.05.05, en relación coa reclamación de D. Beningno González Rodríguez por danos
producidos por unha caída a consecuencia da falta de alumeado público e polas obras que se estaban
realizando na rúa Baiona, a Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de Don Benigno González Rodríguez, por non corresponder ó
Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos ó non resultar probados nin os feitos nin o
nexo causal entre o dano e o funcionamento dalgún servizo público deste Concello.

S.ord. 20.06.05

t)

JOSÉ ALICIO JACOBO GARCÍA. EXPTE. 62/243. DESESTIMADA.

Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 31.05.05, en relación coa reclamación de D. José Alicio Jacobo García por danos
producidos no seu vehículo ao esvarar nunha mancha de aceite existente na calzada da rúa Gran Vía, a
Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de Don José Alicio Jacobo García por non corresponder ao Concello a
responsabilidade patrimonial dos danos, ao non resultar probado o nexo de causalidade entre o
accidente e o funcionamento do servizo público.

u) CARMEN BERNÁRDEZ FERNÁNDEZ. EXPTE. 15317/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación , conformado pola xefa de Réxime Interior, do
19.04.05, en relación coa reclamación de Dª Carmen Bernárdez Fernández por danos producidos ao
cair por esvarar sobre unha chapa metálica cuberta de arenilla existente no Calvario a consecuencia
das obras; visto o ditame do Consello Consultivo de Galicia de 2.06.05 e de acordo co informeproposta da técnica de Admón. Xeral, do 10.06.05, conformado pola xefa de Réxime Interior, a Xunta
de Goberno local acorda:
1º.- Desestimar a reclamación de dona Carmen Bernárdez Fernández por non corresponder ao
Concello de Vigo a responsabilidade dos danos ao non resultaren probado o nexo de causalidade entre
o dano e o funcionamento de ningún servizo público desta Administración.
2º.- Comunicar o acordo ao Secretario do Consello Consultivo de Galicia, en cumprimento do
disposto no artigo 59-1 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Consello Consultivo de
Galicia, e aos efectos do previsto no artigo (33-1-i) do devandito Regulamento.

v) Mª ANGELES AMIGO ESTEVEZ. EXPTE. 14576/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 10.06.05, en relación coa reclamación de Dª Angeles Amigo Estévez por danos poducidos
no seu vehículo cando pasou por riba dun sumidoiro e o formigón dos bordes saiu despedido cara aos
baixos do coche, a Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación formulada por dona María de los Ángeles Amigo Estévez por non
ter o Concello de Vigo recibida a obra polo mesmo nin ter asumido ningún tipo de competencias con
respecto á mesma.
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w) JOSEFA ALONSO FERNÁNDEZ. EXPTE. 15887/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación , conformado pola xefa de Réxime Interior, do
19.04.05, en relación coa reclamación de Dª Josefa Alonso Fernández por danos producidos cando
camiñaba pola Praza de Fernando o Católico, tropezou cunha loseta en mal estado e caiu; visto o
informe favorable do Consello Consultivo de Galicia do 02.06.05 e de acordo co informe-proposta da
devandita técnica do 09.06.05, conformado pola xefa de Réxime Interior, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º.- Desestimar a reclamación de dona Josefa Alonso Fernández por non corresponder ao
Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos ao non resultar probado nin o accidente
nin o nexo de causalidade entre o mesmo e o funcionamento de ningún servizo público.
2º.- Comunicar o acordo ao Secretario do Consello Consultivo de Galicia, en cumprimento do
disposto no artigo 59-1 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Consello Consultivo de
Galicia, e aos efectos do previsto no artigo (33-1-i) do devandito Regulamento.

x) GLORIA ALVARO ARAÚJO. EXPTE. 15454/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime Interior, do
19.04.05, en relación coa reclamación de Dª Gloria Alvaro Araujo por danos producidos cando na
esquina da Gran Vía coa rúa Sevilla veulle enriba do seu vehículo un colector de lixo; visto o informe
favorable do Consello Consultivo de Galicia do 02.06.05 e de acordo co informe-proposta da
devandita técnica do 09.06.05, conformado pola xefa de Réxime Interior, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º.- Desestimar a reclamación de dona Gloria Álvaro Araújo por non corresponder ao Concello
a responsabilidade patrimonial dos danos, ao non resultar probado o nexo de causalidade entre o
accidente e o funcionamento do servizo público.
2º.- Comunicar o acordo ao Secretario do Consello Consultivo de Galicia, en cumprimento do
disposto no artigo 59-1 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Consello Consultivo de
Galicia, e aos efectos do previsto no artigo (33-1-i) do devandito Regulamento.

y) ALBINO PÉREZ GONZÁLEZ. EXPTE. 15106/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación , conformado pola xefa de Réxime
Interior, do 13.05.05, en relación co recurso de reposición de D. Albino Pérez González interposto
contra resolución da Xunta de Goberno Local de data 21.03.05, desestimatoria da súa reclamación de
responsbilidade patrimonial, a Xunta de Goberno local acorda:
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Desestimar o recurso de reposición interposto por don Albino Pérez González, mantendo firme a
resolución impugnada, por non resultar desvirtuados coas alegacións efectuadas no escrito do recurso
os fundamentos legais que a motivaron.

15(705).- PROPOSTA PARA COMUNICAR Á FREMAP A DATA DE REMATE DO
CONVENIO SUBSCRITO PARA A COBERTURA DE RISCOS DERIVADOS DE
ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS DO PERSOAL
MUNICIPAL E CONVOCAR UN NOVO CONCURSO PARA A ELECCIÓN DUNHA MUTUA.
EXPTE.15833/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Organización e Xestión de Recursos Humanos, do 13.06.05, conformado pola xefa da Área de Réxime
Interior, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Notificar á mutua do Concello de Vigo: FREMAP, que o convenio subscrito co Concello de
Vigo o 29 de xaneiro do 2002, para a cobertura de riscos derivados de accidentes de traballo e
enfermidades profesionais do persoal municipal, finaliza o 30 de xaneiro do 2006, por ser o prazo
límite permitido segundo o especificado no prego de condicións que rexeu dita contratación.
2º.- Polo departamento de Patrimonio e Contratación, convocar o concurso para a elección dunha
Mutua na forma legalmente prevista.

16(706).- FIN DE PRÓRROGA DE SERVIZO ACTIVO DE D. JOSÉ JAVIER
MARTÍNEZ AVIÓN E DECLARACIÓN DE XUBILACIÓN FORZOSA. EXPTE. 15839/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa de Negociado
do Servizo de Persoal, do 01.06.05, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o
seguinte:
A medio de instancia de data 02-11-2004 (doc.40110493), D. JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ AVIÓN (núm. persoal
13379/NIF 35520073-T), solicita a prolongación da permanencia no servicio activo con efectos do 17 de
febreiro do 2005 ata o 30 de xuño do mesmo ano.O artº 107 da lei 12/96, de 30 de decembro, de presupuestos xerais do Estado, establece que “a xubilación
forzosa dos funcionarios públicos declararáse de oficio ó cumprir os sesenta e cinco años. Nembargantes, o
disposto no parágrafo anterior, tal declaración non se producirá ata o momento no que os funcionarios cesen na
situación de servicio activo, naqueles supostos en que voluntariamente prolonguen a súa permanencia na
mesma, ata, como máximo, os setenta anos de idade. As administracións públicas dictarán as normas de
procedemento necesarias para o exercicio deste dereito.”Tal precepto foi desenvolto para a administración do Estado por resolución de 31 de decembro do 1996, pola
que se dictan normas complementarias e que pode considerarse de aplicación supletoria á administración local
en tanto non se dicten normas específicas.-
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O procedemento contemplado na dita resolución iniciaráse a solicitude do funcionario mediante escrito dirixido
ó órgano competente, con unha antelación mínima de dous meses á data en que cumpra a idade de xubilación
forzosa. A presentación comportará automáticamente a non iniciación do procedemento de xubilación do
interesado ou a súa suspensión, se se houbese iniciado.A resolución negativa da solicitude será motivada, de acordo co disposto no artigo 54.1 a) da lei 30/1992, de 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procecedemento administrativo común, e a
mesma só poderá estar fundada na carencia polo interesado do requisito da idade ou no feito de ter presentado
a solicitude fora do prazo establecido no apartado cuarto.1.2. anterior.
O Sr. Martínez Avión reunía tódolos requisitos establecidos cando solicitou a PROLONGACION da
permanencia no servicio activo ata que cumpran, como máximo, os setenta anos de idade e ó mesmo tempo,
dentro de prazo tamén o seu CESE con efectos dende o día 30 de xuño de 2005.Se antes dos quince días anteriores á data do cumprimento da idade de xubilaciòn forzosa, o órgano competente
non houbera dictado resoluciòn sobre a prolongación da permanencia no servicio activo, entenderáse estimada
a solicitude do interesado, ós efectos establecidos nos artigos 43 e concordantes da lei 30/1992, de 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.Para determina-lo fin da prolongación da permanencia no servicio activo, o funcionario comunicará ó órgano
competente, a través do rexistro xeral e necesariamente cunha antelación mínima de tres meses, a data de
xubilación solicitada, iniciándose o procedemento de xubilación forzosa, seguindo os trámites regulamentarios
establecidos, debendo coincidir a data de cese que figure na resolución coa solicitada polo interesado.Por iso, e tendo en conta que D. JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ AVIÓN, con nº de persoal 13379 e NIF 35520073-T,
cumpría 65 anos o 17 de febreiro de 2005, non se propuxo acordo á Xunta de Goberno Local para la
prolongación da permanencia no servicio activo, entendéndose estimada a súa solicitude, ó aveiro do
establecido nos artigos 43 e concordantes da lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, dado que na mesma comunicación do
interesado xa solicitaba a data de cese no servicio activo con efectos dende o día 30 de xuño de 2005, polo que
á vista da mesma procede inicia-lo regulamentario expediente de xubilación forzosa por idade e, por
conseguinte, a funcionaria que subscribe propón á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.Acceder ó solicitado por D. JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ AVIÓN (núm. persoal 13379 e NIF
35520073-T), coa categorÍa profesional de oficial xardineiro e, en consecuencia, declara-la súa xubilación
forzosa con efectos dende o día 30 de xuño de 2005, poñendo fin a súa situaciòn de prolongación de
permanencia no servicio activo.Segundo.- Advertir ó interesado que contra a presente resolución poderá interpoñer potestativamente recurso de
reposición perante ó órgano competente no prazo dun mes, que se entenderá desestimado se transcorre outro
sen contestarse; neste caso poderáse interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior
de Xusticia de Galicia ou perante o Xulgado do Contencioso nos supostos previstos no artº 8 da lei 29/98, de 13
de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses.Así mismo, contra a presente resolución tamén poderá interpoñerse directamente dito recurso contenciosoadministrativo dentro do prazo indicado. En tódolos casos, os prazos contaranse a partir do día seguinte á
recepción da correspondente notificación ó da data na que o recurso de reposición enténdese desestimado.-“
O presente acordo comuníquese ó interesado a fin de proceder ó inicio do regulamentario expediente de
xubilación forzosa e dese conta da súa baixa en nómina á Intervención Xeral e xefe do servicio respectivo.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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17(707).- PROPOSTA DE DISPONIBILIDAD HORARIA PARA O CORPO DA POLICÍA
LOCAL. EXPTE. 15844/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de
Organización do Servizo de Persoal, do 16.06.05, conformado polo concelleiro delegado da área de
Xestión municipal, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
PRIMEIRO.- Con data 21 de marzo de 2005, o Xefe da Policía Local remite o concelleiro-delegado de
Seguridade e Mobilidade un pormenorizado informe sobre as carencias estructurais de persoal do servicio,
poñendo especial énfasis nos desafíos que se teñen plantexado na cidade no segundo semestre deste ano,
singularmente coa celebración da saída da VOLVO OCEAN RACE no vindeiro mes de novembro.
Con vistas a consecución dos obxectivos precisos que no citado informe se sinalan, de indudable interés xeral e
inaplazable atención, o Xefe do Corpo ven en propoñer a adopción polo Goberno dun sistema de reforzos
consistente na realización de 10 xornadas adicionais en cómputo anual polo persoal de cadro que
voluntariamente se acolla a súa realización.
SEGUNDO.- O sistema de reforzos proposto non é descoñecido para esta Administración. Desde o ano 2000, se
ten aplicado no citado servicio cun resultado satisfactorio.
Nembargantes, pódense percerbir agora dous cambios sustanciaís a favor da causa pública: En primeiro lugar,
á maior presencia de funcionarios na rúa, engádese expresamente a consecución de obxectivos concretos, con
evaluación periódica dos resultados así obtidos; en segundo lugar, frente a relativa rixidez doutros programas
de reforzos, o proposto agora supón unha discrecionalidade cuasi absoluta da Xefatura do Servicio na
organización e distribución das mesmas, quedando garantizado o acerto e a oportunidade na súa prestación
dacordo coas necesidades do servicio.
TERCEIRO.Na proposta do Xefe da Policía gárdase silencio sobre o seu contido económico, o que é lóxico
en canto materia propia da negociación colectiva.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- O art. 25 da Ley 30/84, e o mesmo ordinal da Ley 2/04, de Orzamentos Xerais do Estado para
2005, así como o art. 5 do R.D. 861/86 definen a productividade como unha retribución complementaria non
fixa nin periódica, establecida en función do especial rendemento, a actividade e dedicación extraordinaria e o
interés e iniciativa con que o funcionario/a desempeñe o seu traballo, esixindo que a súa valoración se faga
desde ditos parámetros obxectivos e atendendo tamén os resultados ou obxectivos perseguidos polos
correspondientes programas, sen que en ningún caso as cantidades percibidas polo dito concepto en relación
cun período determinado, orixinen dereitos individuales respecto de evantuais valoracions o apreciacions para
períodos sucesivos.
Neste sentido, a iniciativa do Xefe da Policía Local sobre o programa de reforzos, contida no seu informeproposta de 21 de marzo ppdo., contén unha motivación adecuada e suficiente sobre a necesidade da súa
implantación, e os obxectivos que no mesmo se propoñen teñen adecuado encaixe no concepto de
productividade.
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Nembargantes, e dada a transcendencia do programa de gasto proposto, parece axeitado establecer algún
control adicional, e neste sentido se establece a obligación de elaborar unha memoria de execución antes de
que remate o programa, máxime cando está previsto a posibilidade da súa prórroga.

SEGUNDO.- En canto a competencia do órgano, o art. 127.1 h) da Lei 7/85, na súa redacción dada pola Lei
57/03, sinala a competencia da Xunta de Goberno Local para aprobar as retribucions do persoal dacordo co
orzamento aprobado polo Pleno.
TERCEIRO.- No orzamento existe crédito adecuado e suficiente, segundo consta no informe de fiscalización
previa de data 16 de xuño de 2005.
CUARTO.- A presente proposta de acordo foi sometida a negociación coa representación sindical, segundo
consta en acta de data de hoxe.
A vista de todo canto antecede, a iniciativa do Concelleiro-delegado de Seguridade e Mobilidade, o técnico que
suscribe ben en propoñer a Xunta de Goberno Local a seguinte proposta de acordo:...”

Conclúe o informe formulando a proposta que se contén na parte dispositiva deste acordo.

Acordo
A Xunta de Goberno local, de conformidade co precedente informe, acorda:
1º.-Aprobar o programa de reforzos para a Policía local de Vigo que a continuación se
transcribe:
ACORDO SOBRE XORNADAS DE REFORZOS PARA A POLICÍA LOCAL PARA O ANO 2005.
PRIMEIRA.- Obxecto, ámbito de aplicación e período de vixencia.
O presente acordo ten por obxecto autoriza-la realización por parte do persoal de cadro da Policía
Local, dun total de 10 xornadas adicionais respecto das legalmente previstas, cunha duración cada unha delas
de oito (8) horas.
Ditas xornadas realizaránse en todo caso entre o 1 de xuño e o 31 de decembro.
O custo total do programa non poderá exceder, en ningún caso, de 652.380,70€.
SEGUNDA.- Voluntariedade
A realización das xornadas adicionais ten carácter voluntario.
Unha vez adscritos o programa, os interesados veñen obrigados o seu exacto cumprimento nos
termos previstos no presente acordo.
TERCEIRA.- Ámbito subxectivo de aplicación.
O persoal acollido o programa será o que se contén no informe do Xefe da Policía Local, de data 08 de
xuño, anexo o expediente e no que se relacionan un total de 295 funcionarios segundo as categorías
profesionais que se citan a continuación:
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Axente:
Cabo:
Sarxento:
Suboficial:

260
20
11
4

CUARTA.- Retribucions.
As xornadas de reforzo serán retribuidas en concepto de productividade.
O importe de cada xornada será, segundo as categorías profesionais, o seguinte:
1º.- Axente:
2º.- Cabo:
3º.- Sarxento:
4º.- Suboficial:

174.78€
180.85€
224.65€
233.10€

Estas retribucions devengaránse cunha periodicidade mensual, co seguinte importe segundo a
categoría profesional:
1º.- Axente:
2º.- Cabo:
3º.- Sarxento:
4º.- Suboficial:

291,30€
301,42€
374,42€
388,50€

A primeira mensualidade percibiráse na nómina do mes de xullo de 2005, e a última no mes de xaneiro
de 2006.
No mes correspondente o disfrute das vacacións regulamentarias dos interesados, non se percibirá
retribución ningunha por este concepto, circunstancia que se reflexará na correspondente incidencia de nómina
con carácter mensual.
QUINTA.- Reintegro do indebidamente percibido e exclusión do programa.
No caso de non realizar alguna das xornadas previstas polo servicio, por causa non xustificada, o
interesado será excluido do programa de disponibilidade, e ademáis procederáse no seu caso o reintegro de
haberes da productividad segundo o disposto na seguinte fórmula:
“O reintegro de haberes no programa de disponibilidade consistirá na reducción das retribuciones
fixas e periódicas percibidas polos interesados, na cantidade que resulte de deducir o indebidamente percibido
polas xornadas non realizadas sen causa xustificada.
A tal efecto, o Xefe da Policía local emitirá informe o Sr. Concelleiro-Delegado de Mobilidade e
Seguridade, quen a súa vez proporá o Sr. Concelleiro de Persoal a deducción de haberes que corresponda, así
como a exclusión do programa dos afectados”.
SEXTA.- ILT por continxencias comúns.
Nas situacions de incapacidade laboral transitoria por continxencias comúns, sempre que excedan de
30 días continuados, os interesados deixarán de perceber as retribucions correspondentes ás xornadas do
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período de baixa, que en ningún caso terán o carácter de recuperables, debendo constar así expresamente na
memoria do programa a que se refire a cláusula decimocuarta.
Se a baixa ten unha duración inferior, o/a interesado/a terá que recuperar as xornadas perdidas no
momento e na forma en que o acorde a Xefatura do Servicio, dentro do límite máximo do 31 de decembro de
2005, e no caso de non atender o requerimento quedará excluido/a do programa, sen prexuízo dos dereitos
devengados atá dito momento.
SÉPTIMA.- Imposibilidade de continuar prestando a xornada de reforzo.
No caso de que durante a prestación dalgunha das xornadas extraordinarias, o funcionario/a sufra
algunha continxencia no seu estado de saúde que lle impida a continuación da prestación do servicio, deberá
presentar xustificación oficial mediante o documento P-10 ou parte de ILT, entendéndose realizada toda a
xornada cando a continxencia teña ocorrido unha vez superadas as 4 horas desde o comenzo da mesa. Noutro
caso, o interesado/a poderá recuperar as catro horas no momento en que se lle indique pola Xefatura do
Servicio, sen prexuízo do seu dereito a perceber a cantidade correspondente a mitade da xornada efectivamente
realizada.
OITAVA.- Límites
As xornadas de reforzo non poderán realizarse en ningún caso durante o período de vacacións do
interesado/a.
Doutra banda, os/as interesados/as, previa comunicación a Xefatura, poderán intercambiar os seus
días de disponibilidade por interés particular, sempre que se trata de funcionarios/as da mesma categoría.

NOVENA.- Exceso na duración das xornadas extraordinarias.
No caso excepcional de que a xornada exceda das oito horas, a diferencia aboaráse segundo os
seguintes parámetros:
Axente:
Cabo:
Sarxento:
Suboficial:

21,84€/h
22,60€/h
28,08€/h
29,13€/h.

DÉCIMA.- Exclusividade retributiva
As xornadas extraordinarias non devengarán concepto retributivo algún distinto dos expresados no
presente Acordo. En particular, non devengarán os pluses de nocturnidade e festividade.
DÉCIMO-PRIMEIRA.- Permisos oficiais e xornadas de reforzo.
No caso de coincidir no día sinalado para a realización dunha xornada de reforzo, un permiso oficial
do interesado/a segundo a normativa vixente, éste terá que recuperar a xornada no momento e na forma
acordada pola Xefatura do Servicio.
DÉCIMO-SEGUNDA.- Circunstancias de execución.
1º.- Corresponde o Xefe da Policía organizar a prestación das xornadas extraordinarias, consonte o
contido do documento asinado coas centrais sindicais de data 12 de maio de 2005, sobre “cláusulas de
disponibilidade horaria”, que se acepta en canto no resulte contradictorio co disposto no presente acordo.
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2º.-

En calquera caso os interesados deberán efectuar un mínimo dunha xornada por mes.

DÉCIMO-TERCEIRA.- Participación do Persoal.
Co fin de garantizar o correcto cumprimento por amba-las dúas partes das cláusulas do presente
acordo e as súas vicisitudes, constitúese unha Comisión integrada por un representante de cada sindicato do
comité de empresa; o concelleiro-delegado de Mobilidade e Seguridade, o Xefe do Corpo e un funcionario/a que
fará as veces de secretario. En cada reunión levantaráse acta con contido dos asuntos tratados e, no seu caso,
dos acordos acadados.
DECIMO-CUARTA.- Memoria do programa
Na primeira semana do mes de decembro, o Xefe da Policía Local remitirá a Xunta de Goberno local
memoria explicativa do grado de execución e cumprimento dos obxectivos previstos no programa de reforzos
que se aproba.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.- Ampliación das xornadas de reforzo
Nembargantes o disposto na cláusula primeira en canto o obxecto do programa, e respetando en
calquera caso o custo máximo e o período de execución previsto na mesma, autorízase a realización dun
máximo de dous xornadas de reforzo máis por cada funcionario/a acollido o programa, atá un total de 12,
sempre que a súa necesidade sea apreciada polo concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade, a instancia
do Xefe do Corpo.

DISPOSICIÓN FINAL.- Prórroga
Visto o contido da memoria a que se refire a cláusula decimocuarta e demáis circunstancias que
resulten pertinentes, e previa negociación coas centrais sindicais, a Xunta de Goberno poderá acordar a
prórroga do presente acordo para o ano 2006.

2º.- A efectos do diposto na cláusula 4ª do programa de reforzos que se aproba, dése trámite
o presente expediente de gasto consonte o disposto no apartado 1º da Base 33ª, e concordantes das de
execución dos orzamentos do Concello de Vigo para 2005.

18(708).- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓNS RELATIVAS Á
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA NOCTURNA NA CIDADE DE VIGO.
Retírase o expediente da orde do día a proposta do concelleiro Sr. Figueroa Vila.

19(709).- DEVOLUCIÓN DE AVAL Á EMPRESA VODAFONE ESPAÑA, S.A.
CONSTITUÍDO POR OBRAS DE CANALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA NA AVDA. DE
MADRID. EXPTE. 35735/250.
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de Negociado
de Vías e Obras, do 10.06.05, conformado polo concelleiro delegado da Área de Servizos Xerais, a
Xunta de Goberno local acorda:
Proceder a devolución do aval solicitado por importe de 981,13 € a favor de Vodafone España
S.A. constituída para responder das obras de canalización de fibra óptica executadas na avda. de
Madrid no tramo do cruzamente sobre o río Lagares.

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.

20(710).PROXECTO MODIFICADO Nº 1 PARA A HUMANIZACIÓN DO
ENTORNO DA PRAZA DE COMPOSTELA. Expte. 11307/444.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta o informe-proposta dos enxeñeiros
municipais directores da obra de humanización do entorno da Praza de Compostela, do 20.06.05, que
di o seguinte:
Antecedentes
Con data 11 de outubro do 2004, a Xunta de Goberno Local aprobou o proxecto de Humanización das
rúas do entorno da Praza de Compostela, expediente 42.574/250, o cal foi remitido posteriormente o Consorcio
da Zona Franca para a súa licitación según o recollido no convenio entre o Concello de Vigo e o Consorcio
para o desenrolo do programa “Vigo 2005", sendo adxudicadas as obras á empresa Necso en data 18 de
febreiro pasado por un importe de 5.544.352,14 €(IVE engadido).
Con data 20 do mes de febreiro do 2005, asínase a “Acta de Replanteo” das obras, comenzándose
éstas a continuación, nunha primeira fase nas rúas Luis Taboada, Compostela Norte, García Olloqui, Emilio
Castelar, Pablo Morillo e Concepción Arenal.
No transcurso das obras ata a data, foron producindose variacións como consecuencia da propia
dinámica da obra, que induciron a considerar e programar novas necesidades, e que xustifican a adaptación do
proxecto de referencia, co obxecto de dar fiel validez e orzamento as modificacións plantexadas.
Obxectivo
O presente proxecto modificado nº 1, redáctase co obxecto de caracterizar unha serie de variacións na
obra que se concretaron durante os últimos meses, sin que afecten de forma significativa ás determinacións do
proxecto de referencia.
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A dirección da obra considerou e evaluou a necesidade do recoñecemento das variacións sufridas
durante o proceso de execución da mesma, dando cumplimento ás funcións que lle corresponden no correcto
control sobre o contratista dos traballos.
Con dito obxecto, a Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria do 9 de maio de 2005, adoptou o acordo de
autorizar o informe-proposta da Dirección de Obra que modifica o proxecto base do concurso, sin que ditas
modificacións sobrepasen o 20% según o establecido no R.D.L. 2/2000.

Descripción de modificados
As modificacións responden á necesidade de recoller novas unidades de obra, que sexan fiel reflexo
das variacións, e axustes que surdiron ata a data e que non se recolleron no proxecto base do concurso.
Neste proxecto modificado nº 1 describense por tanto todos os axustes que se consideraron necesarios,
para a correcta execución e control da obra xa descritos no informe-proposta aprobado pola Xunta de Goberno
Local o pasado 9 de maio.
Conclusións:
O proxecto modificado nº 1 incorpora por tanto, as determinacións necesarias para definir e plasmar
desde o punto de vista técnico as variacións antes descritas, respecto ao documento do proxecto base de
concurso.
Considérase que recollen aquelas determinacións básicas precisas para a correcta execución das
obras, e as modificacións precisas, para un mellor acabado das mesmas.
En aquelas determinacións que non se corrixen ou puntualizan, enténdese que sigue vixente o recollido
no proxecto base, tanto dende o punto de vista técnico como contractual.
As concrecións derivadas deste documento, non poden supoñer merma das calidades previstas no
documento base, ainda que derivarase indirectamente de algunhas das consideracións plantexadas no proxecto
modificado.
A execución de novas unidades, así como o lixeiro incremento na superficie de actuación, implica o
incremento das medidas previstas para o aseguramento da seguridade e saúde das obras, polo que aumenta dita
partida frente ao concretado no proxecto base de concurso. O proxecto básico de seguridade e sáude, será
adaptado en todo caso aos procesos e características da obra en curso, e as súas posibles variacións dentro do
plan de obra, ata a súa finalización.
Por todo o anteriormente exposto, faise a Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1º.- Aprobación do Proxecto modificado nº 1 para a Humanización do entorno da Praza de
Compostela, no que se inclúen todas as modificacións aprobadas pola Xunta de Goberno Local de 9 de maio
pasado cun orzamento líquido de 997.263,15 Euros, o que supón un incremento do 17,99% sobre o orzamento
de adxudicación (5.544.352,14 €.), non superando o 20% de variación sobre éste, según o establecido no R.D.L.
2/2000 da Lei de Contratos das Administracións Públicas.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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21(711).CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN DE HOMBRES Y EL CANTO
DEL LOCO NO AUDITORIO AO AIRE LIBRE DE CASTRELOS-FESTA DO CRISTO DA
VICTORIA 2005. Expte. 1538/335.
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 Servizo de Festas e Animación Sociocultural, do 15.06.05, conformado polo
concelleiro de dito Servizo e pola interventora xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto de contrato, que se achega no expediente, para a contratación, por
procedemento negociado sen publicidade, dacordo co previsto no art. 210.b do RD 2/2000, dunha
actuación dos artistas HOMBRE G Y EL CANTO DEL LOCO, o día 2 de xullo, as 23,00 horas no
auditorio de Castrelos dentro das Festas do Cristo da Victoria 2005.
2º.- Autorizar un gasto por un importe total de 163.000.-€, con cargo á partida
451.2.226.08.05 do programa presupostario de Festas e Animación Sociocultural para o vixente
exercicio, en concepto da contratación do referido espectáculo e que se aboará á empresa SIMON
MUSIC S.L., con CIF B-36866754.
3º.- Que o pagamento se realice a través da conta de habilitación FESTAS E ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL 2080 0000 77 0040277241.
4º.- Aprobar uns prezos públicos sen asento de 12.-€, (venta anticipada) e de 15 € (venta en
taquilla) para cada unha das 4.000 entradas que se porán á venda para o concerto a través do servizo de
venda telefónica de Caixanova e a Central de Espectáculos..

PROXECTO DE CONTRATO DO CONCERTO DE “HOMBRES G Y EL CANTO DEL LOCO” FESTAS DO
CRISTO DA VICTORIA 2005.
Vigo, o

de de dous mil catro.

Dunha parte D. IGNACIO LÓPEZ-CHAVES CASTRO, CONCELLEIRO DE FESTAS E ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL e como representante do CONCELLO DE VIGO, CIF P-3605700-H , con enderezo social
en Vigo, praza do Rei s/n, que no presente contrato denominarase O CONCELLO.
Doutra parte D/Dna FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ QUINTANA NIF 36092236-S e que actúa en nome da
empresa denominada SIMON MUSIC, S.L. CIF. B-36866754, e con enderezo na rúa Policiarpo Sanz, 6-4º da
cidade de VIGO, CP 36202 ; no sucesivo A AXENCIA.
Ambas partes, na representación que ostentan, recoñécense capacidade xurídica suficiente para levar a cabo o
presente contrato que rexerá de conformidade ás seguintes
CLÁUSULAS
OBXECTO DO CONTRATO
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PRIMEIRA.- O CONCELLO contrata á AXENCIA para que realice unha actuación dos grupos HOMBRES G Y
EL CANTO DEL LOCO, no sucesivo OS ARTISTAS, o día 2 de xullo de 2005, ás 23,00 horas no recinto
denominado Auditorio ao aire libre do Parque de Castrelos, situado en na cidade de Vigo, cunha duración
mínima de dos horas e media.
A AXENCIA comprométese a non realizar ningunha outra actuación dos ARTISTAS dentro dos trinta
días anteriores á data indicada, nun raio de 35 quilómetros do lugar no que se terá lugar a que é obxecto deste
contrato.
VALIDEZ
SEGUNDA.A validez deste contrato será efectiva dende o momento no que se atope en poder da AXENCIA
debidamente asinado e selado en todas as súas follas, incluídas as do ANEXO.
RETRIBUCIÓN E GASTOS
TERCEIRA.- A AXENCIA percibirá unha retribución de 140.518,00 € (cento coarenta mil cincocentos deza e
oito) euros máis o 16% de IVE, o que fai un total de 163.000€ cento sesenta e tres mil euros, en concepto da
actuación dos ARTISTAS; este concepto tamén inclúe o seu equipo técnico e humano necesario para a
realización do espectáculo, ademais dos correspondentes desprazamentos, aloxamentos e manutención.
O pagamento realizarase da seguinte forma: entrega de talón nominativo a D/Dna FRANCISCO
JAVIER GONZÁLEZ QUINTANA NIF 36092236-S momentos antes do comezo da actuación, cos ARTISTAS no
recinto, tras a achega de factura conforme cos requisitos que establece o Real decreto 2402/1985, do 18 de
decembro.
CUARTA.- Serán por conta do CONCELLO todos os gastos que se xeren como consecuencia da actuación,
entre os que se inclúen a modo de exemplo os de organización, xestión, seguros, publicidade, pagamento de
dereitos de autor, permisos necesarios para levar a cabo a actuación no lugar e data determinados, etc.
PERMISOS
QUINTA.- O CONCELLO, como organizador, responsabilízase da obtención dos permisos que sexan necesarios
para a realización do espectáculo.
AFORO E ENTRADAS
SEXTA.- - O local da actuación dispón dun aforo de 5.000 espectadores de pé; ademáis existe outra zona de
acceso gratuito de aforo indefinido e non controlado. O CONCELLO porá á venda a traves da Caixanova e a
Central de Espectáuclos (4.000) entradas ao prezo de 12 € (venta anticipada) e 15 € (venta en taquilla) e será
beneficiario da total recadación; tamén realizará (600) invitacións das que entregarán (50) á AXENCIA.
IMAXE DO ARTISTA
SÉTIMA.-O CONCELLO non poderá comercializar por si ou a través de terceiros, en ningún momento, algunha
mercadoría ou produto vinculados á actuación obxecto deste contrato que utilice a imaxe, o nome ou logotipos
dos ARTISTAS, sen o anterior consentimento da AXENCIA, por escrito. Así mesmo, O CONCELLO proverá dos
medios necesarios para impedir, no espazo de actuación ou os seus arredores, a venda de material relacionado
cos ARTISTAS por persoas non autorizadas. A AXENCIA resérvase o dereito da explotación de produtos
relacionados cos ARTISTAS no lugar e data do concerto, tras a comunicación por escrito ao CONCELLO.
OITAVA.- Para efectuar calquera retransmisión radiofónica, televisiva, toma de vídeo ou por calquera outro
medio de gravación, será obrigatorio obter autorización da AXENCIA.
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O CONCELLO non permitirá a entrada no local do concerto de ningún tipo de cámara de vídeo ou cine,
gravadoras ou calquera instrumento ou aparello que rexistre ou reproduza o son ou a imaxe. O CONCELLO
advertiralle ao público sobre a imposibilidade de acceder ao local con estes obxectos.
NOVENA.- A AXENCIA fixará os contactos promocionais oportunos, consistentes en citas e en entrevistas cos
medios de comunicación e demais persoas vinculadas ao espectáculo, polo que disporá dos pases necesarios ao
lugar da actuación a fin de atender os seus compromisos.
PUBLICIDADE
DÉCIMA.- O CONCELLO, dende a sinatura do contrato, comprométese a realizar unha campaña de
publicidade adecuada á actuación contratada.O CONCELLO resérvase o dereito de acordar o patrocinio desta
actuación con calquera marca ou firma comercial, tras a comunicación á AXENCIA por escrito, cunha
antelación mínima de cinco días á data do concerto.
A AXENCIA porá a disposición do CONCELLO os elementos publicitarios que se detallan no ANEXO.
PATROCINIOS
DÉCIMO PRIMEIRA.-O CONCELLO poderá contar coa colaboración de institucións públicas ou empresas
privadas no seu programa xeral de actividades , o que implica que se reserva o dereito de poder exhibir
publicidade ou anagramas das súas e dos seus colaboradores na publicidade xeral da súa programación, así
como no recinto de actuación e os seus arredores, agás no escenario e nas estructuras de son, co obxecto de
evitar a asociación da imaxe dos ARTISTAS cos colaboradores do CONCELLO.
DÉCIMO SEGUNDA.- O ARTISTA resérvase o dereito de acordar o patrocinio da súa xira con calquera marca
ou firma comercial, e poderá realizar todo tipo de actividade promocional ao redor do concerto ou como apoio
a este nas súas datas anteriores.
SEGURIDADE DO ESPECTÁCULO
DÉCIMO TERCEIRA.-O CONCELLO responsabilízase da seguridade xeral do espectáculo, para o que
contratará os medios mínimos definidos neste contrato ou no seu anexo; ademais dos que lle sexan de obrigado
cumprimento en función das características do espectáculo programado.
DÉCIMO CUARTA.- Sen prexuízo das responsabilidades que se puidesen atribuír á AXENCIA ou aos ARTISTAS
sobre o cumprimento das súas obrigas en materia de seguridade, O CONCELLO cumprirá coas que lle
correspondan segundo o definido expresamente neste contrato e no seu ANEXO, ademais do que se derive do
Regulamento xeral de policía de espectáculos e actividades recreativas e outra lexislación aplicábel.
DÉCIMO QUINTA.- O CONCELLO será responsábel de impedir que se introduzan no local da actuación
botellas, latas ou outros obxectos que puidesen resultar perigosos para a integridade física das persoas ou que
poidan causar danos materiais aos elementos que formen parte do espectáculo. As bebidas que se vendan dentro
do lugar da actuación, serán servidas unicamente en vasos de plástico.
DÉCIMO SEXTA.- O CONCELLO asume a obriga de garantir que en ningún caso o público teña acceso ao
escenario, estruturas e equipos de son e luces, zona traseira do escenario("backstage") e en xeral aquelas zonas
que se definan como perigosas para as persoas ou para o bo desenvolvemento do espectáculo.
DÉCIMO SÉTIMA.- O CONCELLO responderá da perda ou deterioro de todos os obxectos que OS ARTISTAS
instalen no local da actuación, tanto dos instrumentos e materiais de escenario, como dos efectos persoais de
camerino, sempre que A AXENCIA lle declare detalladamente ese material por escrito ao CONCELLO, á súa
chegada ao recinto de actuación. En caso contrario, O CONCELLO eximirase de calquera responsabilidade.
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INSTALACIÓNS
DÉCIMO OITAVA.- O CONCELLO porá a disposición da AXENCIA o recinto da actuación dende as 08,00 AM
horas do día da actuación ata as 05:00 AM horas.
DÉCIMO NOVENA.- As instalacións, dependencias, persoal e servizos do lugar de actuación estarán en
perfecto estado de dispoñibilidade, segundo as obrigas e condicións definidas que asumirá O CONCELLO.
SUSPENSIÓN DA ACTUACIÓN
VIXÉSIMA.- Se por calquera causa allea á AXENCIA, incluso fenómenos atmosféricos ou de forza maior, o
espectáculo tivese que se suspender, A AXENCIA percibirá a totalidade das súas retribucións. A decisión sobre
a suspensión da actuación será tomada conxuntamente entre os representantes da AXENCIA e do CONCELLO,
mediante a sinatura dun acta de conformidade.
VIXÉSIMO PRIMEIRA.- Se dende a sinatura do presente documento, O CONCELLO decidise suspender a
actuación unilateralmente, OS ARTISTAS percibirán a totalidade das súas retribucións.
VIXÉSIMO SEGUNDA.- Só en caso de enfermidade ou forza maior xustificada dos ARTISTAS ou dalgún
compoñente do seu equipo que lle impida cumprir os compromisos adquiridos mediante o presente documento,
poderá A AXENCIA rescindilo, sen ningún dereito a indemnización por parte do CONCELLO; neste caso, A
AXENCIA non percibirá cantidade ningunha do pactado no presente contrato.

INCUMPRIMENTOS
VIXÉSIMO TERCEIRA.- O incumprimento, total ou parcial, por parte do CONCELLO do establecido en
calquera das estipulacións do presente documento, facultaralle OS ARTISTAS a rescindir o contrato.
VIXÉSIMO CUARTA.- As partes contratantes sométense aos tribunais da xurisdición que corresponda á cidade
onde se realiza o concerto, con expresa renuncia de calquera outro foro de xurisdición que puidese
corresponderlles, para resolver cantas cuestións puidesen derivarse con motivo da interpretación ou
cumprimento do presente contrato.
E en proba de conformidade, asinan as partes este documento por triplicado e para un só efecto, no lugar e data
indicados.
ANEXO TÉCNICO
1. SON E ILUMINACIÓN.
A AXENCIA instalará para a actuación dos ARTISTAS os seus propios elementos de escenario e
equipos de son e iluminación. A potencia do equipo constará de 63.000 watios de son e de 100.000 watios de
iluminación.
REFORZO.O CONCELLO poderá decidir a inclusión dun reforzo de son, debido ás características do lugar de
actuación e por tratarse dun recinto cun aforo de 20.000 persoas nas gradas.
2. ESCENARIO E PLATAFORMAS.
2.1. ESCENARIO.
O CONCELLO porá a disposición dos ARTISTAS, un escenario que reunirá as seguintes características:
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Dimensións mínimas.- 20 m de fronte, (14) m de fondo e unha altura dende o chan de (1,80) m. O
escenario está cuberto e a altura do chan do escenario o teito e de 8 metros.
Capacidade de carga.- 750 kg/m2.
Accesos.- O escenario estará provisto dunha sólida escaleira que comunique coa zona traseira do
escenario (“backstage”).
Outras características.- O escenario será firme, plano e libre de todo material ou obstáculo, que
instalado por profesionais cumpra as normas de seguridade vixentes.
Así mesmo, o recinto conta cun sistema de trusses. A capacidade máxima de peso soportado pola
cuberta é de aproximadamente 2.000 kg en caso de querer volar os equipos deberán presentarse certificados de
carga dos equipos correspondientes, en caso contrario, O CONCELLO non permitirá a utilización da cuberta
para este cometido.
2.2. PLATAFORMAS DE SON.
O CONCELLO instalará as estructuras necesarias a cada lado do escenario para volar os equipos de
son. As medidas das plataformas son de 2,50 m de fronte x 6,50 m de fondo x 12 m de altura, con un hueco libre
para volar equipo de 2,50 x 2,50
2.3. PLATAFORMA PARA CONTROL (MIXER)
Dimensións.- Así mesmo, a 28 m do escenario, haberá unha plataforma de 6 m de fronte, 2,50 m de fondo e
unha altura de 0,25 m, adosada por detrás una plataforma das memas características de 0,50 m de altura e
xusto enriba desta outra para canons de 2x2,50 a 3 m de altura.
Situación.- A 28 m do punto central da embocadura do escenario.
Capacidade de carga.- 750 Kg/m2.
2.4. OUTROS.
O CONCELLO facilitaralle, se resulta necesario, á AXENCIA unha carreta elevadora con conductor
durante a xornada do concerto. A plataforma para control (mixer) cubrirase cunha lona por razóns de
seguridade.
3. VALADO.
O CONCELLO instalará un sistema de valado, con elementos en perfecto estado de uso, para impedir
o acceso de persoas ás seguintes zonas ou elementos:
ESCENARIO.- Deberá encontrarse separado do público por unha barreira de protección situada a 2 m
del e cunha extensión suficiente para impedir o seu paso ao escenario. A barreira de protección deberá soportar
suficientemente calquera presión exercida polo público, de tal forma que nunca supoña perigo ningún para o
servizo de orde, organización, técnicos, fotógrafos e en xeral calquera que nesta área tivese que atoparse
debidamente autorizado.
EQUIPOS DE SON E ILUMINACIÓN.MERCADOTECNIA.O valado estará instalado de forma efectiva unha hora antes da apertura de portas ao público nos
recintos pechados e dende o momento do comezo da montaxe das instalacións nos recintos abertos.
4. ACOMETIDAS ELÉCTRICAS.
O Concello porá a disposición da AXENCIA as instalación eléctricas existentes no recinto de actuacion
e reunirán as seguintes características: 380/220 voltios a pé de escenario, protexidos con cadro eléctrico
estanco según normas en vigor e dando o voltaxe entre neutro e terra.
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Outras características.- cada unha das tomas de corrente estará protexida cunha liña de terra
independente.
As instalacións eléctricas do lugar da actuación axustaranse necesariamente ás normativas vixentes e
O CONCELLO disporá da documentación que o acredite.

5. CAMERINOS.
O CONCELLO proverá os ARTISTAS 2 camerinos de uso exclusivo para 6 artistas cada uno, illados
do público, próximos ao escenario e con acceso directo a este; e 1 camerino con capacidade suficiente para un
total de 22 técnicos.
Os camerinos estarán limpos e debidamente acondicionados e provistos dos seguintes elementos:
servizos sanitarios e ducha, luz eléctrica, auga corrente, enchufes a 220 voltios, cadeiras, mesas, espellos,
toallas, xabón, papel hixiénico e pechadura con chave.
Ninguén alleo á AXENCIA ou ao ARTISTA, sen a súa autorización, accederá aos camerinos que
estarán dispoñibles e vixiados dende a chegada dos camións do equipo do/da ARTISTA ata a fin da desmontaxe.
O CONCELLO facilitaralle á AXENCIA ou ao/á ARTISTA o acceso inmediato aos camerinos cando estes o
requiran.
O Concello porá a disposición da AXENCIA dúas oficiñas de producción preto do escenario con tres
mesas de traballo e seis cadeira, ademáis de catro e unha liñas telefónicas repectivamente, previstas de
contador.
Ademáis proveerá de dúas oficiñas de producción no “Backstage”.

6. "CATERIN".
O CONCELLO deberá de subministrar no camerino dos ARTISTAS, dúas horas antes do comezo da
actuación, o seguinte “caterin”:
- 2 cajas 24 botellas de agua de 33 ó 55 cl (frias)
- 2 cajas 24 botellas de agua de 33 ó 55 cl (do tiempo)
- café, leche, infusiones, miel, bollería,
- zumos(piña, naraja, melocotón).
- Yogures variados
- 1 caja de 24 coca colas
- 1 caja de 24 coca colas light
- 12 fantas de limón, 12 de naranja e 12 Aquarius
- 12 red bull
- 12 tónicas Schweppes frias + 12 botellas Nestea.
- Barritas de muesly e golosinas
- Sandwiches de pollo, vegetales e xamón e cheso.
- Canapes variados.
- Tortilla
- Embutido (queixo, xamón serrano, chorizo, salchichón)
- Pan del día.
- Fruta fresca (plantanos, manzanas, naranjas…)
- Xeo, cubitera, pinzas, vasas, platos, cubiertos, servilletas, papelera
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Técnicos: Bocadillos e refrescos. Se deberá suministrar agua mineral en botella e refrescos. Se deberá
suministrar agua mineral en botella e en grandes cantidades desde primera hora do montaxe e ata su
finalización así como durante a proba de sonido.
7. VEHÍCULOS.
Os vehículos que transporten o equipo do ARTISTA terán acceso directo ao escenario; en caso
contrario, O CONCELLO proverá ao seu cargo os medios necesarios para levar alí o equipo.
O CONCELLO habilitará un espazo vixiado para aparcadoiro de 3 trailers (16 m cada uno) , 1 camión
(12m) 2 autobueses (12m) , 5 furgonetas (8m cada unha) e 4 turismos (6 m cada unho).
O vehículo do/da ARTISTA poderá acceder ata a zona traseira do escenario (“backstage”) e
permanecer alí ata o remate do espectáculo. O resto dos vehículos dos ARTISTAS ou da AXENCIA
permanecerán no lugar destinado polo CONCELLO.

8. MERCADOTECNIA.
O CONCELLO porá a disposición do ARTISTA un espazo libre, cunha toma de corrente de 220 v, para
a venda do seu material de mercadotecnia. Este espazo estará protexido por valado e persoal de seguridade.

9. PERSOAL DE PRODUCCIÓN.
9.1. RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN.
O CONCELLO designará a unha persoa como única interlocutora válida ante A AXENCIA para as
cuestións de producción e organización relacionadas coa actuación do ARTISTA.
A AXENCIA coñecerá por adiantado a identidade do/a responsábel da produción que estará presente
no lugar da actuación á hora que se acorde, para iniciar a produción. Durante o tempo de vixencia do contrato,
o responsábel da produción estará permanentemente localizábel. No lugar da actuación sempre haberá unha
persoa do CONCELLO relacionada coa produción.
9.2. PERSOAL DE CARGA E DESCARGA.
O CONCELLO facilitaralle á AXENCIA un equipo de 22 persoas para tarefas de carga e descarga do
equipo do ARTISTA; este persoal estará a disposición da AXENCIA dende o momento da chegada do equipo,
que se acorda para as 08,00. horas do día da actuación e ata que os/as técnicos/as o indiquen; o equipo volverá
a estar dispoñíbel inmediatamente despois do final da actuación para a carga. O total de horas de traballo do
equipo estímase en 10 horas.
9.3. ELECTRICISTA.
O CONCELLO porá a disposición da AXENCIA un electricista cualificado e coñecedor da instalación
do lugar de actuación, que terá que estar presente á chegada dos equipos do ARTISTA, durante as probas de
son e durante a actuación. O resto do tempo no que estea vixente o contrato estará permanentemente
localizábel.
9.4. MANTEMENTO.
O CONCELLO ocuparase do mantemento das instalacións do local da actuación, polo que disporá ao
seu cargo do persoal e materiais adecuados.
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9.5. OUTRO PERSOAL.
Será a cargo de O CONCELLO calquera outro persoal necesario para a organización do concerto (por
exemplo: despacho de entradas, porteiros, ...)
10. SEGURIDADE.
O CONCELLO disporá dun equipo humano para realizar o servizo de orde que estará formado por
persoal civil e especializado, e que deberá impedir a proximidade de persoas ao escenario, camerinos, zona
traseira do escenario (backstage”), equipos de son e luces, etc., de forma efectiva pero absolutamente
respectuosa coas persoas. O servizo de orde cumprirá as obrigas de seguridade que se lle atribúan ao
CONCELLO neste contrato.
O servizo de orde estará dispoñíbel dende a chegada do equipo ata que, despois do concerto, teña
finalizado a desmontaxe e a carga do equipo. O persoal de seguridade atenderá as indicacións dos
responsabeis do CONCELLO. e dos/as representantes da AXENCIA
Ata o momento de apertura de portas ao público, ao lugar do espectáculo só poderá acceder o persoal
relacionado coa AXENCIA, O/A ARTISTA e o persoal de organización do CONCELLO para o que este disporá
do persoal necesario para cumprir este requisito. Todo o persoal relacionado co espectáculo deberá levar en
lugar visíbel unha acreditación.
Dende 30 minutos antes do momento de apertura de portas ao público, O CONCELLO montará un
dispositivo de seguridade integrado, como mínimo, por 27 persoas identificables con acreditacións visíbeis e
distribuído da seguinte maneira:
1 director do servizo de orde.
(2) membros DETRÁS DO ESCENARIO.
(12) membros DIANTE DO ESCENARIO.
(4) membros NOS EQUIPOS DE SON E ILUMINACIÓN.
(4) membros NO “BACKSTAGE” e CAMERINOS.
(4) membros EN ZONAS RESERVADAS Á AXENCIA
APARCADOIRO, MERCADOTECNIA,...)
O CONCELLO completará o equipo de seguridade co restante persoal que necesite o recinto para o
seu CONTROL PERIMETRAL (interno e externo), ACCESO DO PÚBLICO, ETC.
O CONCELLO comunicaralle á AXENCIA a identidade da persoa que dirixirá o servizo de orde, que
estará permanentemente localizábel durante a vixencia do contrato e no lugar do concerto dende o momento de
montaxe do dispositivo de seguridade, que funcionará antes da apertura de portas ao público.
O CONCELLO disporá a pé de escenario os extintores necesarios segundo a lexislación vixente, en
perfectas condicións de uso.

11. ACTUACIÓN E ENSAIO.
11.1. DISPOÑIBILIDADE DE ESCENARIO E TOMAS ELÉCTRICAS.
Dende a hora da chegada dos equipos do ARTISTA.
11.2. ENSAIO TÉCNICO.
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OS ARTISTAS precisaran realizar un ensaio técnico, que terá unha duración de (4) horas
aproximadamente dende as 16,00 ata as 20,00 horas, e que se realizará na tarde do día do concerto. Durante
estes ensaios técnicos non poderá haber persoas alleas á organización do concerto.
11.3. HORARIOS (ACTUACIÓN E PORTAS).
A actuación comezará ass 23,00 horas con estricta puntualidade.
A apertura de portas ó público producirase ás 21,00 horas. Nese momento entrará en funcionamento a
totalidade do dispositivo de seguridade e terán que estar finalizados os ensaios técnicos dos artistas.

12. PUBLICIDADE.
A axencia editará 2.000 carteis para a difusión deste concerto queserán distribuidos POLA AXENCIA con unha
antelación mínima de 15 días.

13. LOCAL DE ACTUACIÓN.
O CONCELLO e A AXENCIA coñecen e aceptan as características xerais do local e instalacións
necesarias para a actuación que se describen neste documento.
Ambas partes comprométense a cumprir todos os compromisos integrados neste contrato e anexo de
condicións de produción do espectáculo; así como a acordar outras estipulacións que contribúan á perfecta
realización da actuación.
E en proba de conformidade, asinan as partes este documento por triplicado e para un só efecto, no
lugar e data indicados.

22(712).RENUNCIA DUNHA BOLSEIRA DAS BOLSAS DE TURISMO VERÁN
2005 E NOMEAMENTO DE SUPLENTE. Expte. 1612/104.
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 coordinadora
de Turismo e Comercio, do 14.06.05, conformado pola concelleira-delegada de dito Servizo, a Xunta
de Goberno Local acorda:
1º.- Quedar enterada da renuncia voluntaria presentada por Dona Patricia Costas Collazo á bolsa
de formación en prácticas da Concellería de Turismo o día 13 de xuño de 2005.
2º.- Nomear como titular da bolsa para a realización de prácticas nas oficinas de información e
servicios turísticos a Dona Carla Rodríguez Ponte, con DNI 76.930.078 T, en substitución do titular
que presentou a súa renuncia por escrito, dado que se trata da primeira suplente por orde de
puntuación.
3º.- Dar traslado deste acordo á Intervención Xeral e á Tesourería Municipal ós efectos
oportunos.

S.ord. 20.06.05

23(713).-ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.

E sen ter máis asuntos que tratar, a Sra. presidenta rematou a sesión ás nove horas e trinta
minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucía Molares Pérez

S.ord. 20.06.05

