ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 27 de xuño de 2005

SEÑORES/AS ASISTENTES:

NON ASISTEN:

Dª. Corina Porro Martínez
D. José Manuel Figueroa Vila
Dª. Lucia Molares Pérez
D. Ignacio López-Chaves Castro.
D. Javier Jorge Guerra Fernández
Dª. Soledad Polo Lima
D. Antonio Coello Bufill

D. José Manuel Iglesias Carrera
D. Carlos Comesaña Abalde
Dª. Marta Iglesias Bueno

Na Casa do Concello de Vigo, ás doce horas e cinco minutos do día vintesete de xuño de dous
mil cinco e baixo a presidencia da Excma. Alcaldesa, Sra. 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 concelleiro Sr. Couto Pérez, e o titular do órgano de apoio á
Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo Penela.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(717).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 83/04 INTERPOSTO POR Dª MARIA LUISA BUJÁN PÉREZ CONTRA
DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 11.05.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Con estimación parcial do presente recurso contencioso administrativo nº PO 83/04 interposto
por LUISA BUJÁN PÉREZ, contra a desestimación presunta polo Concello de Vigo da súa
reclamación de responsabilidade patrimonial de data 01.09.03 declaro dita resolución contraria a
Dereito, con absolución da codemandada UTE ELOYMAR-TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE VIGO, e
condeando á Administración demandada a aboarlle á actora a cantidade de 6.071,15 €, máis os xuros
legais devengados por dita cantidade dende a data da reclamación patrimonial en vía administrativa.
Sen imposición de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Servizo de Patrimonio.
S.ord.27.06.05

2(718).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 272/04 INTERPOSTO POR D. JOSE JANEIRO COMESAÑA CONTRA
DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. ESTIMADO PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 23.03.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que estimando parcialmente o presente recurso contencioso-administrativo interposto pola
representación procesual de JOSÉ JANEIRO COMESAÑA contra a desestimación presunta da súa
reclamación en concepto de responsabilidade patrimonial formulada fronte ao Concello de Vigo polos
danos sofridos no seu vehículo en data 28.10.02, condeno á Administración Municipal demandada a
aboarlle en tal concepto a cantidade de 934,96 €, máis os xuros legais dende a data da reclamación, o
día 06.06.03. Sen pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta aos
Servizos de Patrimonio e Contratación e de Intervención-Tesourería.

3(719).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 274/04 INTERPOSTO POR D. CRISANTO CECILIO SANMARTÍN MARTÍNEZ
CONTRA SANCIÓN DE TRÁFICO. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 23.03.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Desestimo o recurso contencioso administrativo interposto pola representación procesual de
CRISANTO CECILIO SANMARTÍN MARTÍNEZ contra a resolución de data 26.07.04 do Concello
de Vigo no expediente administrativo sancionador nº 1031854910 pola que se impon ao recorrente
unha sanción de 92 €, por infracción do artigo 39.2.d) LSV e artigos 94.2. RGC, acto que declaro
conforme a Dereito. Sen pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta o
departamento de municipal de Seguridade e Circulación.

4(720).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 280/04 INTERPOSTO POR RECALVI S.L. E ANDREA COMESAÑA GONZÁLEZ
CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 01.06.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:

Estimamos o recurso contencioso administrativo interposto pola representación de RECALVI,
S.L. e ANDREA COMESAÑA GONZALEZ fronte ao Concello de Vigo, contra a desestimación
presunta por silenzo da súa reclamación en concepto de responsabilidade patrimonial formulada en
data 10.02.04 polo que condeo á Administración municipal a aboarlle á empresa Recalvi, S.L., a
cantidade de 1.428,80 €, con aplicación dos xuros legais dende a data da reclamación con absolución
do resto de demandados. Sen pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Servizo de Patrimonio.

5(721).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 281/2004 INTERPOSTO POR D. JULIO MARTÍN RUIZ CONTRA
DESESTIMACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA SANCIÓN
DE TRAFICO (EXPTE 1030783517). ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 18.04.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, interposto contra resolución do concelleiro delegado de
Seguridade do Concello de Vigo de data 24.06.04, desestimatoria de recurso de reposición contra
resolución sancionadora notificada en data 3.05.04, que impoñía ao recorrente a sanción de 120,20 €
por rebasar un semáforo en vermello. A sentenza falla o seguinte:
Estimo o recurso contencioso-administrativo interposto por JULIO MARTÍN RUIZ seguido
como proceso abreviado nº 281/04, polo que declaro o acto obxecto de recurso contrario a Dereito,
anulándoo. Sen pronunciamento en materia de Custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta o
departamento de Seguridade e Mobilidade.

6(722).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 290/2004 INTERPOSTO POR CRISTINA VALEIRAS ANDRADE CONTRA
DESESTIMACIÓN ALEGACIÓNS FORMULADAS CONTRA INFRACCIÓN DE TRÁFICO
(EXPTE. 1040937652). INADMISIBLE O RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 18.05.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, interposto contra resolución de data 7.07.04 desestimatoria de
alegacións realizadas pola parte no expediente administrativo seguido polo Concello de Vigo por
infracción de tráfico. A sentenza falla o seguinte:
Declaramos a inadmisibilidade do presente recurso contencioso-administrativo interposto pola
representación de CRISTINA VALEIRAS ANDRADE por entender que a resolución administrativa
recorrida non é susceptible de recurso xurisdiccional, o tratarse dun acto de mero trámite.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta o
departamento de Seguridade e Mobilidade.

S.ord.27.06.05

7(723).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 311/2004 INTERPOSTO POR GARNICA S.A. CONTRA DESESTIMACIÓN
PRESUNTA DE SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUÍDA PARA
GARANTIR A LICITACIÓN DE CONCURSO E CONTRA ACORDO EXPRESO DE
INCAUTACIÓN DA MESMA. INADMISIBLE.
Dáse conta da sentenza de data 16.05.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, interposto, por unha banda, contra desestimación presunta de
solicitude de devolución da fianza provisional consituída por importe de 4.124,80€ mediante aval
bancario do BSCH núm. 1.800/9.068-2 de data 14.03.03 para garantir a licitación ao concurso público
para a adxudicación do servizo de limpeza das instalacións da actual Escola de Artes e Oficios e
contra a desestimación presunta do recurso de alzada; e por outra banda contra acordo expreso dictado
no expediente administrativo de 30.11.04, resolvendo a incautación da fianza, notificado á empresa en
data 13.12.04. A sentenza falla o seguinte:
Declaro inadmisible, por extemporaneidade de ampliación, o recurso contenciosoadministrativo interposto pola representación de GARNICA, S.A. fronte a Escola de Artes e Oficios
do Concello de Vigo. Sen pronunciamento en materia de Custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta a
Escola de Artes e Oficios do Concello de Vigo.

8(724).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 323/2004 INTERPOSTO POR D. VICENTE DOMÍNGUEZ VILA CONTRA
DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL (EXPTE. 16718/240). DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 06.06.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Desestimo o presente recurso contencioso administrativo nº PA 323/04 interposto pola
representación de VICENTE DOMÍNGUEZ VILA contra a desestimación presunta por silenzo do
Concello de Vigo da súa reclamación en concepto de responsabilidade patrimonial formulada en data
13.11.03, por falla de lexitimación pasiva da Administración contra a que se dirixe a demanda. Sen
pronunciamento en materia de Custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Servizo de Patrimonio e Contratación.

9(725).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 328/04 INTERPOSTO POR Dª MARIA DEL CARMEN FERNÁNDEZ VIRIATO
CONTRA DESESTIMACIÓN DE REC. REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA SANCIÓN
DE TRÁFICO. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 05.05.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:

Desestimamos o recurso contencioso administrativo interposto por MARIA DEL CARMEN
FERNÁNDEZ VIRIATO fronte ao Concello de Vigo, en proceso abreviado nº 328/2004, polo que
declaro o acto obxecto de recurso conforme a Dereito. Sen pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Servizo de Seguridade.

10(726).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 346/04 INTERPOSTO POR D. ENRIQUE PIÑEIRO CORRAL CONTRA
RESOLUCIÓN DE 8.03.04 QUE DECLARA RESPONSABLE A SERAGUA DE
RECLAMACIÓN DE DANOS FORMULADA POLO RECORRENTE. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 29.03.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que, estimando parcialmente o presente recurso contencioso-administrativo (P.A.346/04)
interposto por ENRIQUE PIÑEIRO CORRAL fronte o Concello de Vigo, en impugnación da
resolución de data 08.03.04, declaro dito acto contrario a Dereito, con condena ao Concello a
indemnizar ao recurrente, por danos e prexuízos en concepto de responsabilidade patrimonial, na
cantidade de 4.239,18 €, con aplicación dos xuros legais correspondentes dende a data de reclamación
formulada en vía administrativa, en data 08.03.02. Sen pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta aos
Servizos de Patrimonio e Contratación e de Intervención-Tesourería.

11(727).- SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 23/2005 INTERPOSTO POR Dª SOCORRO PRADO IGLESIAS CONTRA
DESESTIMACIÓN DE REC. REPOSICIÓN FORMULADO CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 11.04.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimo o recurso contencioso administrativo interposto pola representación de SOCORRO
PRADO IGLESIAS contra a resolución dictada polo concelleiro delegado de Seguridade do Concello,
desestimatoria do recurso de reposición interposto fronte á dictada no expediente sancionador nº
1040897522, de imposición de sanción de 302 € por infracción do artigo 19.3 LSV e artigo 50 RGC,
declaro dito acto contrario a Dereito, polo que se deixa sen efecto. Sen pronunciamento en materia de
custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Servizo de Seguridade e tráfico.

S.ord.27.06.05

12(728).- SENTENZA DO TSXG NO REC. APELACIÓN Nº 3/8488/2000 INTERPOSTO
POR FUNDITESA SANJURJO S.A. CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO X.
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE PONTEVEDRA EN RELACIÓN COA
LIQUIDACIÓN
DO
IMPOSTO
POLO
INCREMENTO
DO
VALOR
DOS
TERREOS.DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 31.03.05 dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Desestimamos o recurso de apelación formulado por FUNDITESA SANJURJO S.L., contra
Sentencia de 01.09.00 desestimatoria de recurso interposto contra acordo da Comisión de Goberno do
Concello de Vigo sobre liquidación do Imposto sobre incremento do Valor dos Terreos e en
consecuencia , confirmamos a sentencia apelada. Con imposición de custas desta apelación á parte
apelante.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta aos
Servizos de Inspección de Tributos, Seguridade e Mobilidade.

13(729).- SENTENZA DO TSXG NO REC. APELACIÓN Nº 3/8725/01 INTERPOSTO
POR RENFE CONTRA SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
PONTEVEDRA QUE DECLARA INADMISIBLE RECURSO INTERPOSTO CONTRA
SANCIÓN TRIBUTARIA POR IMPOSTO POLO INCREMENTO DO VALOR DOS
TERREOS.DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 04.04.05 dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Desestimamos o recurso de apelación formulado por RED NACIONAL DE FERROCARRILES
ESPAÑOLES (RENFE) contra sentenza de 31.10.01, a cal declara a inadmisibilidade do recurso
interposto contra resolución de 21.06.00 do Concello de Vigo sobre sanción tributaria polo Imposto
sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, P.Ord. 311/00 e en consecuencia,
confirmamos a sentenza apelada. Con imposición de custas desta apelación á parte apelante.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Servizo de Inspección de Tributos.

14(730).- SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 02/4622/01 INTERPOSTO POR D.
ALBINO BARCIELA MARTÍNEZ CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE
RECLAMACIÓN PATRIMONIAL. ESTIMADO PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 10.02.05 dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimamos en parte o recurso contencioso-administrativo interposto por D. Albino Barciela
Martínez contra a desestimación presunta polo Concello de Vigo da reclamación de indemnización

polos danos sofridos como consecuencia do accidente do ciclomotor VL-0207608, o 29.12.99, na rúa
Severino Cobas, desestimación que declaramos contraria o dereito, polo que condenamos á
Administración demandada a que abone ao actor a cantidade de 1.447,29 €, incrementada cos xuros
legais dende o 01.07.00. Non se fai imposición de custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta aos
Servizos de Patrimonio e Contratación e Intervención-Tesourería.

15(731).- SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 02/4717/2001 INTERPOSTO POR D.
AVELINO ARTURO PORRUA VEITA E Dª MARGARITA ROMERO MARTÍNEZ CONTRA
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 23.04.01 QUE DECLARA INADMISIBLE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. ESTIMADO EN PARTE.
Dáse conta da sentenza de data 17.03.05 dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimar en parte o recurso contencioso-administrativo interposto por D. AVELINO ARTURO
PORRUA VEIGA e MARGARITA ROMERO MARTINEZ, contra resolución do Concello de Vigo de
23.04.01, Expte. 13528/240 (Patrimonio e Contratación), que declara inadmisible a reclamación de
Abraham e Santos F. Porrua Romero, anulamos dita resolución por ser contraria a Dereito,
condenando ao Concello a que indemnize a D. Santos Francisco Porrúa Romero a cantidade de
708,52 € (117.888 Ptas.) e do menor Abraham, na persoa dos seus pais, en 871,47 € (145.000 Ptas.),
cos xuros legais dende a data da reclamación. Sen facer especial condena en custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta
aos Servizos de Patrimonio e Intervención-Tesourería.

16(732).- SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 02/5273/01 INTERPOSTO POR Dª
MARIA ILDA RODRIGUEZ RODRÍGUEZ CONTRA DESESTIMACIÓN DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL (EXPTE. 13210/240).
DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 28.04.05 dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que debemos desestimar e desestimamos o recurso contencioso-administrativo interposto por
MARIA ILDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, contra resolución do 15.10.01 pola que se desestima a
reclamación sobre responsabilidade patrimonial formulada en data 25.05.00. Expte. 13210/240. Sen
custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Servizo de Patrimonio.

S.ord.27.06.05

17(733).- SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 4187/02 INTERPOSTO POR D. JUAN
VILAR GONZÁLEZ
CONTRA DESESTIMACIÓN
DE RECLAMACIÓN
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL (EXPTE. 12776/240). DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 21.04.05 dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Desestimar o recurso contencioso-administrativo interposto por JUAN VILAR GONZALEZ
contra acordo de 15.10.01 polo que se desestima a reclamación sobre responsabilidade patrimonial por
danos físicos sofridos o 04.11.99 na rúa Pi y Margall nº 68, Expte. 12776/240. Sen facer imposición de
custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Servizo de Patrimonio.

18(734).- SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 02/4207/02 INTERPOSTO POR D.
SERAFÍN FERNÁNDEZ DOVAL CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL (EXPTE. 14224/240).
DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 18.05.05 dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Desestimamos o recurso contencioso-administrativo interposto polo procurador JOSE
ANTONIO CASTRO BUGALLO, en nome e representación de SERAFIN FERNANDEZ DOVAL,
en relación coa desestimación por silenzo da reclamación, en escrito de data 23.05.01, de
responsabilidade patrimonial do Concello de Vigo en relación coa morte de Adelina García Martínez,
sendo codemandada a entidade Musini, S.A., e declaramos que o acto recorrido é conforme a Dereito.
Sen imposición de custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Servizo de Patrimonio.

19(735).- SENTENZA DO X. DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO
NO R.C.A. Nº 270/04 INTERPOSTO POR D. JOSE MANUEL COMESAÑA IGLESIAS
CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 29.03.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Desestimo o presente recurso contencioso-administrativo nº. PA 270/04 interposto por JOSE
MANUEL COMESAÑA IGLESIAS contra a desestimación presunta do Concello de Vigo da súa
reclamación en concepto de responsabilidade patrimonial formulada en data 29.01.04, por falla de
lexitimación pasiva da Administración contra a que se dirixiu a demanda. Sen pronunciamento de
custas.

A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
departamento de Patrimonio e Contratación.

20(736).- SENTENZA DO X. DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO
NO R.C.A. Nº 322/04 INTERPOSTO POR FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CONTRA RESOLUCIÓN DE 8.09.04 QUE DECLARA O DESSESTIMENTO DA ENTIDADE
RECORRENTE
RELATIVO
A
RECLAMACIÓN
DE
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 05.05.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia interposto contra resolución dictada polo Concello de Vigo no
expediente sobre reclamación de responsabilidade patrimonial formulada pola recorrente, polos danos
sofridos por un asegurado no seu vehículo, desestimatoria do recurso de reposición interposto por
FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros fonte á resolución de 17.06.04 pola que se ten por desestida a
FIATC, con arquivo de expediente. A sentenza falla o seguinte:
Desestimamos o recurso contencioso-administrativo interposto pola representación de FIATC
Mutua de Seguros y Reaseguros fronte ao Concello de Vigo no proceso abreviado nº 322/2004, polo
que declaro o acto obxecto do recurso conforme a Dereito. Sen pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Servizo de Patrimonio e Contratación.

21(737).- SENTENZA DO X. DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO
NO R.C.A. Nº 350/2004 INTERPOSTO POR Dª. DELFINA PEREZ ALVAREZ CONTRA
RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DE REC. DE REPOSICIÓN FORMULADO CONTRA
SANCIÓN DE TRÁFICO. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 01.06.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, interposto contra resolución dictada polo concelleiro delegado
de Seguridade do Concello desestimatoria de recurso de reposición formulado fronte á dictada en data
11.10.04 no expediente sancionador número 1040740960, pola que se impoñía unha sanción de 302 €
por exceso de velocidade. A sentenza falla o seguinte:
Estimo o recurso contencioso-administrativo interposto pola representación de DELFINA
PEREZ ALVAREZ no procedemento abreviado seguido co nº 350/04 fronte ao Concello de Vigo,
contra a resolución arriba indicada, que se declara contraria a Dereito, polo que se deixa sen efecto.
Sen pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
departamento de Seguridade, Tráfico e Transportes.
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22(738).- SENTENZA DO X. DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO
NO R.C.A. Nº 363/2004 INTERPOSTO POR Dª MARGARITA MARTÍNEZ TABOAS
CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 16.05.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, interposto contra desestimación presunta da solicitude
formulada pola recorrente ante o concello de Vigo, en data 16.03.04, en reclamación de indemnización
polos danos persoais ocasionais por unha caída que sufrio na confluencia entre as rúas San José e
Numancia desta cidade. A sentenza falla o seguinte:
Estimamos o recurso contencioso-administrativo interposto por MARGARITA MARTÍNEZ
TABOAS fronte ao Concello de Vigo, polo que condeno á Administración municipal a indenmizar á
actora na contía de 2.545,10 €, mais os xuros legais correspondentes dende a data da reclamación
formulada en vía administrativa, sen condena ningunha respecto de AQUALIA. Sen pronunciamento
en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
departamento de Patrimonio e Intervención Xeral.

23(739).- SENTENZA DO X. DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
FERROL NO R.C.A. Nº 53/2005 INTERPOSTO POR ANDRÉS ANTONIO FREIRE RIVERA
CONTRA SANCIÓN DE TRÁFICO. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 10.05.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
nº 1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Desestimo o recurso contencioso-administrativo interposto polo abogado D. Cristobal García
Martínez, en nome e representación de JUAN JOSE ACEA RODRIGUEZ, en relación coa resolución
da Dirección Xeral de Tráfico, de data 16.12.04, pola que se acorda confirmar a resolución recaída no
expediente nº 15/040.356.325/0, dos tramitados pola Xefatura de Tráfico da Coruña, no que se
resolveu impoñer ao interesado a multa de 200 € pola infracción ao artigo 52 do Reglamento Xeral de
Circulación, en relación co disposto nos artigos 67.1 e 69 da Lei sobre Tráfico, Circulación e
Vehículos a Motor e Seguridade Vial, e declaro que o acto e conforme a Dereito. Sen facer especial
pronunciamento sobre as Custas do procedemento.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
departamento de Seguridade e Mobilidade.

24(740).- AUTO DO TRIBUNAL SUPREMO NO REC. CASACIÓN Nº 008/0011547/2004
INTERPOSTO POR Dª MARINA ESTÉVEZ VÁZQUEZ CONTRA AUTO DO TSXG QUE
DECLARA INADMISIBLE O RECURSO INTERPOSTO EN RELACIÓN COA
RECUPERACIÓN DO LOCAL MUNICIPAL NO MERCADO DO PROGRESO (EXPTE.
15107/240). DESERTO O RECURSO.

Dáse conta do auto de data 07.04.05 dictado pola Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Supremo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
1º.- Declarar deserto o recurso de casación preparado por MARINA ESTEVEZ VAZQUEZ
contra resolución dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sec. 2 da Coruña nos autos nº
4252/2003, con devolución á mesma das actuacións recibidas. Non se fai expresa imposición de
custas.
2º.- Tense por personado e parte, en calidade de recorrido, ao procurador D. Argimiro Vázquez
Guillén en nome e representación do Concello de Vigo, cuxo escrito de personamento haberá de unirse
aos autos, habendo de entenderse con aquel, esta e as sucesivas dilixencias na forma previda pola Lei.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido do auto, do que deberá darse conta o
departamento de Patrimonio.

25(741).- AUTO DO X. DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
REC. DE APELACIÓN INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA SENTENZA
ESTIMATORIA DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
EN RELACIÓN COA
DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE REPOSICIÓN CONTRA DENEGACIÓN DE LICENZA.
DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 21.04.05 dictado polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1
de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que debía acordar e acordaba ter por desistido ao Concello de Vigo do recurso de apelación
interposto neste proceso.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto, do que deberá darse conta o
departamento de Licenzas de obras e actividades.

26(742).- AUTO DO X. DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 2/05 INTERPOSTO POR Dª MANUELA RODRÍGUEZ PEREIRA CONTRA
DESESTIMACIÓN POR SILENZO ADMINISTRATIVO DE RECLAMACIÓN DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL (EXPTE. 16742/240). DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 29.04.05 dictado polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1
de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Acordar ter ao procurador D. MANUEL LAMOSO REY, en nome e representación de Dª.
MANUELA RODRIGUEZ PEREIRA, por desistido na prosecución do presente procedemento. Sen
imposición de custas.
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto, do que deberá darse conta ao
departamento de Patrimonio.
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27(743).- AUTO DO TSXG NO REC. APELACIÓN Nº 4023/2005 INTERPOSTO POR
POMBO VÁZQUEZ E HIJOS S.L CONTRA AUTO DO X. DO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 2 DA CORUÑA QUE SE DECLARA INCOMPETENTE PARA O
COÑECEMENTO DO R.C.A. INTERPOSTO EN RELACIÓN CON EXPEDIENTE
SANCIONADOR EN MATERIA DE SERVIZOS FUNERARIOS. O AUTO DECLARA MAL
ADMITIDO O RECURSO.
Dáse conta do auto de data 25.04.05 dictado pola Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Ten por mal admitido o recurso de apelación 4023/05, seguido contra auto de data 03.09.04,
dictado no procedemento abreviado 129/2004, polo Xuzgado do Contencioso-Administrativo nº 2 da
Coruña, que declara a incompetencia de dito Xulgado e acorda remitir as actuacións ao Xulgado de
Vigo: sen facer imposición das custas. Devólvanse as actuacións ao Xulgado do ContenciosoAdministrativo nº 2 de A Coruña.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido do auto, do que deberá darse conta o
departamento de Cemiterios.

28(744).- PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR:
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes do xefe de Sector de Acción
Social, conformados pola delegada da Área de Participación Cidadá, a Xunta de Goberno local acorda:
a) Conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar ás seguintes persoas:
-

Dña. Ana Mª Pérez Vila. Expte. 4/596.
Dña. Juana Comesaña Valverde. Expte. 4/984.
D. Angel Raposo Blanco. Expte. 4/370.
Dña. Ana Mª Alonso Novoa. Expte. 4/336.
Dña. Aurea Vila Costas. Expte. 23/652.
D. Jesús Quinta Gulias. Expte. 14/356.
Dña. Mª. Cruz González Iglesias. Expte. 14/417.
D. Antonio Fernández Martíns. Expte. 13/736.
D. Manuel Villar Pérez. Expte. 13/459.
Dña. María Iglesias González. Expte. 11/901.

b) Dar de baixa no Servizo de Axuda no Fogar a Dña. Benigna Regueiro Álvarez. Expte. 22/18.

29(745).- PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO
DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE AXUDA AO ENFERMO MENTAL DOA PARA A
DISPOSICIÓN DE PRAZAS NO SEU CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E
LABORAL. EXPTE. 12745/301.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do 13.06.05 da
técnica de Benestar Social, conformado polo xefe do Sector de Acción Social, pola delegada da Área
de Participación Cidadá e pola interventora xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Prestar aprobación ao texto do convenio entre o Excmo. Concello de Vigo e a Asociación
de Axuda ao Enfermo Mental, DOA, para dispor de prazas no Centro de Rehabilitación Psicosocial e
Laboral para enfermos mentais.
2º.- Prestar aprobación á disposición dunha cantidade de 6.000 € (SEIS MIL) EUROS, con
cargo á partida 3130.227.06.14 de Benestar Social, como aportación municipal a este convenio.
3º.- Delegar a sinatura do convenio na persoa da Delegada da Área de Participación Cidadá,
Dna Marta Iglesias Bueno.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE AXUDA AO
ENFERMO MENTAL, DOA.
REUNIDOS
Dunha parte:
Dna. Marta Iglesias Bueno, Delegada da Área de Participación Cidadá, nomeada por Resolución de
Alcaldía de 21 de febreiro de 2005, ó amparo do previsto no artigo 126.2, parágrafo segundo da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
doutra
D. Jean Desclos, Presidente da Asociación de Axuda ao Enfermo Mental, Doa, inscrita no Rexistro
Provincial de Entidades do Goberno Civil de Pontevedra co número 1524, con CIF: G-36044295; con capacidade
para asina-lo presente convenio segundo di no artigo 40 dos estatutos da mesma.
Interveñen en función dos seus respectivos cargos e no exercicio das facultades que, para conveniar en
nome das entidades que representan, teñen conferidas
EXPOÑEN
1.- Que a Asociación de Axuda ao Enfermo Mental DOA se constituíu legalmente no ano
1987 coa iniciativa de familiares e persoas sensibilizadas coa problemática dos enfermos psíquicos, especialmente
aqueles que padecen psicosis esquizofrénica. Trátase dunha entidade, eminentemente social e sen ánimo de lucro.
Con esta Asociación téntase acabar coa discriminación e aislamento que sufren estes
enfermos e os seus familiares, case sempre debido ao descoñecemento e a falta de información por parte da
sociedade. O Concello de Vigo, diante destas necesidades, relacionadas coa problemática que amosan estas persoas
e as súas familias que, en moitos casos, acuden aos Servizos Sociais de atención primaria, ten iniciado accións para
atender aquelas.

S.ord.27.06.05

2.- As accións desenvolvidas por esta Asociación son entre outras; a) actividades de
rehabilitación psicosocial, laboral e familiar de enfermos mentais; b) xestión de pisos tutelados; c) apoio psicosocial
a enfermos mentais; d) apoio ás familias destes enfermos e calquera outra actividade prevista dentro dos fins
Asociación. Estas actividades téñense amosado como eficaces, polo que ese feito fai pensar na necesidade de
continuar con elas.
----------3.- A Constitución, no seu artígo 49, impón a obriga dos poderes públicos de realizar
unha política de previsión, tratamento, rehabilitación e integración dos disminuídos físicos, sensoriais e psíquicos,
aos que “...prestarán a atención especializada que requiran e os ampararán especialmente para o disfrute dos
dereitos que este Título otorga a todos os cidadáns...”
4.- O Estatuto de Autonomía de Galicia lexitima a actuación lexislativa da Comunidade
Autónoma de Galicia no eido da asistencia social, no seu artigo 27, apartados 23 e no seu artigo 33 o
desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación básica do estado en materia de sanidade interior.
5.- A Lei 7/85, do 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local, no seu artigo 25.1,
dí que os municipios no ámbito das súas competencias poden promover toda clase de actividades e prestar cantos
servicios públicos contribúan a satisface-las necesidades e aspiracións da comunidade.
6.- A Lei 4/1993, de 14 de abril, Galega Servicios Sociais, di no seu artigo 4º que os
servicios sociais configúranse como un sistema intergado de protección social orientado á prestación programada
de atencións e servicios que posibiliten a mellora da calidade devida e a participación das persoas ou grupos,
especialmente daqueles que sofren algún tipo de carencia, marxinación ou desatención selectiva, así como á
prevención e eliminación das causas que están na orixe daquelas situacións.
----------------7.- A Asociación DOA, de Axuda ao Enfermo Mental é unha entidade con persoalidade
xurídica propia e capacidade de obrar de conformidade co establecido no ordeamento xurídico. O seu
funcionamento regúlase segundo a Orde 23 de outubro do 1998, da Consellería de Sanidade que regula os Centros
de Rehabilitación Psicosocial e laboral para enfermos mentais. Encádrase na Subdirección Xeral do Programa de
Atención Sociosanitaria.
Segundo consta nos estatutos de dita Asociación, no seu artigo 4º di que os obxectivos da
asociación son “promover aquellas intervenciones en el área de salud mental no cubiertas por las Instituciones
existentes, buscando una mejor relación entre el enfermo mental, el medio familiar, social y, a ser posible laboral;
información, educación y concienciación sobre el enfermo mental; toma de contacto y apoyo solidario entre
familiares de enfermos mentales; estimular aquellas iniciativas propias y ajenas dirigidas a facilitar la formación y
posible reinserción psicosocial de dichos enfermos, entendiéndose por tales, aquellas personas con neurosis graves
o psicosis y cuyo estado no es incompatible con su reinserción psicosocial; la creación y permanencia de servicios
de rehabilitación y laborales”
No artigo 4 sigue dicíndo que a asociación poderá organizar “todo tipo de actividades
de rehabilitación psicosocial, laboral y familiares de enfermos mentales”.
8.- O Concello de Vigo recoñece á Asociación DOA de axuda ao enfermo mental , a súa
capacidade para a realización das accións do proxecto, presentado ó Concello de Vigo e valoradas técnicamente
polo persoal municipal.
--------------9.- Este Convenio queda excluído do ámbito do Real Decreto Lexislativo 2/2000 polo
que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas.

e segundo o manifestado con anterioridade, recoñecéndose expresamente as partes
capacidade de obrar para afronta-las accións motivo de convenio, acordan suscribi-lo presente de acordo coas
seguintes
CLAÚSULAS
Primeira : Obxecto - O obxecto principal do presente convenio é a colaboración para a atención das
persoas con enfermidade mental e as súas familias no centro de rehabilitación psicosocial y laboral que a citada
entidade ten na nosa cidade, sendo beneficiarios do mesmo, persoas con neurosis graves ou psicosis cuxo estado
non sexa incompatible coa súa posible reinserción psicosocial.
O centro atópase ubicado na rúa Romil, nº 84 desta cidade, e conta con seis obradoiros ocupacionais.
Ademáis destes talleres realízase terapia individual e grupal, asesoramento e orientación psicolóxica, actividades
prelaborais, ocio e tempo libre, psicomotricidad, psicoducación a familias e usuarios, así como adestramento de
habilidades sociais e da vida diaria.
Segunda : Finalidade - A finalidade do convenio é contar por un período de tempo que non exceda do 31
de decembro de 2005, dunha serie de plazas no citado centro da Asociación DOA, que non excederán de catro, nas
que quedarán cubertos todolos servicios habituais neste tipo de servicio, que xa ven prestando a Asociación.
Terceira : Funcións - As entidades velarán pola correcta e profesional actuación no eido da integración
social e a atención ós mais desfavorecidos no ámbito de accións do citado Centro, dispoñendo os recursos materiais
e humanos necesarios, sendo as encargadas de desenvolver as accións motivo do convenio.
A Asociación DOA será a encargada de xestionar as accións que sexan necesarias para o
funcionamiento do centro motivo do convenio.
Será función do Concello de Vigo aporta-los recursos financieiros, supervisa-lo cumprimento das fins,
e facilita-las accións motivo de convenio. Así mesmo, o seguimento, control e avaliación última da realización dos
mesmos, a través da Comisión de Seguimento que se contempla na cláusula oitava.
Cuarta : Destinatarios - Serán destinatarios do proxecto as persoas con enfermidade mental de idades
comprendidas entre 17 e 55 anos derivados polos profesionais dos Servizos Sociais Municipais, cando reúnan os
requisitos acordados entre as partes.
Quinta : Duración - Terá vixencia durante o tempo que resta do presente ano, a contar dende a data
da súa sinatura.
Sexta : Condicións económicas - As condicións económicas que se asumen para a posta en marcha do
presente proxecto serán por un importe total de 6.000 (seis mil) euros, con cargo á partida 3130.227.06.14 de
Benestar Social.
O precio máximo conveniado non poderá ser obxecto de incremento algún.
Sétima : Relación contractual - A sinatura do presente convenio non suporá relación contractual
algunha do persoal encargado da organización, desenvolvemento ou calquera outra tarefa do proxecto, coa
administración municipal.
Oitava : Seguimento e avaliación - Para o seguimento do convenio, para a determinación dos criterios
non previstos no funcionamento do mesmo e para a resolución de controversias, nomearase unha Comisión de
Seguimento, composta por dous representantes por cada parte asinante.
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Novena : Difusión do proxecto - A difusión do proxecto será por conta exclusiva do Concello de Vigo,
excepto o que se indica na cláusula decimoterceira.
Décima : Avaliación e control do proxecto - A entidade que desenvolve o proxecto, facilitará o acceso
dos profesionais do Concello de Vigo ás mesmas, para un meirande control do proceso.
Undécima : - Polo presente Convenio, a Asociación DOA, comprométese a:
a – Desenvolve-las actividades e accións do Centro de Rehabilitación Psicosocial que sexan
discutidos previamente por persoal técnico das entidades, atendendo ás orientacións e/ou variacións que se
podan acordar polas partes, mediante a Comisión de Seguimento e segundo as prioridades marcadas dende o
Concello de Vigo.
b – Dispoñe-los medios técnicos, materiais e humanos para o correcto desenvolvemento de
aquelas.
c - Encargarse de face-los pagos das cantidades correspondentes a terceiros no que respecta a
persoal, publicidade, seguros, alugueres, etc., motivados polas accións emprendidas neste convenio.
d - Presentar ó Concello un informe de avaliación final completo.
e - Introducir calquera outra acción tendente ó correcto desenvolvemento do proxecto, sempre
de acordo coas orientacións xerais da Comisión de Seguimento.
f – Dispo-los medios para que tódalas actividades desenvolvidas conten cos seguros, persoal
titulado, etc. cara á súa correcta execución.
g - A redacción de textos, material gráfico e outro material escrito, así como dos contidos das
actividades concretas que o compoñen.
h – Atende-las indicacións técnicas do persoal técnico municipal, cando sexan precisas para o
correcto desenvolvemento das actividades.
i - Participar nas reunións de coordinación marcadas, e a petición do persoal técnico do
Concello.
Duodécima: - O Concello de Vigo, pola súa banda, comprométese a:
a – Garanti-la prestación adecuada das actividades e servicios motivo de convenio, como
responsable último de todo o proxecto.
b – Articula-los medios técnicos para a supervisión da axeitada cobertura das plazas
conveniadas
Normas Complementarias:
Decimoterceira: - A pesares de que toda a difusión das actividades deberá ser realizada polo Concello
de Vigo, poderá ser exceptuada aquela que, de xeito puntual, sexa decidida pola Comisión de Seguimento.
Decimocuarta: - Tódolos materiais e instrumentos necesarios para o correcto desenvolvemento da
actividade serán aportados pola entidade que desenvolve a acción, a Asociación DOA, excepto nos casos nos
que sexa o Concello quen realice dita aportación, e como acordo entre as partes.

Así mesmo, por acordo expreso das partes asinantes do presente convenio, poderá contarse coa
colaboración de calquera outra entidade que poida contribuir ó desenvolvemento do obxecto do convenio, tanto
polo que respecta a recursos humanos como técnicos ou de outro tipo.
Dita colaboración, (non puntual), deberá ser recollida nunha Addenda anexa ó presente convenio, coa
conformidade dos asinantes do mesmo, e recollendo expresamente as condicións que sexan necesarias.

Decimoquinta: - O Concello de Vigo será o interlocutor con calquera asociación, institución,
administración ou entidade nos contactos que resulten do proxecto. Así mesmo, calquera realización conxunta
de actividades ou colaboracións con terceiros, deberá contar co visto e prace da Comisión de Seguimento.
Acordos para resolucións, cancelación ou renovación:
Decimosexta - Como norma última, será o Concello quen teña a capacidade de decisión definitiva no
referido ó presente Convenio ou accións nel incluídas, caso de non existir acordo entre as partes.
Decimosétima - O incumprimiento do especificado nas cláusulas, poderá ser motivo de cancelamento
da execución deste convenio, previa resolución da Comisión de Seguimento.
De se-la Asociación DOA a que non cumprira o acordado, suporá o cancelamento dos pagos
pendentes. No caso de non executarse actividades e terse librado por adiantado algunha cantidade, motivará o
reintegro da mesma á entidade financiadora, no momento do cancelamento.

Presuposto, pago e xustificación:
Decimoitava – O Concello de Vigo afrontará os gastos que lle corresponden, por un importe total de
6.000 (seis mil) euros.
Decimonovena - O prezo máximo conveniado non poderá ser obxecto de incremento algún.
Vixésima- Pagamento: o Concello de Vigo aboará unha cantidade inicial de 3.000 (tres mil) euros que
supón o 50% do total, para facer fronte ós gastos xerados o comezo do convenio. Para elo o funcionario
responsable municipal do Servizo de Benestar Social, encargado do seguimento da actividade, deberá certificala data de comezo de programa. O segundo pago por un importe de 3.000 (tres mil) euros, que supón o segundo
50% do total do convenio, realizaráse previa presentación pola unidade administrativa responsable do seu
seguemento, da certificación do cumprimento do convenio.
Vixencia:
Vixésimoprimeira- O presente convenio entrará en vigor no momento da súa sinatura e estará vixente
ata o 31 de decembro de 2005.
De acordarse a continuación da colaboración entrambas entidades asinantes no proxecto motivo de
asinatura do presente convenio, só será preciso a redacción, trámite, aprobación e sinatura dun novo convenio,
no caso de que se afecte ós contidos do presente de xeito significativo. De non ser así, bastará coa sinatura
dunha addenda tras de ser realizado-los trámites administrativos necesarios.
Así mesmo, e como aparece recollido na Claúsula Decimocuarta, por acordo expreso das partes
asinantes do convenio, a colaboración de calquera outra entidade que poida contribuir ó desenvolvimento do
proxecto, deberá ser recollida nunha Addenda anexa.
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Vigo

Estando de acordo as partes co anteriormente manifestado, asinan o presente convenio en
de xuño de dous mil cinco.

30(746).- DAR CONTA DA SINATURA DA 1ª E 2ª ADDENDA DA PRÓRROGA DO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E O
CONCELLO DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS E SERVIZOS
DE TRATAMENTO DE DROGODEPENDENZAS-2005. EXPTE. 12760/301.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do 16.06.05 do
xefe do Sector de Acción Social, conformado pola delegada da Área de Participación Cidadá, a Xunta
de Goberno local acorda:
Quedar enterada da 1ª e 2ª addenda da prórroga do convenio de colaboración entre a
Consellería de Sanidade e o Concello de Vigo, para o desenvolvemento dos programas e servizos de
tratamento de drogodependenzas para o ano 2004 por un total de 466.626,95 euros.

31(747).PROXECTO DE CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO ALETHEIA PARA A REALIZACIÓN DAS XV
XORNADAS DE FILOSOFÍA “A REALIDADE HUMANA: PROMEBLÁTICA ACTUAL DA
PERSOA”. EXPTE. 9011/331.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 10.06.05, e de acordo
co informe-proposta do 09.06.05 do xefe do Departamento de Cultura, conformado polo concelleirodelegado da Área de Asuntos Sociais e pola interventora xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o texto do proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Asociación
Cultural Grupo Alethiea, CIF G36659258, para a organización dunha Xornadas de Filosofía
programadas pola Concellería de Cultura baixo o título “A Realidade Humana: problemática actual da
persoa”, que se realizarán do 18 ó 21 de otubro de 2005 en Vigo.
2º.- Autorizar un gasto a favor da A.C. Grupo Aletheia de 12.000 € (doce mil euros, con
cargo á partida 4510.226.06.00 “Foros culturais”, en concepto de compensación pola organización das
Xornadas de Filosofía.
PROXECTO DE CONVENIO CONCELLO DE VIGO-A.C. GRUPO ALETHEIA PARA A REALIZACIÓN DAS
XV XORNADAS DE FILOSOFÍA “A realidade humana: problemática actual da persoa”.
En Vigo, a ___ de _______ de dous mil cinco.
REUNIDOS
Dunha parte, D. Ignacio López Chaves, concelleiro-delegado do área de Cultura do Concello de Vigo e en
representación desta administración municipal, con CIF P-3605700-H, e con enderezo na praza do Rei s/nº.
Doutra parte, D. Avelino Muleiro García, presidente do A.C. Grupo Aletheia, con CIF G36659258, e con
enderezo na rúa Álvaro Cunqueiro 36, 3º C, da cidade de Vigo, CP 36211.

MANIFESTAN
1.- A Concellería-delegada da Área de Asuntos Sociais do Concello de Vigo pretende o potenciamento da
actividade cultural da cidade, para o que vén desenvolvendo diversos programas que contribúen á análise do
fenómeno cultural nas súas máis diversas manifestacións.
2.- Mergullados nunha cultura postmoderna e influenciada por intereses pragmáticos, e materialistas, cómpre
reflexionar sobre esta situación histórica que nos tocou vivir e procurar atopar unha búsula que nos posicione
dentro dun mundo desorientado e abocado a unha perda alarmante dos valores humanos e a un esquecemento
dos dereitos das persoas como individuos.
3.- O tratamento das cuestións prensentadas deben ser analizadas nunhas xornadas de filosofía abertas ao
público en xeral e ademais con recoñecemento académico, xustificado pola orixe universitaria e investigadora
dos relatores.
4.- O A.C. Grupo Aletheia é unha organización sen ánimo de lucro que pretende difundir os valores da filosofía,
da análise e da reflexión en todos os ámbitos posibles e está disposta a colaborar co Concello de Vigo naquelas
actividades relacionadas cos seus obxectivos.
C L AÚSUL AS
PRIMEIRA.- Obxecto.
O presente convenio suscríbese co obxectivo de realizar as XORNADAS DE FILOSOFÍA “A realidade humana:
problemática actual da persoa”, que promoven conxuntamente a Concellaría-delegada da Área de Asuntos
Sociais e mais a A.C. Grupo Aletheia, coa colaboración doutras entidades, como forma de potenciar as
manifestacións culturais da cidade.
SEGUNDA.Presuposto e financiamento.
O orzamento xeral da programación das Xornadas de Filosofía, con todos os conceptos e impostos incluídos,
ascende a un gasto total de 16.860 € dos que 12.000€. se financiarán con cargo á partida 4510.226.06.00
“Foros culturais” do orzamento municipal vixente no actual exercicio económico.
O Concello de Vigo ou o A.C. Grupo Aletheia poderán procurar financiamento das Xornadas de Filosofía a
través de entidades públicas ou privadas.
TERCEIRA.- Datas e lugares.
As Xornadas “A realidade humana: : problemática actual da persoa ” terán lugar do 18 ao 21 de outubro de
2005 no Salón de Actos da Fundación Caixagalicia, rúa Policarpo Sanz nº 21 de Vigo. O programa detallado e
o orzamento achéganse a este convenio nun ANEXO.
CUARTA.- Destinatarios e sistema de acceso.
As xornadas están destinadas ao público en xeral e contan cun número limitado de 150 prazas. A inscrición é
gratuíta e realizarase a través do A.C. Grupo Aletheia ou, directamente, no local das xornadas no momento do
seu inicio (se houbera prazas dispoñibles).
QUINTA.- O A.C. Grupo Aletheia comprométese a:
a) Asumir a organización das Xornadas de Filosofía, en particular os seguintes aspectos:
• Seleccionar aos relatores e organizarlles as viaxes e estadías.
• Atención aos ponentes, moderadores e representantes das entidades organizadores, dende a súa
chegada á cidade até a súa saída, incluíndo os traslados, comidas e ceas.
• Atención ao público: información, inscricións, entrega de documentación e certificados, etc.
• Difusión e comunicación sobre as xornadas: edición, distribución e/ou instalacións, de folletos, carteis,
dossieres, diplomas, rotulacións; etc. Información ao medios de comunicación en coordenación coa
Concellería-delegada da Área de Asuntos Sociais.
• Asumir os gastos derivados dos parágrafos anteriores.

S.ord.27.06.05

•

Controlar a asistencia dos inscritos, de acordo coas normas da Consellaría de Educación da Xunta de
Galicia, co obxecto de xestionar as certificacións académicas.
• Procurar o financiamento complementario do custo das xornadas.
b) Resolver con carácter xeral calquera detalle organizativo que non estea expresamente asumido polo
Concello de Vigo.
c) Cumprir o programa obxecto deste convenio segundo o proxecto detallado no anexo; comunicarlle á
Concellaría-delegada da Área de Asuntos Sociais os cambios que se puidesen producir no momento en que
se teña noticia deles co obxecto de recabar a conformidade da Concellaría-delegada da Área de Asuntos
Sociais coas modificacións.
d) Presentar no Concello de Vigo unha memoria-avaliación do programa obxecto deste convenio, dentro dos
10 días seguintes á súa finalización. Como mínimo, a memoria incluirá os datos de participación, os
detalles do desenvolvemento das actividades, a memoria de prensa e medios de comunicación, un rexistro
fotográfico ou audiovisual, o balance económico con detalle de gastos e ingresos.
SEXTA.- O CONCELLO DE VIGO a través da súa CONCELLARÍA-DELEGADA DA ÁREA DE ASUNTOS
SOCIAIS obrígase a:
Aboarlle ao Grupo Aletheia un importe total de 12.000 €. como compensación dos gastos orixinados polos
conceptos detallados na claúsula anterior; tras os informes técnicos correspondente e a aprobación da memoria
pola Xunta de Goberno Local.
SÉTIMA.- Unidade xestora e mecanismos de seguimento do convenio.
A xestión deste convenio corresponderalle á unidade de Cultura do Concello de Vigo e o seu seguimento
realizarase a través do A.C. Grupo Aletheia, da presenzia de persoal do Departamento de Cultura do Concello
nas actividades programadas e dos informes ou memoria correspondentes.
OITAVA.- Difusión.
A produción do material gráfico relacionado coas Xornadas de Filosofía será asumida integramente pola A.C.
Grupo Aletheia. O material editado deberá contar coa conformidade previa da Concellería-delegada da Área
de Asuntos Sociais e disporá dos depósitos legais que lle correspondan.
O anagrama-logotipo do Concello de Vigo-Concellaría-delegada da Área de Asuntos Sociais figurará
debidamente nos soportes publicitarios que se produzan, ademais das lendas que se acorden. Tamén figurarán
os anagramas-logotipos das entidades colaboradoras nas xornadas que determine a Concellaría-delegada da
Área de Asuntos Sociais.
A difusión aos medios de comunicación de informacións sobre as actividades programadas (roldas de
prensa, difusión de noticias, informacións, entrevistas, traballos, etc) deberá estar previamente acordada coa
Concellaría-delegada da Área de Asuntos Sociais.
NOVENA.- Sistemas de pagamento.
O Concello de Vigo aboaralle ao A.C. Grupo Aletheia o importe de 12.000 € por transferencia bancaria á conta
n. 0468/0040105822 que a citada entidade ten aberta na oficina da praza da Independencia de Caixanova a
nome de Grupo Aletheia; despois da aprobación da memoria-avaliación pola Xunta de Goberno Local do
Concello.
DÉCIMA.- Incumprimentos.
O incumprimento das obrigas estipuladas neste convenio poderá significar a súa cancelación.
DÉCIMO PRIMEIRA.- Vixencia, prorrogabilidade e mecanismos de denuncia.
O presente convenio terá vixencia dende a data da súa sinatura até o día 31 de decembro 2005.
DÉCIMO SEGUNDA.- Resolución de controversias e desenvolvemento.
O Xunta de Goberno Local queda facultada para solucionar as controversias derivadas da execución e o
Concelleiro de Cultura adoptará as medidas que contribúan ao seu cumprimento e desenvolvemento.

En proba de conformidade asinan, por triplicado exemplar, o presente convenio na data xa indicada.

XV XORNADAS DE FILOSOFÍA
“A realidade humana: problemática actual da persoa”
Salón de actos da Fundación Caixagalicia
18-21 de outubro de 2005
PROGRAMA
Día 19, martes
16.30h APERTURA DAS XV XORNADAS.
17.00h Camilo José Cela Conde: Correlatos cerebrais da conduta moral
humana.
Coloquio.
18.30h Descanso.
19.00h Eudald Carbonell: Socialización e tecnoloxía
20.30h Coloquio.
21.30h Final da sesión.
Día 19, mércores
17.00h Javier De Felipe: O cerebro humano: aspectos comparativos.
18.30h Coloquio.
19.00h Descanso.
19.30h Jesús Mosterín: Natureza humana e xenoma humano
21.00h Coloquio.
21.30h Final da sesión.
Día 20, xoves.
17.00h José María Bermúdez: Evolución humana: dieta, dentes e cerebro.
18.30h Coloquio.
19.00h Descanso.
19.30h Tecumseh Fitch: Evolución humana: dieta, dentes e cerebro.
(Tradución simultánea do inglés)
21.00h Coloquio.
21.30h Final da sesión.
Día 21, venres
17.00h. Tomás Calvo: A natureza humana en Aristóteles.
18.30h. Coloquio.
19.00h. Descanso.
20.00h Carmen Maté: A conduta dos homínidos.
21.00h Coloquio.
21.30h. Clausura.
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PRESUPOSTO
ORZAMENTO
A) GASTOS.
1.- Emolumentos conferenciantes:………………………. 5.600 €
2.- Viaxes:………………………………………………..
3.000 €
3.- Hotel:…………………………………………………
2.460 €
4.- Comidas:……………………………………………..
1.300 €
5.- Carteis, programas, carpetas:………………………... 3.000 €
6.- Comunicacións: fax, teléfono, cartas, etc…………. ... 500 €
TOTAL GASTOS:……………………………………..……….…… 16.860 €
A) INGRESOS:
1.2.3.-

Concello de Vigo:.........................…………………. 12.000 €
Consellaría de Cultura:............……………............... 3.000 €
Consellaría de Educación:......……………………… 1.860 €

TOTAL INGRESOS:…………………………………….............

16. 860 €

DIFUSIÓN E FUNCIONAMENTO
DIFUSIÓN DAS XORNADAS DE FILOSOFÍA EN VIGO
A publicidade das Xornadas de Filosofía abrangue os seguintes ámbitos:
1.- Edición e distribución pola cidade de 1.000 carteis, deseñados polo pintor Antón Pulido.
2.- Presentación das Xornadas en rolda de prensa, presidida polo concelleiro-delegado da Área de Asuntos
Sociais.
3.- Edición e distribución de 3.000 dípticos co programa das xornadas.
4.- Distribución de carteis e dípticos co programa a todos os centros de ensino público e privado de Galicia,
universidades españolas e principais institucións galegas.
5.- Notas de prensa da temática das xornadas día a día.
6.- Entrevistas nos medios de comunicación cos relatores das xornadas.
FUNCIONAMENTO DAS XORNADAS DE FILOSOFÍA EN VIGO
1.- As Xornadas de Filosofía son abertas ao público en xeral, se ben son de máis interese para profesores
universitarios e de ensino secundario.
2.- A inscripción é gratuíta.
3.- A inscrición nas Xornadas de Filosofía pode realizarse previamente enviando os datos persoais ao apartado
de correos 5350, por correo electrónico (xornadasaletheia@yahoo.es) ou no momento mesmo da apertura das
xornadas (se houbera prazas dispoñibles).
4.- Outorgaráselles un diploma de asistencia a todos os asistentes que teñan xustificada unha presenza mínima
do 60% do programa. Ao profesorado recoñeceráselle vinte horas por parte da Consellaría de Educación, útiles
para sexenios e outras actividades docentes.

32(748).- SOLICITUDE DA FUNDACIÓN VIDE DE AUTORIZACIÓN PARA
ORGANIZAR O PARQUE TEMÁTICO LÚDICO-DEPORTIVO VIGO CUP 2005 OS DÍAS
DO 6 AO 10 DE XULLO DE 2005 EN DIFERENTES CAMPOS DE FÚTBOL DA
CIDADE.EXPTE. 5352/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do 21.06.05 do
director deportivo do IMD, conformado pola concelleira da Área de Promoción Económica e
Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar a a Fundación Vide a organizar os vindeiros días 6 ó 10 de xullo de 2005 o Parque
temático lúdico-deportivo Vigo Cup 2005, que se desenvolverá en horario de maña e tarde, como
complemento o torneo de fútbol base Vigo Cup que se celebra nas mesmas datas en diferentes campos
de fútbol da nosa cidade.
As actividades deste Parque Temático serian:
• Puenting.
• Hijumping.
• Rocodromo.
• Lanzadeira.
• Chutómetro.

33(749).- SOLICITUDE DO CLUB CICLISTA TEIS DE AUTORIZACIÓN PARA
ORGANIZAR O XIV GRAN PREMIO CICLISTA TEIS XI MEMORIAL PABLO MOREIRAS
O DÍA 3 DE XULLO DE 2005. EXPTE. 5241/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do 10.06.05 do
director deportivo do IMD, conformado pola concelleira da Área de Promoción Económica e
Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar ao club ciclista Teis a organizar o vindeiro día 3 de xullo de 2005 o XIV Gran Premio
Ciclista Teis XI Memorial Pablo Moreiras, nun circuíto formado polas rúas seguintes: saída e chegada
avda. Sanxurxo Badía, a altura do mercado de Teis, Enrique Lorenzo, avda. de Guixar, Julian Estévez
e Sanxurxo Badía, entre as 10:00 h. e as 13:30 h.

34(750).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE CLUBS DE TRAINERAS PARA A
CELEBRACIÓN DA REGATA DE TRAIÑAS. EXPTE. 5353/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de 17.06.05 e de acordo co
informe-proposta do director deportivo do IMD, do 15.06.05, conformado pola interventora xeral, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobación do texto do convenio para a celebración da Regata ACT, entre o Concello de
Vigo e a Asociación de Clubes de Traíñas, que de seguido se transcribe.
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2º.- Aprobar o gasto de 18.000 euros a favor da entidade; Asociación de Clubes de Traineras
(ACT), con CIF: G-01354851 Con enderezo en Paseo de los Olmos, 7 entrechán – Donostia – San
Sebastián 20016. c/c: 2097 0174 11 0008280976 con cargo á partida 4521.226.08.00 do vixente
orzamento, coa certificación e presentación das facturas orixinais ata completar a totalidade da
cantidade prevista no presente convenio unha vez rematado o evento.

CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE CLUBES DE TRAINERAS (ACT) PARA A
CELEBRACIÓN DA REGATA DE TRAÍÑAS ACT QUE SE CELEBRARA EN XULLO DE 2005.
No Concello de Vigo, a

de

do dous mil cinco.

Dunha parte:

D. Corina Porro Martinez, Alcaldesa de Vigo.

E doutra:

D. Angel del Hoyo Bravo, con DNI 72.424.785 Q, en nome e representación da Asociación
de Clubes de Traineras (ACT).

Ámbalas dúas partes recoñécese mutuamente con capacidade e competencia para formalizar o presente
Convenio.

EXPOÑEN :
Que en aras do interese deportivo que para a cidade de Vigo ten a realización da regata de Traíñas
ACT, o Excmo. Concello de Vigo e a Asociación de Clubes de Traineras (ACT) conveñen a realización da
Regata de Traíñas ACT o vindeiro mes de Xullo de 2005, nos seguintes termos:

ESTIPULACIÓNS
PRIMEIRA,- O Excmo. Concello de Vigo comprometese a:
1.1-

Autorizar a organización da Regata de Traíñas Bandeira ACT a Asociación de Clubes de Traineras
para a celebración da mesma o vindeiro mes de xullo de 2005.

1.2,-

A colaboración na organización dos medios necesarios para a instalación dun palco, instalación de
megafonía, así como a cesión das instalacións deportivas municipais necesarias durante a data de
celebración da Regata de Traíñas.

1.3.-

Aboar a Asociación de Clubes de Traineras a c/c 2097 0174 11 0008280976 co obxectivo de colaborar
no financiamento dos gastos relacionados coa organización e celebración da Regata de Traíñas ACT a
cantidade de 18.000 euros, con cargo á partida 4521.226.08.00 da Concellería de Deportes, unha vez
informado polo técnico municipal de que se devolveu a actividade e a presentación dunha memoria por
parte de ACT e as facturas orixinais.

SEGUNDA.- A Asociación de Clubes de Traineras asume as seguintes obrigas:
2.1.- Organizar a Regata de Traíñas ATC, no mes de xullo de 2005, asumindo as responsabilidades
sobre os seguintes medios:
a)
b)
c)
d)

Medios necesarios humanos e materiais para facilitar o acceso das embarcación.
Embarcacións auxiliares para a regata.
Coordinación sobre a sinalización do percorrido.
Coordinación montaxe palco, megafonía, etc.

e)
f)
g)
h)
i)

Solicitar os permisos necesarios.
Reunión e recepción delegados equipos.
Actos de entrega de premios.
Confección da Bandeira da proba.
Asumir os pagamentos dos premios entre os vencedores segundo os datos do presente
convenio.

2.2.- En tódala información e publicidade do Evento figurará o logo da Concellería Deportes. Así
mesmo na instalación onde se celebre o evento figurará unha pancarta da Concellería de
Deportes.
2.3.- A organización porá a disposición da Concellería de Deportes as invitacións necesarias para a
promoción do evento na Cidade.
2.4.- Tódolos medios de promoción e difusión, deberán empregar o Galego como Idioma oficial da
Regata de Traíñas ACT.
2.5.- Asumir as responsabilidades derivadas da organización do evento, cubrindo unha póliza de
responsabilidade civil.
TERCEIRA:

O seguimento da execución do presente Convenio será realizado pola Concellería de Deportes
do Excmo. Concello de Vigo, comprometéndose a Asociación de Clubes de Traineras a
xustificar debidamente ante as mesmas os gastos efectuados para a realización da referida
Bandeira de Traíñas ACT.
A Concellería de Deportes, aportará os medios necesarios para a coordinación das necesidades
derivadas do cumprimento do presente convenio, así como o seguimento das tarefas de
organización.

CUARTA:

A vixencia do presente convenio é para a realización da Bandeira de Traíñas ACT no vindeiro
mes de xullo de 2005.

QUINTA:

A Concelleira delegada da area de Promoción Económica e Desenvolvemento Local queda
facultada para solucionar posibles controversias derivadas da execución e interpretación do
convenio.

Así o conveña no lugar e data no encabezamento expresados e asinan por duplicado o presente
documento.

35(751).- DEVOLUCIÓN DE AVAL POR IMPORTE DE 1.500 € A FAVOR DE
CONSTRUCCIONES ALONSO ARESES S.L. CONSTITUÍDO POR RESERVA ESPECIAL
DA VÍA PÚBLICA POR OBRA NA RÚA MÉXICO. EXPTE. 71080/210.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de
Seguridade e Transportes, do 9.06.05, conformado polo concelleiro-delegado de Mobilidade e
Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
Que polos servicios da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval constituído en
data 14 de xaneiro de 2005 por CONSTRUCCIONES ALONSO ARESES, S.L, con CIF B36634319, por un importe de 1.500 €, para responder dos posibles danos que se poideran ocasionar ao
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patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía pública por obra na rúa MÉXICO esquina
rúa ECUADOR, por non producirse danos.

36(752).- REVISIÓN DO PREZO DO CONTRATO DO PROGRAMA EDUCATIVO
VIGO POR DENTRO. EXPTE. 17296/240.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnico de
Admón. Especial do 24.05.05, conformado pola interventora xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a revisión do prezo do contrato, do programa educativo Vigo por dentro, adxudicado
por resolución da Alcaldía deste Concello, en data 12 de xuño de 2003, ás empresas: Producción e
Xestión Cultural S.L. o Lote A) Monitoraxe, e a empresa “Transportes la Florida S.L.” o lote B)
Transporte, quedando fixado nos seguintes importes:
-

Lote A.- Monitoraxe, adxudicado á entidade “Producción e Xestión Cultural, S.L.” sendo o prezo
revisado o de 62.760 €/ano, a partir do 21 de novembro de 2004.

-

Lote B.- Transporte, adxudicado á empresa “Autocares La Florida S.L.”, por un prezo anual de
77.479,65 €/ano, manténdose as mesmas proporcións que as da adxudicación en canto ás viaxes
dentro do municipio, asignándoselle a cantidade de 38.275,88 €/ano, e o prezo Km. fora do termo
municipal fixado en 1,86 €, a partir do 28 de agosto de 2004.

37(753).- RENUNCIA DE D. FRANCISO JAVIER SÁNCHEZ DIEZ DA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA OUTORGADA NO ANO 1983 PARA OCUPACIÓN DO DOMINIO
PÚBLICO MUNICIPAL COA INSTALACIÓN DUN QUIOSCO NA RÚA ARAGÓN CON
TRAV. VIGO. EXPTE. 17316/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 01.06.05 do xefe
de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime Interior e polo concelleiro-delegado
de Patrimonio e Contratación, que di o seguinte:
PRIMEIRO.D. Francisco Javier Sánchez Diez, en escrito de entrada no Rexistro Xeral de data 12 de abril
de 2005, comunica o peche do quiosco que ven rexentando sito entre a rùa Aragòn e Travesia de Vigo polo que
solicita a sùa baixa a tòdolos efectos.
SEGUNDO.O solicitante, D Francisco Javier Sánchez Diez, resultou adxudicatario por acordo plenario de
7 de marzo de 1983 da concesiòn de uso do dominio público municipal para a instalación de quioscos
destinados á venta de prensa periódica con exclusión de outra actividade negocial, consonte o concurso público
convocado ó efecto por esta administración, e en base o prego de condicións administrativas aprobadas en
acordo plenario de 29 de abril de 1982, e que serviu de base a licitación e polo que se rixe a concesión
administrativa.
TERCEIRO.- No presente suposto, a extinción do dereito concesional outorgado ao solicitante para a
ocupación do domininio público municipal coa instalación dun quiosco na vìa pública destinado á venta de
prensa periódica prodùcese pola renuncia voluntaria deste, sen que se aprecie obxección algunha a sùa
aceptación, debèndose proceder pola propiedade á retirada do quiosco e reposición do dominio público afecto o
seu estado orixinal.

CUARTO.- Resulta competente para a adopción do acordo de resolución en relación ò solicitado, a Xunta de
Goberno Local consonte o disposto no ART. 127 da LRBRL.
Por todo o anteriormente exposto, propónse a Xunta de Goberno, a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Aceptar a renuncia de D. Francisco Javier Sánchez Diez da concesión administrativa outorgada
polo acordo plenario de 7 de marzo de 1983 para a ocupación do dominio público muinicipal coa instalación
dun quiosco destinado à venta de prensa periódica na Rùa Aragón confluencia coa Travesìa de Vigo, da cidade
de Vigo, declarando resolta dita autorización.
SEGUNDO.- Requerir a D. Francisco Javier Sánchez Diez para que no prazo de 20 días, a partir do seguinte
á notificación do presente acordo, proceda à retirada do quiosco da via pública e reposicion desta o seu estado
orixinal.
TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo o departamento de Administración de Tributos, Vìas e Obras e
Seguridade e Tráfico, para o seu coñecemento.

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

38(754).- RENUNCIA DE Dª. MARÍA ISABEL ALONSO IGLESIAS DA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA OUTORGADA NO ANO 1983 PARA OCUPACIÓN DO DOMINIO
PÚBLICO MUNICIPAL COA INSTALACIÓN DUN QUIOSCO NA GRAN VÍA-ILLAS
BALEARES. EXPTE. 17316/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 01.06.05 do xefe
de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime Interior e polo concelleiro-delegado
de Patrimonio e Contratación, que di o seguinte:
PRIMEIRO.Dña. Mª Isabel Alonso Iglesias, en escrito con entrada no Rexistro Xeral de data 23 de maio
de 2005, comunica o peche do quiosco que ven rexentando sito na Gran Via confluencia coas Islas Baleares,
polo que solicita a sùa baixa a tòdolos efectos.
SEGUNDO.A solicitante, resultou adxudicataria por acordo plenario de 7 de marzo de 1983 da concesion
de uso do dominio público muinicipal para a instalación de quioscos destinados a venta de prensa periódica
con exclusión de outra actividade negocial, consonte o concurso público convocado ò efecto por esta
administración, e en base o prego de condiciòns administrativas aprobadas en acordo plenario de 29 de abril de
1982, e que serviu de base á licitación e polo que se rixe a concesión administrativa.
TERCEIRO.- No presente suposto, a extinción do dereito concesional outorgado à solicitante para a ocupación
do dominio público municipal coa instalación dun quiosco na vía pública destinado à venta de prensa
periódica, prodùcese pola renuncia voluntaria deste, sen que se aprecie obxección algunha a sùa aceptación,
debèndose proceder pola propiedade à retirada do quiosco e reposición do dominio público afecto ó seu estado
orixinal.
CUARTO.- Resulta competente para a adopción do acordo de resolución en relación ò solicitado, a Xunta de
Goberno Local consonte o disposto no ART. 127 da LRBRL.
Por todo o anteriormente exposto, propónse a Xunta de Goberno, a adopción do seguinte acordo:
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PRIMEIRO.- Aceptar a renuncia de Dña. Mª Isabel Alonso Iglesias da concesión administrativa outorgada polo
acordo plenario de 7 de marzo de 1983 para a ocupación do dominio público muinicipal coa instalación dun
quiosco destinado a venta de prensa periódica na Gran Via confluencia coas Illas Baleares, da cidade de Vigo,
declarando resolta dita autorización.
SEGUNDO.- Requerir a Dña. Mª Isabel Alonso Iglesias para que no prazo de 20 dìas, a partir do seguinte à
notificación do presente acordo, proceda à retirada do quiosco da vía pública e reposiciòn desta o seu estado
orixinal.
TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo o departamento de Administración de Tributos, Vías e Obras e
Seguridade e Tráfico, para o seu coñecemento.

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

39(755).RENUNCIA DE D. ANTONIO MEDINA CELIS DA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA OUTORGADA NO ANO 1985 PARA OCUPACIÓN DO DOMINIO
PÚBLICO MUNICIPAL COA INSTALACIÓN DUN QUIOSCO NA RÚA PRÍNCIPE-RÚA
RONDA. EXPTE. 17316/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 01.06.05 do xefe
de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime Interior e polo concelleiro-delegado
de Patrimonio e Contratación, que di o seguinte:
PRIMEIRO.D. Antonio Medina Celis , en escrito con entrada no Rexistro Xeral de data 16 de maio de
2005, comunica o peche do quiosco que ven rexentando sito na Rùa Principe, cesando no exercicio da
actividade dende o 31 de marzo do ano en curso, polo que solicita o reintegro da Taxa correspondente xa
aboada.
SEGUNDO.O solicitante ven dende os anos cincuenta ocupando a Rùa Principe esquina a Ronda cun
posto de venta de confituras, autorizàndoselle pola Comisión Municipal Permanente, en data 4 de marzo de
1985 , a sustitución do quiosco que tiña por outro novo, no mesmo emprazamento e con destino exclusivo à
venta de confituras. Na actualidade e trala remodelación urbanística de dita zona, foi trasladado finalmente à
rùa Manuel Nuñez.
TERCEIRO.- No presente suposto, a extinción da autorización outorgada ò solicitante para a ocupación do
domininio público municipal coa instalación dun quiosco na vìa pública destinado à venta de confituras,
prodùcese pola renuncia voluntaria deste, sen que se aprecie obxección algunha a sùa aceptación, debèndose
proceder pola propiedade à retirada do quiosco e reposición do dominio público afecto Ò seu estado orixinal.
CUARTO.- Resulta competente para a adopción do acordo de resolución en relación o solicitado, a Xunta de
Goberno Local consonte o disposto no ART. 127 da LRBRL.
Por todo o anteriormente exposto, proponse a Xunta de Goberno, a adopción do seguinte acordo:
“PRIMEIRO.- Aceptar a renuncia de D. Antonio Medina Celis da autorización administrativa outorgada pola
Comisión Municipal Permanente, en data 4 de marzo de 1985 para a ocupación do dominio público muinicipal
coa instalación dun quiosco destinado à venta de confituras na Rùa Pincipe esquina Ronda, da cidade de Vigo,
declarando resolta dita autorización.

SEGUNDO.- Requerir a D. Antonio Medina Celis para que no prazo de 20 dìas, a partir do seguinte a
notificación do presente acordo, proceda a retirada do quiosco da vìa pública e reposicion desta o seu estado
orixinal.
TERCEIRO.- Dar traslado do presente acordo ò departamento de Administración de Tributos, Vìas e Obras e
Seguridade e Tráfico, para o seu coñecemento.”

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

40(756).- SOLICITUDE DE Dª CARMEN VILA LIBOREIRO DE DESAFECTACIÓN
DO CAMIÑO DE BARROS R-1 CON ORIXE NO CÑO. BARROS E REMATE NA FINCA
PARTICULAR Nº 2. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 06.06.05 do xefe
de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime Interior e polo concelleiro-delegado
de Patrimonio e Contratación, que di o seguinte:
Antecedentes:
Dª Carmen Vila Liboreiro achega escrito, con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello o día 21 de
marzo de 2005, solicitando a desafectación do camiño Barros R-1, con orixe no Camiño Barros e final na finca
particular nº 2.
O Expediente foi informado pola Oficina Técnica de Patrimonio en data 20 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 destinados à uso ou servicio público, considerando o artigo 264 da Lei
5/1997 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 camiño 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.
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, tódolos 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 á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte:
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“ Desestimar a solicitude de Dª Carmen Vila Liboreiro, de desafectación do camiño de Barros R-1, con orixe
en Camiño Barros e final na finca particular nº 2, e estar afectada na súa totalidade polo trazado viario previsto
no Plan Xeral de Ordenación Urbana vixente, consonte o acordo do Pleno Municipal de data 30 de novembro
de 1994”.

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

41(757).- RECTIFICACIÓN NO INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS E DEREITOS
DO TRAMO FINAL DO RAMAL 9 DO CAMIÑO DO RIAL. EXPTE. 16938/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 7.06.05 do xefe de
Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de Réxime Interior e polo concelleiro-delegado de
Patrimonio e Contratación, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
-

L 7 /1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rèxime Local (LRBRL).
L 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia (LALG).
L 33/2003 de 3 de novembro de Patrimonio das Administraciòns Públicas (LPAAPP).
L 30/1992 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administraciòns Públicas e do Procedemento
Administrativo Común. (LRXAP e PAC).
RD 24 xullo de 1889 do Còdigo Civil (CC).
L 4/1994 de 14 de setembro de Estradas de Galicia (LEG)
RDL 781/1986 de 18 de abril, do Texto refundido das Disposicións Legais en materia de Réxime Local
(TRRL)
RD 2568/1986 de 28 de novembro, do Regulamento da Organización, Funcionamento, e Rèxime
Xurídico das Entidades Locais. (ROFRXEL).
RD 1372/1986 de 13 de xuño, do Regulamento de Bens das Entidades Locais. (RBEL).

ANTECEDENTES:
PRIMEIRO.- Dña. Belen Cabo Somoza, mediante escrito con entrada no Rexistro Xeral do Concello manifesta a
errònea inclusiòn no Inventario de Vìas Públicas municipais dun camiño que responde ò camiño de Rial no Bº
de Casas-San Andres de Comesaña, ò considerar que non se trata dunha vìa pública, interesando a súa
rectificación.
SEGUNDO.- Na instrucción do expediente foron levados a cabo os trámites procedementais pertinentes,
emitindose diversos informes por parte dos técnicos e servicios municipais competentes, Arquitecto de
Patrimonio, a Oficina do Inventario Municipal e o Servicio de Cartografia, nas diversas materias que poideran
incidir no obxecto do expediente e na resolución que finalmente deban adoptar os Òrganos competentes desta
Administración.

FUNDAMENTOS DE DEREITO:
PRIMEIRO.- O camiño obxecto do presente expediente de rectificación, consta incluído no Inventario municipal
de bens e dereitos, aprobado por acordo plenario en data 04-05-1993, no epigrafe I- Inmobles-Vías Públicas
coa seguinte descripción nas fichas técnicas e reflectidos na planimetría de viais de ditoo Inventario municipal:

-

Camiño Rial R-9, con inicio en Cño. Rial e final en finca particular, dunha lonxitude de 400 metros.

SEGUNDO.- O Inventario municipal de bens e dereitos deste Concello foi aprobado definitivamente por acordo
Plenario de data 4 de maio de 1.993, e con referencia ó 31 de decembro de 1.991, datando a súa aprobación
inicial acordada polo Pleno Municipal o 19/12/1.992, e tendo sido sometido a información pública polo prazo
regulamentario para coñecemento e formulación de todas aquelas alegacións que na defensa dos seus dereitos
e intereses poideran manifestar os administrados. È de reseñar que durante ese período de información
pública non consta que se formulase ningunha alegación en relación a inclusión no Inventario municipal de
bens e dereitos no seu epígrafe correspondente às vías públicas o camiño agora discutido, segundo resulta dos
antecedentes do expediente de rectificación e actualización do Inventario municipal, e do que resultou en
consecuencia a consideración de tal vìa como pública de titularidade municipal integrantes do patrimonio
municipal da súa condición de bens de dominio público afectos ó uso público. Acordo Plenario da aprobación
definitiva que deviu firme, resultando esgotada a vía administrativa, e gozando da lexitimidade, validez e
executividade que o noso Ordenamento Xurídico lle atribúe (Art. 56 e 57 da Lei 30/92 de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.
TERCEIRO.- Os bens de dominio público veñen regulados no noso Ordenamento Xurídico , tanto na
normativa xurídica de réxime local como en normas de dereito privado, e lexislación sectorial.
Así a Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases de Réxime Local (modificada por Lei 11/99) dispón no Art.
79.2 e 3, que os bens das Entidades Locais son de dominio público ou patrimoniais, resultando os de dominio
público os destinados à uso ou servicio público. Así mesmo o Art. 80 sinala que os bens comunais e demais bens
de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles . No mesmo senso pronúnciase a Lei
5/97 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia no Art. 263, concretando como bens de uso público
local os camiños, prazas, rúas, paseos, parques, augas de fontes e estanques, fontes e demais obras públicas de
aproveitamento ou utilización xeral dos que a conservación e policía sexan competencia da Entidade Local.
Igualmente nos mesmos termos recóllese no R.D. 1.372/86 de 13 de xuño do Regulamento das Entidades Locais
( Art. 2 , 3 e 5).
Por outra banda o Código Civil igualmente configura como bens de uso público nas Provincias e Pobos os
camiños provinciais ou veciñais, as prazas, rúas, fontes e augas públicas, paseos e obras públicas de servicios
xerais, costeadas polos mesmos pobos ou provincias. Na Lexislación de estradas de Galicia (LEG) faise
mención òs camiños de servicio tanto os de titularidade dominical pública como os construìdos por persoas ou
entidades privadas, e a súa transición ò uso público cando as circunstancias concorrentes nos camiños así o
permita e o interese xeral o demande.
CUARTO.- Neste marco normativo sitúanse os medios e facultades de que se dispón para garantir a protección
e defensa do patrimonio das Entidades Públicas na defensa do interese xeral o que serve. Entre elas resulta de
relevancia a obriga que se impón ás Administracións Locais da formación dun inventario onde se rexistren
tódolos bens e dereitos que constitúen o seu patrimonio, como se recolle na LALG no seu Art. 278, e no Art. 17
do RBEL, onde se preve que o inventario dos bens inmobles comprenderan as vías públicas cos datos necesarios
para a súa individualización, límites, longura e anchura (Art. 20 g).
QUINTO.- O presente expediente de rectificación do Inventario municipal de bens e dereitos ten como
finalidade a determinación da correcta inclusión no epígrafe I de vías públicas do camiños en cuestión e en
atención o seu uso público, ou pola contra non concorre dita condición de uso público e consecuentemente
procedería a súa rectificación inventarial dàndoo de baixa. Neste senso a controversia céntrase na
configuración ou non dese camiño como público pola súa afectación ó uso público en xeral e polo tanto dunha
posesión pública por parte deste Concello, sen que proceda entrar en cuestións de dereito privado que poidan
plantexarse, ó ser competencia para seu coñecemento e resolución, sobre titularidades dominicais ou cuestións
de propiedade, a xurisdicción civil como reiteradamente xa ven declarando a Xurisprudencia do Tribunal
Supremo.
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SEXTO.- Tendo en conta que a Administración Local ten plena capacidade xurídica para a adquisición de toda
clase de bens e dereitos dispondo igualmente da facultade da prescripción adquisitiva contemplada no noso
ordenamento xurídico (art. 5 da LRBRL, art. 270 e 275 da LALG, arts. 8.4.c, 9, 14.1 do RBEL e art. 1940 e ss.
do CC). Así coma a súa obriga da proteción, defensa e reivindicación dos seus bens e dereitos sen que poida
allanarse as demandas formuladas contra eles (art. 5, 68.1 da LRBRL, art. 270, 284.2, 285 da LALG, art. 220
ROFRXAL, e art. 9 e 73 do RBEL).
SETIMO.- Centrada polo tanto a cuestión na afectación de dito camiño ò seu destino ò uso público, e na
posesión pública e pacífica que esta Administración exerce sobre os mesmos, pòdese considerar que o tramo
final do ramal 9 do camiño de Rial obxecto do presente expediente se ben figura como vía pública no Inventario
municipal de bens e dereitos do ano 1993, discorre polo interior dunha finca particular pechada con portalon,
non apreciàndose a concorrencia de circunstancias das que se poida deducir a aparencia do uso público e
posesión municipal do devandito tramo.A teor do exposto, procede a rectificación do Inventario municipal de viais, nunha lonxitude dos últimos 60
metros do ramal 9 do Camiño de Rial, ó discorrer polo interior dunha finca particular, tal e como resulta do
informe do servicio de cartografia do Concello de data 2 de xuño do 2005
OITAVO.- Resulta competente para a adopción do acordo de resolución do presente expediente, a Xunta de
Goberno Local (art. 127.1.f da LRBRL), debèndose dar traslado ò Pleno Municipal para a sùa consideración na
aprobaciòn e rectificaciòn anual do Inventario Municipal como órgano que ten atribuìdo ditas competencias
(art.278 LALG e art. 33 do RBEL).
Por todo o anteriormente exposto propónse á Xunta de Goberno, a adopción do seguinte acordo:
1º.- Autorizar a rectificación do Epígrafe 1 Viais no Inventario Municipal de Bens e Dereitos, do tramo
final do Ramal 9 do camiño do Rial, nunha lonxitude de 60 metros, anulando a súa consideración como vía
pública ao percorrer por finca privada, de acordo co informe do servizo de Cartografia.
2º.- Someter a rectificación a información pública polo prazo regulamentario.
3º.-Dar traslado do presente acordo o Pleno Municipal para o seu coñecemento e consideración na
revisión anual do Inventario municipal de viais.

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

42(758).- ACEPTACIÓN DE DOAZÓN DUN CADRO DO PINTOR IGNACIO
ARRONDO MORO TITULADO “RETRATO DE LAXEIRO” PROPIEDADE DOS SEUS
HERDEIROS. EXPTE. 321/337.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do 15.06.05 da
técnica de Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado pola xefa de
Réxime Interior, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
•
•
•

Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local (LBRL).
Código Civil.
Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas aprobado polo Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de xuño (LCAP).

•
•
•

Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas (LPAP).
Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG).
RD 1372/1986, de 13 de xuño, Regulamento de Bens das Entidades Locales (RBEL).

ANTECEDENTES:
Dona Esperanza Carballo Veiga, viúva do pintor Ignacio Arrondo Moro, dirixiuse ó museo municipal Quiñones
de León co ánimo de doar ó Concello de Vigo un cadro do seu difunto marido titulado “Retrato de Laxeiro”.
A vista da oferta, que resultaría de interese para o museo, o concelleiro de cultura, en data 5 de febreiro de
2004, resolveu a apertura do presente expediente, no que se evacúan, entre outros, os seguintes trámites:
- Informe do Sr. Director do museo municipal Quiñones de León, de data 7 de febreiro de 2002, que inclúe a
ficha técnica do cadro:
Autor: Ignacio Arrondo Moro
Título: Retrato de Laxeiro”
Data: 1989
Técnica: Óleo sobre lenzo
Medidas: 135 x 197 cm
Valor da obra: 12.020,24 €
Forma de entrega: Doazón
Observacións: Marco de madeira blanco de 2 cm. / Bo estado de conservación

-

Informe da Intervención Xeral, en data 1 de decembro de 2004, declarando que a doazón está exenta de
impostos.
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
Primeiro.- As entidades locais, para o cumprimento dos seus fins e no ámbito das súas respectivas
competencias, teñen plena capacidade xurídica e de obrar para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar
ou enaxenar toda clase de bens e dereitos (artigo 5 LBRL).
Segundo.- A doazón é un acto de liberalidade polo cal unha persoa dispoñe gratuitamente dunha cousa a favor
de outra, que a acepta (artigo 618 Código Civil).
Terceiro.- O artigo 5.3 do Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas aprobado polo
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de xuño, considera a doazón un contrato privado e consonte o artigo 9
da mesma lei “os contratos privados das Administracións públicas rexiránse en canto a súa preparación e
adxudicación, en defecto de normas administrativas específicas, pola presente lei e as súas disposicións de
desenvolvemento e en canto ós seus efectos e extinción, polas normas de dereito privado. Os contratos de
compravenda, doazón, permuta, arrendamento e demáis negocios xurídicos análogos sobre bens inmobles,
propiedades incorporais e valores negociables se lles aplicarán, en primeiro lugar, en canto a súa preparación e
adxudicación, as normas da lexislación patrimonial das correspondentes Administracións públicas”.
Cuarto.- Entre os modos de adquisición dos bens polas Administracións públicas atópase a doazón (artigo 15
LPAP, 271 LALG e 10 RBEL) e o ser ésta un modo de adquisición de bens a título gratuito non está suxeita a
restricción algunha, entendéndose feita a beneficio de inventario (artigos 12 RBEL e 273 LALG).
Quinto.- A doazón de cousa moble poderá facerse verbalmente ou por escrito. Realizándose por escrito, para
que surta efecto deberá constar na mesma forma a aceptación (artigo 632 Código Civil), xa que adoazón so
obriga ó doante e produce efectos dende a aceptación (artigo 629 Código Civil).
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Sexto.- Consorte o artigo 127.1.f da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local,
corresponde a Xunta de Goberno Local a xestión, adquisición e a enaxenación do patrimonio.
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
1º.- Aceptar a doazón do cadro do pintor Ignacio Arrondo Moro titulado “Retrato de Laxeiro”.
2º.- Proceder a formalización da doazón en documento administrativo.
3º.- Incluir o cadro, unha vez perfeccionada a doazón, no Inventario Municipal de bens e dereitos.

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

43(759).- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS:
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes das oficinas técnicas, de
Intervención Xeral e os informes-proposta do xefe de negociado de Contratación, a Xunta de Goberno
local acorda:

a) Devolver á Asociación de Mulleres Progresistas de Vigo a fianza de 4.567,69 € constituída
para responder do programa de atención domiciliaria á infancia xa que o servizo foi executado
conforme ás condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía.
Expte. 790/241.
b) Devolver á IMES S.A. as seguintes fianzas:
- Por importe de 6.649,90 € constituída para responder da subministración de material
eléctrico xa que foi recibido mediante acta de 13.05.04 conforme ás condicións do prego que
rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía. Expte. 782 e 783/241.
- Por importe de 347,28 € constituída para responder da subministración de loste II, IV, VI e
VII de material eléctrico xa que a subministración foi recibida mediante acta de 13.01.04
conforme ás codnicións deo prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de
garantía. Expte. 782/241.
c) Devolver a Mª Consuelo Pampillón Alonso a fianza de 255,64 € constituída para responder
do desenvolvemento do programa de formación teatral xa que o servizo foi executado conforme
ás condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía. Expte.
773/241.

44(760).- RECLAMACIÓN DE DANOS:
a) CARMEN
DESESTIMADA.

DE

LOS ANGELES

MOSQUERA MOSQUERA.

EXPTE.

268/243.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 03.05.05, en relación coa reclamación de Dª
Carmen De Los Angeles Mosquera Mosquera por danos producidos por unha caída na Avenida da
Florida por mor da existencia de cascotes de obra na beirarrúa, visto o informe favorable do Consello
Consultivo de Galicia do 09.06.05 e de acordo co informe-proposta da devandita técnica do 15.06.05,
conformado pola xefa de Réxime Interior, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Desestimar a reclamación de dona Carmen de los Angeles Mosquera Mosquera por non
corresponder ao Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos, ao non resultar probado o
nexo de causalidade entre o accidente e o funcionamento de ningún servizo público deste Concello .
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 ós efectos do previsto no artigo (33-1-i) do devandito Regulamento.

b) BENITA OTERO ORGE. EXPTE. 91/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 29.04.05, en relación coa reclamación de Dª Benita
Otero Orge por danos producidos por unha caída cando camiñaba pola rúa Gran Vía, esbarou e torceu
o pé dereito a consecuencia de que a beirarrúa estaba mollada porque a estaban baldeando, visto o
informe favorable do Consello Consultivo de Galicia do 09.06.05 e de acordo co informe-proposta da
devandita técnica do 15.06.05, conformado pola xefa de Réxime Interior, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º-Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial de dona Benita Otero Orge por
non corresponder ó Concello de Vigo a responsabilidade dos danos ó non resultar probado o nexo de
causalidade entre o accidente e o funcionamento do servizo público.
2º.-Comunicar o acordo ó Secretario do Consello Consultivo de Galicia, en cumprimento do
disposto no artigo 59-1 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Consello Consultivo de
Galicia, e ós efectos do previsto no artigo (33-1-i) do devandito Regulamento.

c) MANUEL ABALLE GONZÁLEZ. EXPTE. 16613/240. ESTIMADA- RESPONSABLE
UTE AQUALIA FCC,S.A.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 29.04.05, en relación coa reclamación de D. Manuel
Aballe González por danos cando circulaba coa súa motocicleta pola rúa Romil e debido a presenza na
calzada de barro, pedras e gravilla, patinou caendo ó chan; visto o informe favorable do Consello
Consultivo de Galicia do 09.06.05 e de acordo co informe-proposta da devandita técnica do 15.06.05,
conformado pola xefa de Réxime Interior, a Xunta de Goberno local acorda:
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1º.- Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por don Manuel Aballe
González.
2º.- Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde á U.T.E. Aqualia-FCC
S.A., empresa concesionaria do servizo municipal de augas, de conformidade co estabelecido na
claúsula 26 do prego de condicións da concesión administrativa do servizo de abastecemento de augas
e saneamento do Concello de Vigo e 121 e seguintes da Lei de 16 de diciembre de 1954, de
Expropiación Forzosa, debendo dita empresa indemnizar ao reclamante na contía de 587,08 euros.
3º.- Así mesmo 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 ós efectos do previsto no artigo (33-1-i) do devandito Regulamento.

d) DAVID CASTRO MARTÍNEZ. EXPTE. 16682/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 28.04.05, en relación coa reclamación de D. David
Castro Martínez por danos cando circulaba co vehículo Peugeot 307 propiedade de dona Marta
Gonzalo Correa, sufriu un accidente ao colisionar cun obstáculo perigoso situado na vía pública sen
estar sinalizado nin protexido que causou danos no vehículo; visto o informe favorable do Consello
Consultivo de Galicia do 09.06.05 e de acordo co informe-proposta da devandita técnica do 15.06.05,
conformado pola xefa de Réxime Interior, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Desestimar a reclamación de don David Castro Martínez, en nome e representación de
dona Marta Gonzalo Correa, por non corresponder ó Concello de Vigo a responsabilidade 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.

e) ROSA VALLE PÉREZ. EXPTE. 16747/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 02.05.05, en relación coa reclamación de Dª Rosa
Valle Pérez por danos producidos por unha caída torcendo o pé esquerdo na rúa Faisán debido ao mal
estado da beirarrúa, visto o informe favorable do Consello Consultivo de Galicia do 09.06.05 e de
acordo co informe-proposta da devandita técnica do 15.06.05, conformado pola xefa de Réxime
Interior, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.-Desestimar a reclamación de dona Rosa Valle Pérez por non corresponder ao Concello de
Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos ao non resultar probado o nexo de causalidade entre o
accidente e o funcionamento de ningún servizo público deste Concello.

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.

f) AMADOR FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ. EXPTE. 28/243. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo o informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 19.05.05, conformado pola xefa da
Área de Réxime Interior, en relación coa reclamación de D. Amador Fernández Domínguez por danos
producidos no seu vehículo Citroën Saxo ao afundirse cando pasaba sobre un charco de auga existente
na carretera de subida á Madroa, a Xunta de Goberno local acorda:
Estimar a reclamación de Don Amador Fernández Domínguez, indemnizándolle na contía de
962,79 €, correspondente ao valor da reparación do vehículo de súa propiedade.

g) DOLORES GALLEGO QUINTELA. EXPTE. 14344/240. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo o informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 18.05.05 conformado pola xefa de
Réxime Interior, en relación coa reclamación de Dª Dolores Gallego Quintela por danos producidos
por unha caída na Avenida Camelias a consecuencia dunha louseta en mal estado da beirarrúa, a Xunta
de Goberno local acorda:
Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial de Dona Dolores Gallego Quintela, e
indemnizala coa cantidade de 3.368, 67 €.

h) VICTORIA MARTÍNEZ MÍGUEZ. EXPTE. 182/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 8.06.05 conformado pola xefa de
Réxime Interior, en relación coa reclamación de Dª Victoria Martínez Míguez por danos producidos a
consecuencia dunha caída na rúa Camelias por mor do mal estado das lousetas da beirarrúa, a Xunta
de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de Dona Victoria Martínez Míguez, por non corresponder ó
Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos ó non resultar probados nin os feitos nin a
súa conexión causal co funcionamento dalgún servizo público deste Concello .

i) MARCOS DE MIGUEL OTERO. EXPTE. 311/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo o informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 09.06.05 conformado pola xefa de
Réxime Interior, e o concelleiro-delegado de Patrimonio, en relación coa reclamación de D. Marcos de
Miguel Otero, por danos no vehículo Peugeot 206 propiedade de Dª Leonor Otero Núñez, por un
bolardo móbil de acceso ao casco vello pola rúa Elduayen, cando ao intentar pasar mediante a tarxeta
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de acceso e co semaforo en verde o bolardo seguiu levantado, quedando debaixo do coche e
causándolle diversos danos, a Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Don Marcos de
Miguel Otero, en nome e representación de dona Leonor Otero Núñez, por non corresponder ao
Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos ao non resultar probada a conexión causal
do accidente co funcionamento dalgún servizo público deste Concello.

j) MARÍA TERESA ROMERO GARCÍA. EXPTE. 16369/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 08.06.05, conformado pola xefa de
Réxime Interior e o concelleiro-delegado de Patrimonio, en relación coa reclamación de Dª Mª Teresa
Romero García por danos sufridos ó caer na rúa López Mora por mor dunhas reixas metálicas que
sobresaen do nivel da beirarrúa, a Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dona María Teresa
Romero García por non existir relación de causalidade entre o accidente e o funcionamiento de ningún
servizo público do Concello de Vigo.

k) Mª DEL CARMEN MUR SALVADOR. EXPTE. 238/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 08.06.05, conformado pola xefa de Réxime Interior
e o concelleiro-delegado de Patrimonio en relación coa reclamación de Dª Carmen Mur Salvador por
danos producidos por unha caída ao tropezar na rúa Doutor Carracido por mor da existencia dunhas
lousetas levantadas na beirarrúa, a Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de Dona Mª del Carmen Mur Salvador, por non corresponder ao
Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos ó non resultar probada a conexión causal
da caída co funcionamento dalgún servizo público deste Concello.

l) CARMEN SOTO COBIÁN. EXPTE. 115/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 15.06.05, conformado pola xefa de Réxime
Interior ,en relación coa reclamación de Dª Carmen Soto Cobián por danos sufridos por mor dunha
caída na rúa Florida a causa do mal estado da beirarrúa, a Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de Dona Carmen Soto Cobián por non corresponder ao Excmo.
Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos ao non resultar probado o nexo de
causalidade entre o accidente e o funcionamento do servizo público.

m) JOSEFA POUSADA ROMÁN. EXPTE. 190/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 15.06.05, conformado pola xefa de
Réxime Interior, en relación coa reclamación de Dª Josefa Pousada Román por danos producidos por
unha caída na rúa Redondela ó cruzar a calzada polo paso de peatóns lesionandose unha perna, a
Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de dona Josefa Pousada Román, por non corresponder ó Concello de
Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos ó non resultar probado o nexo causal entre o dano e o
funcionamento de ningún servizo público deste Concello”.

n) PABLO BLANCO RODRÍGUEZ (SARA DAPENA GÓMEZ). EXPTE. 16403/240.
DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da técnica de Administración
Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 14.06.05, conformado pola xefa de Réxime Interior
en relación coa reclamación de D. Pablo Blanco Rodríguez en nome e representación de Dª. Sara
Dapena Gómez, por danos producidos por unha caída na rúa Zamora debido o mal estado da beirarrúa
pola falta de varias lousetas, a Xunta de Goberno local acorda:
Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial interposta por don Pablo Blanco
Rodríguez, en nome e representación de dona Sara Dapena Gómez, por non corresponder ó Concello
de Vigo a responsabilidade dos danos ó non resultar probado o nexo de causalidade entre o accidente e
o funcionamento do servizo público.

o) ROBERTO JUNCAL LAGO. EXPTE. 15453/240. ESTIMADA- RESPONSABLE UTE
AQUALIA FCC,S.A.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de
Administración Xeral do Servizo de Patrimonio e Contratación do 13.06.05, conformado pola xefa de
Réxime Interior, en relación coa reclamación de D. Roberto Juncal Lago por danos cando circulaba co
vehículo da súa propiedade polo túnel da Praza de España, cando pasou por riba dunha reixa da rede
de sumidoiros que se levantou ao seu paso causando danos nos baixos do turismo, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por don Roberto Juncal
Lago polos danos materiais sufridos no seu vehículo matrícula matrícula 9242- BPV .
2º.- Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde a U.T.E. Aqualia-FCC
S.A., empresa concesionaria do servizo municipal de augas, de conformidade co establecido no artigo
26 do prego de condicións 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 150
euros, correspondente ó importe da franquicia do seguro do seu vehículo, cantidade aboada para a
reparación do mesmo.
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45(761).- PRÓRROGA DO CONTRATO PARA A EDICIÓN
PROMOCIONAL DA CONCELLERÍA DE TURISMO. EXPTE. 1403/104.

DO

MATERIAL

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 13.06.05 do xefe
de negociado do Servizo de Patrimonio e Contratación, conformado polo xefe da Área de Contratación
e Novos Proxectos, pola concelleira de Deportes, e pola interventora xeral, a Xunta de Goberno local
acorda:
Por acordo da Xunta de Goberno Local de 07-06-2004, se adxudicou o lote 1 (material gráfico) do
concurso para a edición do material promocional da concellería de Turismo a empresa Ecovigo S.L.
Na cláusula II do prego de condicións que rexeu a contratación establecíase como prazo do contrato o
de un ano dende o día seguinte a aquel no que se asine o contrato en documento administrativo (08-07-2004).
En esta misma cláusula prevíase a posiblidade de prorroga-lo contrato por unha anualidade máis previo
acordo expreso do órgano de contratación.
A Coordinadora do departamento de Turismo e Comercio, propón a prorroga do contrato por unha
anualidade máis, a vista das circunstancias excepcionais motivadas pola saída dende Vigo da Volvo Ocean
Race.
A vista das anteriores consideracións proponse a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo a
adopción do seguinte acordo:
1º.- Prestar conformidade a prorroga do contrato para a edición do material promocional da concellería
de Turismo (material gráfico) adxudicado á empresa Ecovigo por acordo da Xunta de Goberno de 07-06-2004.
2º.- A prorroga efectuarase para o periodo comprendido entre o 09-07-2005 ó 08-07-2006 e o importe a
mesma será de 119.537,71 euros.

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

46(762).- PROPOSTA PARA ENTREGAR
O
VESTIARIO A TÓDOLOS
TRABALLADORES MUNICIPAIS CON INDEPENDENCIA DA CONDICIÓN DE
LIBERADOS SINDIAIS. EXPTE. 15857/220.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do 09.06.05 do
concelleiro de Persoal, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local na xuntanza mantida ó 29 de xullo do 2002, aprobou a xestión do vestiario
municipal e as súas normas correspondentes, entre as que figuran no punto 3, no seu último apartado: “Os
traballadores que por distintos motivos non estéan traballando (baixas de longa duración, liberados sindicais,
etc.), percibirán o vestiario completo que lle corresponda no momento da incorporación o seu posto de traballo.
Esta proposta á Xunta de Goberno Local foi aprobada previamente por tódolos representantes
sindicais en data 22 de xullo do 2002.
Na reunión mantida coa mesa do Comité de Persoal o día 9 de maio do 2005, o presidente do Comité
de Persoal expón ao concelleiro de persoal que segue habendo problemas e retrasos no vestiario solicitado

polos liberados sindicais no momento da incorporación ao posto de traballo, polo qué para evitar estes
retrasos, solicita que se entregue dito vestiario, cando ao resto dos traballadores municipais.
En relación ao exposto, o Concelleiro de Persoal propón a Xunta de Goberno Local que dicte a
seguinte proposta de resolución:
Que as prendas de vestiario municipal sexan entregadas a tódolos traballadores municipales, con
independencia de que teñan ou non a condición de liberados sindicais.
Comuníquese o presente acordo ao Comité de Persoal, xefe do Servicio de Electromecánicos, xefe de
Área de Seguridade, Tráfico e Transportes, Xefatura da Policía Local, Xefatura do Servicio de Extinción de
Incendios, Xefatura do Parque Central de Servicios, para que xestionen as actuacións necesarias e garantir a
subministración de prendas e material a aqueles representantes sindicais que así o soliciten.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta do concelleiro delegado de Persoal.

47(763).RECTIFICACIÓN ACORDO X. GOBERNO LOCAL DE DATA 6.06.05
DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE POR CONDUCIR
VEHÍCULOS MUNICIPAIS SEN SER OFICIAIS, DO PERSOAL DE DESINFECCIÓN, POR
ERRO NA CANTIDADE ESPECIFICADA. EXPTE. 15773/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 16.06.05, e
de acordo co informe-proposta do 23.06.05 da xefa da Área de Réxime Interior, a Xunta de Goberno
local acorda:
Rectificar o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local con data 6.06.05 no punto nº 21 da
orde do día, polo que se lle asignaba un complemento de productividade por conducir vehículos
municipais sen ser conductores oficiais ao persoal do Servizo de Desinfección por importe de 229,52
€, cantidade errónea obrante no expediente, debendo consignar dita productividade por un total de
299,52 €.

48(764).- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DO PARQUE
MÓBIL CORRESPONDENTE Ó MES DE MAIO DE 2005. EXPTE. 15830/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 15.06.05 e
de acordo co informe-proposta do 13.06.05 da xefa da Área de Réxime Interior, conformado pola
Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade polos servicios
prestados como palista no Parque Móbil corresponde aboar a don Antonio Amoedo García, a cantidade
que figura e que ascende a un total de 41,80 € (COARENTA E UN EUROS CON OITENTA
CÉNTIMOS), correspondente o mes de MAIO de 2005 con cargo a partida presupostaria
121.0.150.00.00-GRATIFICACIÓNS.
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49(765).- PRODUCTIVIDADE DE D. JUAN JESÚS GARCÍA ALFONSO POR
CONDUCIR VEHÍCULO MUNICIPAL SEN SER OFICIAL, CORRESPONDENTE Ó 1º
TRIMESTRE DE 2005. EXPTE. 15808/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 15.06.05 e
de acordo co informe-proposta do 13.06.05 da xefa da Área de Réxime Interior, conformado pola
Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade polos servicios
prestados por don Juan Jesús García Alfonso (nº persoal 13652), aboaráselle por conducir un vehículo
lixeiro municipal, non sendo oficial conductor, por un importe total de 149,76 € (CENTO
COARENTA E NOVE EUROS CON SETENTA E SEIS CÉNTIMOS), correspondentes o 1º
TRIMESTRE-2005 e con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00-GRATIFICACIÓNS.

50(766).- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DO SERVICIO DE
CEMITERIOS CORRESPONDENTE Ó MES DE MAIO DE 2005. EXPTE. 15813/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 15.06.05 e
de acordo co informe-proposta do 13.06.05 da xefa da Área de Réxime Interior, conformado pola
Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade de servicios prestados
polo persoal do servicio Cemiterios, aboarase os traballadores que figuran na relación que se achega
no expediente e que comeza por don Jesús Alfonso Sanmartín e remata por don Delmiro Vilanova
Acuña, as cantidades que figuran para cada un deles, correspondente o mes de MAIO-2005, e que
ascenden a un total de 1.098,80 € (MIL NOVENTA E OITO EUROS CON OITENTA CÉNTIMOS),
con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00-GRATIFICACIÓNS.

51(767).- COMPLEMENTO
DE
PRODUCTIVIDADE
DO
SERVICIO
DE
DESINFECCIÓN CORRESPONDENTE Ó MES DE MAIO DE 2005. EXPTE. 15814/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 15.06.05 e
de acordo co informe-proposta do 13.06.05 da xefa da Área de Réxime Interior, conformado pola
Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de Complemento de productividade aboarase ao persoal
adscrito ao Servicio de Desinfección que figura na relación que se achega no expediente e que comeza
por Don José Ramón Seijas Alvarez e remata por Don Rogelio Rocha Álvarez, as cantidades que
figuran para cada un deles, correspondentes o mes de MAIO-2005 e que ascenden a un total 687’60 €
(SEISCENTOS OITENTA E SETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS), con cargo a partida
presupostaria 121.0.150.00.00-GRATIFICACIÓNS.

52(768).- GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS DO
PERSOAL DE CEMITERIOS POR EXCESO DE XORNADA ANUAL CORRESPONDENTE
Ó MES DE MAIO 2005. EXPTE. 15815/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 16.06.05 e
de acordo co informe-proposta do 13.06.05 da xefa da Área de Réxime Interior, conformado pola
Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:

Recoñecer as obrigas que polo concepto de gratificación por servicios especiais e
extraordinarios en compensación ás horas en exceso realizadas durante o presente ano do persoal
administrativo do Servicio Cemiterios, aboaranse ós traballadores que figuran na relación que se
achega no expediente e que comeza por Don José Luis Hermida Rodríguez e remata por Don G.
Manuel Rosende Rios, as cantidades que figuran para cada un deles correspondentes ó mes de MAIO2005, e que ascenden a un total de 598’24 € (CINCOCENTOS NOVENTA E OITO EUROS CON
VINTECATRO CÉNTIMOS), con cargo á partida presupostaria 121.10.151.00.00-Gratificacións.

53(769).- GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS DE
GRAN GALA PRESTADOS POLA POLICÍA LOCAL CON MOTIVO DA “BATALLA DE
FLORES”.EXPTE. 15812/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 16.06.05 e
de acordo co informe-proposta do 3.06.05 da xefa da Área de Réxime Interior, conformado pola
Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que polo concepto de gratificación por servicios especiais prestados con
motivo da “Batalla de Flores”, aboarase o persoal da Policía Local que figuran na relación que se
achega no expediente e que comeza por don David Campos Cereijo e rematan por don Antonio
Torrado Rodríguez, por unha cantidade total de 436’88 € (CATROCENTOS TRINTA E SEIS EUROS
CON OITENTA E OITO CÉNTIMOS).

54(770).- DOMINGOS, FESTIVOS E NOCTURNIDADE DO PERSOAL MUNICIPAL
CORRESPONDENTE Ó MES DE MAIO DE 2005. EXPTE. 15829/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 16.06.05 e
de acordo co informe-proposta do 3.06.05 da xefa da Área de Réxime Interior, conformado pola
Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Asignar en concepto de gratificación por servicios extraordinarios de domingos, festivos e a
xornada nocturna ó persoal que figura nas relacións achegadas e que comezan por don Jesús Alfonso
Sanmartín do servicio de cemiterios e rematan por don Jesús Castro Naveiras do Museo de Castrelos,
os importes que en cada caso se indican e que ascenden a un total de 73.159’75 € (SETENTA E TRES
MIL CENTO CINCOENTA E NOVE EUROS CON SETENTA E CINCO CÉNTIMOS), con cargo a
partida presupostaria 121.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS, correspondentes o mes de MAIO de
2005.

S.ord.27.06.05

55(771).- PRÓRROGA POR UN PERÍODO DE 3 MESES DE 6 ADMINISTRATIVOS E 6
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, CONTRATADOS POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS
EN DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPAIS. EXPTE. 15841/220.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do 15.06.05 do técnico
de Organización do Servicio de Persoal, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Xestión
Municipal, que di o seguinte:
Antecedentes.
A Xunta Local de Goberno, na súa sesión ordinaria de data 21 de marzo de 2005, autorizou a contratación de
seis auxiliares administrativos para diferentes servicios municipais mediante un contrato eventual por
cincunstancias da producción, por acumulación de tarefas, ós efectos de diluir as numerosas baixas por
enfermidade e as vacacións regulamentarias do persoal dos diferentes servicios municipais.
Asi mesmo, a Xunta de Goberno, na súa sesión de data 11 de abril seguinte, autorizou outro proceso selectivo
para a contratación de seis administrativos para os servicios de Administración de Tributos, Cultura, Museo
Castrelos, Deportes, Secretaría Xeral e Asesoría Xurídica, mediante un contrato eventual por cincunstancias
da producción, por acumulación de tarefas, ós efectos de reforza-los mesmos e diluir así as ausencias por baixa
médica e as vacacións regulamentarias do persoal dos referidos servicios.
En consecuencia, en execución dos referidos acordos, con data 4 de abril de 2005, procedeuse á contratación
de Dª. Ana Belén Vieira Aguayo, NIF 53.172.938-C, D. Julio Riveiro Otero, NIF 36.102.859-N, Dª. Rocío del
Carmen Pérez Lago, NIF 36.109.172-T, Dª. Sonia Mª. Lojo Montenegro, NIF 36.109.906-K, Dª Nuria Fidalgo
González, NIF 36.118.503-Q e Dª. Anna María Gabrieli, NIF X-3.833.964-W, como auxiliares administrativas,
por un periodo de tres meses, que remata o vindeiro 3 de xullo de 2005, cun contrato eventual por
circunstancias da producción por acumulación de tarefas regulado polo RD. Lexislativo 1/1995, Estatuto dos
Traballadores, art. 8.2 e 15, lei 63/97 e RD 272/98, de 18 de decembro, modelo de contratación que establece
un prazo contractual máximo de seis meses.
Asi mesmo, con data 13 de abril seguinte, procedeuse á contratación de Dª. Paula Facorro González, NIF
36.149.634-M, Dª. Gilda Inés González Hernández de Marín, NIF X-5.002.718-B, D. Ignacio de Loyola Campos
Posada, NIF 36.062.422-D, Dª. Aurea Cerviño Montenegro, NIF 36.101.950-T, Dª, Mª. del Pilar Barreiro
Magdalena NIF 36.069.786-J e Dª. Sara Lis Riobó, NIF 36.138.798-W, como administrativos, por un periodo de
tres meses que remata o vindeiro 12 de xullo de 2005, cun contrato eventual por circunstancias da producción
por acumulación de tarefas regulado polo RD. Lexislativo 1/1995, Estatuto dos Traballadores, art. 8.2 e 15, lei
63/97 e RD 272/98, de 18 de decembro, modelo de contratación que establece un prazo contractual máximo de
seis meses.
Con data xuño do presente ano, os xefes dos servicios onde foron adscritos o referido persoal contratado,
propoñen a prórroga dos contratos por continuar as mesmas circunstancias que se deron para a contratación
inicial.
Dado que o contrato eventual por circunstancias da producción por acumulación de tarefas, permite unha
duración máxima de seis meses, con carácter improrrogable e existindo na actualidade consignación
presupostaria suficiente con cargo á bolsa de vinculación para facer fronte ó gasto que se propón, segundo
informe da Intervención Xeral de data 17 de xuño actual, o funcionario que subscribe propón á Xunta de
Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
1º.- Prorrogar por un periodo de tres meses (4 de xullo a 3 de outubro de 2005), o contrato subscrito en data 4
de abril de 2005, por un periodo de tres meses, coas auxiliares administrativas Dª. Ana Belén Vieira Aguayo,

NIF 53.172.938-C, D. Julio Riveiro Otero, NIF 36.102.859-N, Dª. Rocío del Carmen Pérez Lago, NIF
36.109.172-T, Dª. Sonia Mª. Lojo Montenegro, NIF 36.109.906-K, Dª. Nuria Fidalgo González, NIF 36.118.503Q e Dª. Anna María Gabrieli, NIF X-3.833.964-W, coas mesmas condicións que figuran no contrato inicial.
2º.- Prorrogar por un periodo de tres meses (13 de xullo ó 12 de outubro de 2005), o contrato subscrito en data
13 de abril de 2005, por un periodo de tres meses, cos administrativos/as Dª. Paula Facorro González, NIF
36.149.634-M, Dª. Gilda Inés González Hernández de Marín, NIF X-5.002.718-B, D. Ignacio de Loyola Campos
Posada, NIF 36.062.422-D, Dª. Aurea Cerviño Montenegro, NIF 36.101.950-T, Dª, Mª. del Pilar Barreiro
Magdalena NIF 36.069.786-J e Dª. Sara Lis Riobó, NIF 36.138.798-W, coas mesmas condicións que figuran no
contrato inicial”.

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

56(772).CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DUNHA AUXILIAR DE
LABORATORIO. EXPTE. 15848/220.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do 03.02.05 do
técnico de Organización do Servicio de Persoal que di o seguinte:
Antecedentes .
A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria de 24 de maio de 2004, adoptou acordo aprobando as bases de
selección para a contratación laboral temporal en prácticas de dous auxiliares de laboratorio (expte.
1502/220), debidamente publicadas no BOP de Pontevedra, de 9 de xuño de 2004.
Realizado o correspondente proceso selectivo, e a proposta do tribunal cualificador, acordouse por resolución
da Alcaldía de 13 de xuño de 2004, a contratación dos aspirantes Dª. Eva Brea Iglesias e D. Luis Alberto
Romero Cancelas con efectos de data de 15 de xullo de 2004.
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de 14 de febreiro de 2005, acordou a contratación en prácticas de D.
Diego Novoa Gil, como auxiliar de laboratorio, por renuncia voluntaria do tamén auxiliar D. Luis Alberto
Romero Cancelas, formalizándoselle un contrato por un ano, con efectos de 1 de marzo de 2005.
Con data 17-06-05, o Director do Laboratorio Municipal comunica a renuncia voluntaria do trabalaldor Sr.
Novoa Gil con efectos do vindeiro 24-06-05, ao tempo que solicita unha nova contratación en prácticas á maior
brevidade co obxecto de non paraliza-la actividade que viña sendo desenvolta polo referido traballador no
laboratorio.
Segundo os datos obrantes nas actas que rexeron o proceso selectivo para esta contratación en prácticas
constátase que o seguinte aspirante por orde de puntuación emitida polo tribunal cualificador, resulta ser Dª
ANGELA Mª HERRERA GÓMEZ, con NIF 36.152.902-F, con 10,25 puntos no total da baremación contida na
acta de 12 de xullo de 2004.
Consecuentemente deben darse por cumprimentados os principios de publicidade, mérito e capacidade que
rexeron o proceso selectivo oportunamente convocado, polo que se propón á Xunta de Goberno Local, previo
informe de fiscalización da Intervención xeral, a adopción do seguinte acordo :
Autoriza-la contratación de Dª ANGELA Mª HERRERA GÓMEZ, con NIF 36.152.902-F, baixo a modalidade
dun contrato laboral en prácticas como auxiliar de laboratorio, con efectos a partir do vindeiro 1 de xullo de
2005.

S.ord.27.06.05

Con carácter previo á contratación acreditaranse os requisitos documentais de titulación esixidos na
correspondente convocatoria.
A duración do contrato será dun ano, prorrogable por outro e o período de proba será dun mes.
Durante o desenvolvemento do contrato o traballador percibirá o 60 % das retribucións do posto, durante o
primeiro ano e o 75% durante o segundo en relación ao salario fixado para un empregado municipal que
desenvolva o mesmo ou equivalente posto de traballo nesta Administración.

Acordo
A Xunta de Goberno local, visto o informe de Intervención Xeral do 23.06.05, aproba a
proposta contida no precedente informe.

57(773).- CONTRATACIÓN LABORAL-TEMPORAL, POR ACUMULACIÓN DE
TAREFAS, DUN ALGUACIL-NOTIFICADOR E 5 SUBALTERNOS, POR UN PERÍODO DE 3
MESES, PARA CONSERXERÍA E BIBLIOTECAS. EXPTE. 15853/220.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do 17.06.05 do
técnico de Organización do Servicio de Persoal, conformado polo concelleiro-delegado de Xestión
Municipal, que di o seguinte:
Antecedentes.
Con data 29 de abril de 2005, a xefa do Servicio de Subalternos solicita a contratación por un periodo de tres
meses de tres subalternos e un alguacil-notificador, os efectos de diluir as baixas por enfermidade e o disfrute
das vacacións e asuntos propios do Servicio, o que incidirá de xeito máis grave no normal desenvolvemento
deste Servicio durante os meses de xullo agosto e setembro do presente ano.
Asi mesmo, o xefe do departamento de Cultura e a técnica superior de bibliotecas, coa conformidade do
Concelleiro da área de asuntos sociais, solicita mediante escrito de 19 de abril ppdo., a urxente incorporación
de dous subalternos, ós efectos de atender as necesidades non só da Bibliteca Penzol, senón tamén as da
Biblioteca Francisco Fernández del Riego.
O concelleiro-delegado da área de xestión municipal en data 23 de maio ppdo., dictou instrucción de servicio
ordeando a posta en marcha das referidas contratacións.
Fundamentos legais.
De conformidade co disposto no artigo 9 .2 da lei 4/88, de 26 de maio da Función publica de Galicia , a
selección de persoal laboral efectuarase de acordo coa oferta de emprego publico, mediante convocatoria
publica e a través do sistema de concurso ou concurso-oposición libre.
Nembargantes, e consonte ó paragrafo 3° do mesmo artigo poderase tamén contratar persoal laboral de
caracter non permanente de conformidade coa lexislación laboral vixente, para a realización de traballos de
carácter temporal e coxuntural por razóns de necesidade ou urxencia, debidamente motivadas.
Ó abeiro do disposto no artigo 35 do RD 364/95, de 10 de marzo, polo que se establece o Regulamento xeral de
ingreso do persoal 6 servicio da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e
promoción profesional dos funcionarios civis da Administración xeral do estado, de aplicación supletoria para
o persoal da Administración local ( artigo 1.3 ), poderase proceder a contratación de pesoal laboral non
permanente para a realización de traballos que non poidan ser atendidos por persoal laboral fixo.

O procedemento selectivo para a contratación de persoal laboral non permanente carece dunha
regulamentación legal específica , non séndolle de aplicación os requisitos formais establecidos nos artigos 28 a
33 do RD 364/95, por canto se refiren exclusivamente a cubrición de postos reservados ó persoal laboral fixo de
novo ingreso, esto e, aqueles que figuran incluidos no cadro de persoal
(artigo 15.1.f) da Lei 30/84 de 2 de
agosto de medidas para a reforma da función publica), e que deben formar parte da oferta de emprego público.
Nembargantes , o procedemento selectivo que ós efectos oportunos se aprobe polo órgano de contratación
debera ser respetuoso en todo caso cós principios de mérito e capacidade, tal e coma dispón o artigo 35 do RD
364/95.
Por esta razón, o artigo 249.1 da lei autonómica 5/97 de 22 de xullo, da Administración local de Galicia, prevee
que o proceso selectivo do persoal laboral sera con caracter xeral o concurso, excepto nos casos de urxencia.

Nas Bases da derradeira oferta de emprego público correspondente o ano 2002 (BOP de 5 de maio de 2003),
recentemente executada, preveíase expresamente na Base xeral “outras disposicións comúns”, a posibilidade de
confeccionar unha lista de substitucións a traverso dos aspirantes que, non superando a oposición, tivesen
aprobado os distintos exercicios de que constou aquela.
Os efectos da cobertura dun alguacil-notificador, poderíase utiliza-la referida lista de persoal subalterno, o
estar incluidos ámbolosdous postos no mesmo grupo de titulación e ser as funcións a desempeñar de análogo
contido, polo que o seguinte aspirante da lista resultaría ser D. Xosé Ramón Leira Pérez, NIF36.070.004-R,
que aceptou expresamente mediante escrito de data 17 de xuño actual unha eventual contratación temporal por
circunstancias da producción, por acumulación de tarefas.
En consecuencia co exposto anteriormente, e para cubrir os cinco postos de subalterno, ós seguintes aspirantes
da referida lista resultarían ser, Dª. Mª. Jesús Marín Angulo, NIF 13.293.303-Q, Dª. Mª. Mercedes Faza Costas,
NIF 36.106.469-B, Dª. Vanesa Ocampo Carracelas, NIF 36.172.470-W, D. Alejandro Romay Loureiro, NIF
53.170.093-G e D. Luis Manuel Sabucedo Rodríguez, aceptando expresamente mediante escritos de data 17 de
xuño actual unha eventual contratación temporal por circunstancias da producción, por acumulación de tarefas,
e renunciando as aspirantes nºs 18, 19, 20, 21, 22 e 24 mediante escritos de data 17 e 20 de xuño ppdo, e toda
vez que a aspirante Dª. Berta Porto García, NIF 36.145.086-B, aceptou recentemente outra oferta de
contratación como Subalterna na Xerencia Municipal de Urbanismo.
A modalidade contractual que se considera oportuno elexir -contrato por acumulación de tarefas-, esta definida
para atender esixencias circunstanciais por acumulación de tarefas, ainda que sexa tratandose da actividade
normal (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de decembro, e o seu prazo contractual se establece
como máximo en seis meses.
Entendese por outra banda amparada ésta contratación ó aveiro do disposto no artigo 20.2 da Lei 2/2004, de
presupostos xerais do Estado para o ano 2005, xa que se trata de cubrir unha necesidade urxente nun servicio
de recepción obrigatoria coma a que nos ocupa.
Por todo iso, o funcionario que subscribe propón á Xunta de Goberno Local dicte a seguinte Resolución:...”

Conclúe o informe formulando a proposta que se contén na parte dispositiva deste acordo.
Consta no expediente informe favorable de Intervención Xeral, de data 23.06.05.

Acordo
A Xunta de Goberno, de conformidade co precedente informe-proposta, acorda:

S.ord.27.06.05

Primeiro.- Contratar a D. Xosé Ramón Leira Pérez, NIF 36.070.004-R, como AlguacilNotificador, por un periodo de tres meses, cun contrato eventual por circunstancias da producción por
acumulación de tarefas regulado polo RD. Lexislativo 1/1995, Estatuto dos Traballadores, art. 8.2 e
15, lei 63/97 e RD. 272/98, de 18 de decembro.
Segundo.- Contratar a Dª. Mª. Jesús Marín Angulo, NIF 13.293.303-Q, Dª. Vanesa Ocampo
Carracelas, NIF 36.172.470-W e D. Alejandro Romay Loureiro, NIF 53.170.093-G, Dª Mª Montserrat
Campos Bestilleiro, NIF 36.134.453-G e Dª Mª Antonia González Peinado, NIF 36.124.789-T, como
Subalterno/as, por un periodo de tres meses, cun contrato eventual por circunstancias da producción
por acumulación de tarefas regulado polo RD. Lexislativo 1/1995, Estatuto dos Traballadores, art. 8.2
e 15, lei 63/97 e RD. 272/98, de 18 de decembro.
Terceiro.- Percibirán como retribucións o importe do soldo, retribucións complementarias e a
parte proporcional da paga extraordinaria do posto de traballo Cód. 152-Alguacil-Notificador e 155–
Ordenanza-Porteiro, respectivamente.

58(774).- PROPOSTA CONTRATACIÓN DUN MÉDICO E DUNHA AUXILIAR DE
LABORATORIO, POR UN PERÍODO DUN MES E CINCO DÍAS E DOUS MESES E CINCO
DÍAS, RESPECTIVAMENTE, PARA O SERVICIO DE CEDRO. EXPTE. 15824/220.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do 20.06.05 do
técnico de Organización do Servicio de Persoal, que di o seguinte:
Con data 3 de xuño de 2005, o Director da U.A.D. CEDRO, coa conformidade do xefe da área de Acción Social
e, da delegada de Participación Cidadá, solicita a substitución das dúas auxiliares de laboratorio do dito
Servicio, durante os meses de xullo e agosto do presente ano, período vacacional regulamentario de ámbalas
dúas funcionarias, tal e como se ven realizando en anos precedentes.
Asi mesmo, no referido escrito solicítase tamén a substitución de médico-psiquiatra durante o disfrute do
periodo vacacional correspondente o presente ano.
Dita contratación xustifícase polo propio carácter social da prestación do servicio e a presión asistencial ó que
está sometido o mesmo, posto que a toma dos opiáceos substitutivos son necesariamente diarias e presenciais e
afectan aproximadamente a uns 1.200 pacientes diarios.
Fundamentos legais:
De conformidade co disposto no artigo 9.2 da Lei 4/88, de 26 de maio, da Función Pública de Galicia, a
selección de persoal laboral efectuaráse de acordo coa oferta de emprego público, mediante convocatoria
pública e a través do sistema de concurso ou concurso-oposición libre.
Nembargantes, e consonte ó parágrafo 3º do mesmo artigo, poderáse tamén contratar persoal laboral de
carácter non permanente de conformidade coa lexislación laboral vixente, para a realización de traballo de
carácter temporal e conxuntural por razóns de necesidade ou urxencia, debidamente motivadas.
Ó abeiro do disposto no artigo 35 do RD 364/95, de 10 de marzo, polo que se establece o regulamento xeral de
ingreso do persoal ó servicio da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e
promoción profesional dos funcionarios civís da Administración xeral do Estado, de aplicación supletoria para

o persoal da Administración Local (artigo 1.3), poderáse proceder á contratación de persoal laboral non
permanente para a realización de traballos que non poidan ser atendidos por persoal laboral fixo.
O procedemento selectivo para a contratación de persoal laboral non permanente carece dunha
regulamentación legal específica, non séndolle de aplicación os requisitos formais establecidos nos artigos 28 a
33 do RD 364/95, por canto se refiren exclusivamente á cubrición de postos reservados ó persoal laboral fixo de
novo ingreso, isto é, aqueles que figuran incluídos no cadro de persoal (artigo 15.1.f) da Lei 30/84, de 2 de
agosto, de medidas para a reforma da función pública) e que deben formar parte da oferta de emprego pública.
Nembargantes, o procedemento selectivo que ós efectos oportunos se aprobe polo órgano de contratación
deberá ser respetuoso, en todo caso, cos principios de mérito e capacidade, tal e como dispón o artigo 35 do RD
364/95.
Por esta razón, o artigo 249.1 da Lei autonómica 5/97, de 22 de xullo, da administración local de Galicia, prevé
que o proceso selectivo do persoal laboral será con carácter xeral, o concurso, excepto nos casos de urxencia.
A Lei 51/80, de 8 de outubro, básica de emprego, configura ó Instituto Nacional de Emprego como un servicio
público e gratuito (art. 40), que terá como funcións, axudar ós traballadores ó encontro de emprego e ás
empresas á contratación dos mesmos (art. 43), todo iso a través dunha selección obxectiva daqueles candidatos
que figuren incritos no rexistro de ofertas de emprego (artigo 44). Nese mesmo senso refírese a Lei 56/03, de 16
de decembro, de emprego.
Consonte ó artigo 42.4 da Lei 51/80, as empresas poderán elixir libremente entre os traballadores inscritos nas
respectivas oficinas de emprego, debendo as administracións territoriais participar das mesmas obrigas que as
establecidas para as empresas sempre que a relación cos traballadores sexa de carácter laboral (art. 42).
De conformidade co disposto no artigo 27 do RD 364/95, de 10 de marzo, o procedemento empregado para o
nomeamento de persoal interino efectuaráse con arranxo ós principios de mérito e capacidade, debendose
posibilita-la máxima axilidade na selección, en atención á urxencia requerida.
No artigo 15.1 c) do E.T., desenvolvido polo R.D. 2720/98, de 18 de decembro, e RDL 5/2001, de 2 de marzo,
contémplase a posibilidade de que as empresas –incluídas as administracións públicas- poidan realizar
contratos de substitución e interinidade para substituir a traballadores ausentes con reserva de posto ou para
cubrir temporalmente un posto de traballo durante o proceso de selección.
A modalidade contractual que se considera oportuno elexir –contrato por acumulación de tarefas-, está definida
para atender esixencias circunstanciais por acumulación de tarefas, ainda que sexa tratandose da actividade
normal (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de decembro, e o seu prazo contractual establecese,
como máximo, en seis meses. A xurisprudencia do Tribunal Supremo (SS. de 5 de xullo de 1994, RJ 6339 de 12
de xullo de 1994, RJ 7156, entre outras) veñen admitindo expresamente a viabilidade desta modalidade
contractual para garanti-la debida suplencia de traballadores durante os períodos vacacionais.
Entendese, por outra banda, amparada esta contratación ó abeiro do disposto no artigo 20.2 da Lei 2/2004, de
presupostos xerais do Estado para o ano 2005, xa que se trata de cubrir unha necesidade urxente nun servicio
de recepción obrigatoria como a que nos ocupa.
Por isto, sométese á consideración da Xunta de Goberno Local a seguinte proposta de acordo para a cubrición
temporal de tres traballadores de CEDRO (dúas auxiliares de laboratorio e o médico do Centro) durante o seu
período vacacional, que garantice a prestación do servicio:...”

Conclúe o informe formulando a proposta que se contén na parte dispositiva deste acordo.
Consta no expediente informe favorable de Intervención Xeral, de data 23.06.05.
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Acordo
A Xunta de Goberno, de conformidade co precedente informe-proposta, acorda:
Primeiro.- Solicitar do Instituto Nacional de Emprego (competencias actualmente asumidas polo
Servicio Galego de Colocación) oferta xenérica para que sexan remitidos tres candidatos/as que
resposten ás seguintes características: estar en posesión de titulación de FP-1, rama laboratorio e
contar con experiencia con drogodependentes, ó obxecto de ser seleccionado un/unha deles/as en
consideración ó curriculum, os efectos da súa contratación como auxiliar de laboratorio por un periodo
de dous meses e cinco días.
Segundo.- Solicitar así mesmo do Instituto Nacional de Emprego, oferta xenérica para que
sexan remitidos tres candidatos/as que resposten ás seguintes características: estar en posesión de
titulación de Licenciado/a en Medicina e contar con experiencia con drogodependentes, ó obxecto de
ser seleccionado un deles en consideración ó curriculum, os efectos da súa contratación como
médico/a, polo un periodo dun mes e cinco días, no que disfrutará as súas vacacións regulamentarias
o titular da praza.
Terceiro.- Que por unha Comisión de selección composta pola delegada da área de Participación
Cidadá –que actuará como presidente-, o Director de CEDRO ou técnico no que delegue, un
funcionario municipal designado polo Comité de persoal (encadrado nunha praza de nivel de
titulación, cando menos, igual que a do posto a desempeñar), e o xefe da unidade de Persoal ou técnico
en quen delegue –que actuará como Secretario-, unha vez realizada a entrevista ós aspirantes remitidos
polo Instituto Nacional de Emprego e tra-lo exame do curriculum, propoña un candidato por cada un
dos postos a cubrir, co obxecto de formaliza-la súa contratación, puidendo esixirse a realización dunha
proba oral ou escrita de carácter práctico, sobre o contido das tarefas propia do posto.
Cuarto.- Que pola Alcaldía-Presidencia se proceda á formalización dos correspondentes
contratos cos/as candidatos/as, propostos pola citada Comisión, unha vez resolta a selección, sendo
éstes/as contratados/as baixo a modalidade contractual –contrato por acumulación de trefas (art. 15.1
ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de decembro.

59(775).- CONTRATACIÓN LABORAL-TEMPORAL, POR ACUMULACIÓN DE
TAREFAS, DUN OPERADOR DE INFORMÁTICA, POR UN PERÍODO DE 3 MESES.
EXPTE. 2001/113.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do técnico de
Organización do Servicio de Persoal, do 20.06.05, conformado polo concelleiro delegado do Área de
Xestión Municipal, que di o seguinte:
Antecedentes.
Con data 26 de abril de 2005, o Xefe do Servicio de Informática, coa conformidade da concelleira-delegada,
solicitou a contratación dun operador de informática para reforzar o servicio, consecuencia da baixa esistente
no mesmo pola baixa médica por incapacidade laboral transitoria dun dos tres operadores cos que conta o
referido Servicio, agravado isto pola disfrute do periodo vacacional e a reducción nunha hora da xornada
laboral, en aplicación do Acordo Regulador das Condicións de traballo do persoal municipal.

O Concelleiro delegado da área de xestión municipal, mediante instrucción de servicio de data 17 de xuño,
autorizou a referida contratación, ordeando a Unidade de Persoal a tramitación do correspondente expediente.
En consecuencia, resulta preciso artellar un proceso de cubrición áxil que permita, coa debida urxencia, a
formalización da contratación laboral proposta.
Fundamentos legais.
De conformidade co disposto no artigo 9.2 da lei 4/88, de 26 de maio da Función publica de Galicia, a
selección de persoal laboral efectuarase de acordo coa oferta de emprego publico, mediante convocatoria
publica e a través do sistema de concurso ou concurso-oposición libre.
Nembargantes, e consonte ó paragrafo 3° do mesmo artigo poderase tamén contratar persoal laboral de caráter
non permanente de conformidade coa lexislación laboral vixente, para a realización de traballos de carácter
temporal e coxuntural por razóns de necesidade ou urxencia, debidamente motivadas.
Ó aveiro do disposto no artigo 35 do RD 364/95, de 10 de marzo, polo que se establece o Regulamento xeral de
ingreso do persoal ó servicio da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e
promoción profesional dos funcionarios civís da Administración xeral do estado, de aplicación supletoria para
o persoal da Administración local (artigo 1.3), poderáse proceder á contratación de persoal laboral non
permanente para a realización de traballos que non poidan ser atendidos por persoal laboral fixo.
O procedemento selectivo para a contratación de persoal laboral non permanente carece dunha
regulamentación legal específica, non séndolle de aplicación os requisitos formais establecidos nos artigos 28 a
33 do RD 364/95, por canto se refiren exclusivamente á cubrición de postos reservados ó persoal laboral fixo de
novo ingreso, esto e, aqueles que figuran incluidos no cadro de persoal (artigo 15.1.f) da Lei 30/84, de 2 de
agosto, de medidas para a reforma da función publica), e que deben formar parte da oferta de emprego público.
Nembargantes, o procedemento selectivo que ós efectos oportunos se aprobe polo órgano de contratación
deberá ser respetuoso en todo caso cos principios de mérito e capacidade, tal e como dispón o artigo 35 do RD
364/95 .
Por esta razón, o artigo 249.1 da lei autonómica 5/97, de 22 de xullo, da Administración local de Galicia, prevé
que o proceso selectivo do persoal laboral será con carácter xeral o concurso, excepto nos casos de urxencia.
Asi mesmo, lei 56/03, de 16 de decembro, de emprego, configura ós servicios autonómicos de emprego, como un
servicio público e gratuito, que terá como funcións, axudar ós traballadores ó encontro de emprego e ás
empresas á contratación dos mesmos, todo elo a través dunha selección obxectiva daqueles candidatos que
figuren inscritos no rexistro de ofertas de emprego.
A modalidade contractual que se considera oportuno elixir -contrato por acumulación de tarefas-, esta definida
para atender esixencias circunstanciais por acumulación de tarefas, ainda que sexa tratandose da actividade
normal (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de decembro), e o seu prazo contractual se establece
como máximo en seis meses.
Entendese, por outra banda, amparada ésta contratación ó aveiro do disposto no artigo 20.2 da lei 2/2004 de
presupostos xerais do Estado para o ano 2005, xa que se trata de cubrir unha necesidade urxente nun servicio
de recepción obrigatoria como a que nos ocupa.
Por todo elo, o funcionario que subscribe propón á Xunta de Goberno Local dicte a seguinte proposta de
Resolución:...”
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Conclúe o informe formulando a proposta que se contén na parte dispositiva deste acordo.
Consta no expediente informe favorable de Intervención Xeral, de data 23.06.05.

Acordo
A Xunta de Goberno, de conformidade co precedente informe-proposta, acorda:
Primeiro.- Solicitar do Servicio Galego de Colocación unha oferta xenérica para que sexan
remitidos dez candidatos/as que resposten ás seguintes características:
Titulación esixida: Graduado Escolar, FP-1 ou equivalente., e contar con experiencia acreditada
non inferior a dous anos en : , reparación de ordenadores e impresoras, instalación de redes,
instalación de software (Linux, Windows, Ofimática, Navegadores, Correo electrónico), e atención a
usuarios de microinformática, o que implica coñecementos de Ofimática, correo electrónico, Internet,
Sistemas operativos Windows (98, XP), LINUX.
Segundo.- Que por una comisión de valoración composta polo concelleiro-delegado de Persoal
ou concelleiro en quen delegue –que actuará como Presidente-, o xefe do Servicio de Informática ou
técnico en quen delegue, un/unha representante designado polo Comité de Persoal e o Xefe da
Unidade de Persoal ou técnico en quen delegue –que actuará como secretario-, propoña un
candidato/a co obxecto de formaliza-la contratación.
A tales efectos, o proceso de selección constará dunha proba práctica sobre coñecementos das
tarefas propias do posto de traballo, que se avaliará de cero a dez puntos, tendo esta proba carácter
excluinte se o/a candidato/a non obten un mínimo de cinco puntos.
A comisión proporá para a contratación ó/á candidato/a que resulte seleccionado/a por orde de
puntuación.
Cuarto.- Que pola Alcaldía-Presidencia se proceda á formalización do correspondente contrato
ó/á candidato/a proposto pola citada Comisión, sendo éste/a contratado/a baixo a modalidade
contractual -contrato por acumulación de tarefas-, que está definida para atender esixencias
circunstanciais por acumulación de tarefas, ainda que sexa tratándose da actividade normal (art. 15.1
ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de decembro, e o seu prazo contractual se establece como
máximo en seis meses.

60(776).- NOMEAMENTO INTERINO DE 3 DIPLOMADAS EN TRABALLO SOCIAL.
EXPTE. 15860/220.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do técnico de
Organización do Servicio de Persoal, do 22.06.05, conformado polo concelleiro delegado do Área de
Xestión Municipal, que di o seguinte:
Ant ecedent es
No cadro de persoal e relación de postos de traballo vixente, aprobados definitivamente polo pleno da
Corporación Municipal na sesión de data 28 de febreiro de 2005 e acordo da Xunta de Goberno Local de data

30 de maio de 2005, respectivamente, (BOP de Pontevedra de 7 de xuño seguinte), figuran vacantes, entre
outras, tres prazas de diplomado en traballo social, con postos de igual denominación nos servicios de Benestar
Social e Muller, que é necesario cubrir para garanti-lo normal funcionamento dos referidos servicios
municipais, tal e como se reflexa, entre outros, nos escritos do xefe do sector de Acción Social de data 11 de
marzo, da Delegada da área de acción social de data 17 de xuño e da técnica da oficina da Muller, coa
conformidade da súa concelleira-delegada de 30 de marzo de 2005, nos que se refricte con claridade tratarse de
situacións verdadeiramente excepcionais e urxentes, que obrigan a súa inmediata cobertura.
Fundamentos de dereito
De conformidade co disposto no artigo 5 na lei de funcionarios civis do Estado, de 7 de febreiro de 1964, en
concordancia co disposto no artigo 7 da lei 4/88, de 26 de maio da función publica de Galicia, son funcionarios
interinos aquéles quen por razón de necesidade ou urxencia, ocupen prazas de plantilla en tanto non se provean
por funcionarios de carreira.
Consonte ó disposto no artigo 104.1 da lei de funcionarios civis do estado para nomear funcionarios interinos
será preciso que a prestación do servicio non sexa preciso que a prestación de servicio non sexa posible
realizar, coa urxencia esixida polas circunstancias, por funcionarios de carreira, debendo xustificarse tales
extremos perante a Comisión, superior de persoal.
O nomeamento deberá recaer en persoas que reúnan as condicións esixidas para o ingreso no Corpo ó que
pertenza o posto de traballo. Dito nomeamento será revocado cando a praza que desempeñen interinamente
sexa provista polo procedemento legalmente establecido.
Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ó corpo ó que pertenza a vacante.
De conformidade co disposto no artigo 27.1 do RD 364/95, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento
xeral do ingreso do persoal ó servicio da administración xeral do estado, en concordancia co disposto no artigo
19 do decreto autonómico 95/91 de 20 de marzo polo que se aproba o regulamento de selección e ingreso do
persoal da administración autónoma de Galicia, o procedemento deberá posibilita-la máxima axilidade na
selección en razón á urxencia requerida para cubrir transitoriamente os postos de traballo en tanto se destina
ós mesmos a funcionarios de carreira.
Asemade, e segundo o disposto no artigo 20 da Lei 2/04, de 27 de decembro, de presupostos xerais do Estado
para o ano 2005, poderá procederse ao nomeamento de persoal interino par cubrir necesidades urxentes e
inapazables, como é o caso.
Nas bases da derradeira oferta de emprego público de 2002 (BOP de 5 de maio de 2003), preveíase
expresamente na Base xeral “outras disposicións comúns”, a posibilidade de confeccionar unha lista de
substitucións a traverso dos aspirantes que, non superando a oposición, tivesen aprobado os distintos exercicios
da que constou aquela. Nembargantes, tal circunstancia non se produciu, logo que non houbo outros opositores
que superaran tódolos exercicios da oposición que os finalmente nomeados en propiedade, razón pola que
houbo que prorroga-la relación funcionarial de interinidade con duas traballadores interinas existentes para
non desatender as demandas do propio servicio.
Consecuentemente, e partindo da urxencia e celeridade que motiva a cubrición destas tres vacantes de nova
creacion, cúmpre retrotraerse á derradeira lista de substitucións existente nesta Unidade, resultante dunha
convocatoria aprobada expresamente para tales efectos por acordo da Comisión de Goberno de 29 de abril de
2002 (BOP de 31 de maio de 2002).
Recentemente, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión de 13 de xuño ppdo. aprobou a Oferta de Emprego
Público para o presente ano, no que se incluiron as tres prazas obxecto desta proposta, autorizando a súa
cobertura interina o concelleiro-delegado da area de xestión Municipal, mediante instrucción de servicio de
data 20 de xuño de 2005.
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En virtude do devandito acordo, deuse aprobación ás bases de seleccion para cubrir interinamente, naquel
momento, varias prazas vacantes desta especialidade, preveeéndose asemade nas mesmas a formación dunha
lista de substitucións para novas contratacións temporais ou nomeamentos interinos en función da puntuación
obtida polos aspirantes nas probas realizadas.
Tal procedemento de designación resulta avalado pola propia xurisprudencia do Tribunal Supremo, por exemplo
en sentencia de 23 de setembro de 2002, na que razoadamente se fundamenta que se ben as esixencias dos
principios de igualdade, mérito e capacidade resaltan en todo o seu vigor cando se proxectan no ingreso na
función pública, non poden proxectarse co mesmo nivel de intensidade sobre o persoal interino, resultando a
tales efectos plenamente válidas as listas de interinidades convocadas publicamente por un proceso de selección
obxectivo.
En consecuencia co exposto, os seguintes aspirantes da referida lista, resultarían ser Dª. Yolanda Fajín Torres,
NIF 33.297.554-V, Dª. Azucena Malvido Rodríguez NIF 78.739.579-E e Dª. Angela García Martín, NIF
7.850.781-F, quenes procederon a aceptar expresamente, mediante escrito de data 22 de xuño, un eventual
nomeamento interino. Ata que se resolva a súa cobertura definitiva na vindeira oferta de emprego público
correspondente o ano 2005, aprobada pola Xunta de Goberno Local, na súa se sión de 13 de xuño ppdo.
Consecuentemente, e dada a urxencia requerida, deben entenderse cumprimentados e terse por respetados os
principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade na convocatoria para proceder ás contratacións
propostas en réxime de interinidade, xa que as candidatas propostas consonte á derradeira lista de substitucións
obrantes nesta Unidade, superaron os exercicios do concurso-oposición convocado a tales efectos.
Por isto, de conformidade co disposto no artigo 127.1.h, da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, o
Técnico de Organización que subscribe, propón á Xunta de Goberno Local a aprobación da seguinte
proposta,...”

Conclúe o informe formulando a proposta que se contén na parte dispositiva deste acordo.
Consta no expediente informe favorable de Intervención Xeral de data 23.06.05.
Acordo
A Xunta de Goberno, de conformidade co precedente informe-proposta, acorda:
Primeiro.- Declarar a urxencia para proceder ao nomeamento de tres funcionarias interinas, con
cargo a prazas vacantes de diplomado/a en Traballo Social, Escala Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Media.
Segundo.- Autorizar a Alcaldía-Presidenciapara decretar o nomeamento de Dª. Yolanda Fajín
Torres, NIF 33.297.554-V, Dª. Azucena Malvido Rodríguez NIF 78.739.579-E e Dª. Angela García
Martín, NIF 7.850.781-F , aspirantes que superaron todos os exercicios do que constou o concursooposición para a constitución dunha lista de substitucións de diplomados en Traballo Social, de
conformidade coas bases da referida convocatoria publicadas no BOP de 31 de maio de 2002, e o
disposto na disposición transitoria do Decreto 116/93, de 3 de xuño, da Consellería de Presidencia e
Administración pública da Xunta de Galicia, en concordancia co disposto no art. 3.3 da Orde
1461/2002, do 6 de xuño do Ministerio para as Administracións Públicas.
Terceiro.- A relación funcionarial de interinaxe extinguirase automáticamente no momento no
que se cubran definitivamente as prazas ás que se adscriban as interesadas previa resolución do
procedemento público que a tales efectos se convoque, unha vez que a Xunta de Goberno Local

prestou aprobación a Oferta de Emprego Público correspondente o ano 2005, no que se incluiron as
referidas prazas.

61(777).- ACEPTACIÓN DE CESIÓNS GRATUÍTAS:
a) PARA ENSANCHAMENTO E MELLORA DA RÚA CANTEIROS EN MATAMÁ.
EXPTE. 43936/250.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do 20.04.05 do
técnico de Administración Xeral do Servizo de Xestión, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1º.- Con data do 17 de febreiro de 2005, D. Alfonso Pérez Alonso, solicitou desta Administración
municipal se lle recoñezan ós efectos urbanísticos o terreno da súa propiedade, situada na Rúa Canteiros nº 69,
na parroquia de Matama cedido para o ensanche e mellora do vial.
A dita parcela perténcelle a D. Alfonso Pérez Alonso Aporta escritura de propiedade de compra e
autorizado polo Notario do Ilustre Colegio da Coruña, D. Cesareo Vazquez Ulloa o 6 de Marzo do ano 1967.
2º.- Os terreos que se ceden forman parte dunha parcela incluida dentro do núcleo 10 09 RIBELAS C,
clasificado como solo urbano regulado pola ordenanza 1.3.B., vivienda unifamiliar illada de media densidade.
3º.- Os técnicos municipais do departamento de Cartografía da Xerencia municipal de Urbanismo,
procederon a face-la medición dos metros de terreo cedidos a esta Administración municipal por D Alfonso
Perez Alonso, informando, en data do 10 de marzo de 2005, é o seguinte:
Superficie total de cesión = 26.00 m²

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
As normas urbanísticas do vixente PXOU de Vigo establecen, no apartado 3.2.2., que nas cesións
obligatorias dos terrenos afectados pola aliñación da rúa á que a parcela dea fronte --supostos de solicitude de
obra nova e de rehabilitación integral-- recoñecerase ó propietario a edificabilidade e densidade
correspondente á parcela inicial, e que, así mesmo, esta considerarase a efectos de parcela mínima.
Xa que logo, procede considerar que a cesión anticipada dos referidos 26,00 m² de superficie de terreo
debe xerar a favor do propietario cedente os mesmos dereitos que os que provoca a cesión determinada pola
concesión dunha licencia de obra nova ou rehabilitación integral.
Polo exposto, e de acordo co artigo 127.d) da LRBRL, trala modificación operada pola Lei 57/2003, do
16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local, propónse á Xunta de Goberno Local a
adopción do seguinte A C O R D O :
Primeiro.- Acepta-la cesión gratuita ó Concello de Vigo, por parte de D. Alfonso Perez Alonso da
porción de parcela de 26,00 m² de superficie, que se identifica no expediente, segregada de feito da finca da súa
propiedade, con destino ó ensanche e mellora do vial Rúa Canteiros nº 69-Matama.
Segundo.- Esta cesión deberá elevarse a escritura pública ou documento administrativo auténtico e
inscribirse no Rexistro da Propiedade. Enténdese sen prexuízo doutras cesións que, con ocasión dunha eventual
solicitude de licencia resulten legalmente procedentes de conformidade coas aliñacións que ó efecto se fixen.
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Terceiro.- Ter por recoñecido ó cedente na parcela matriz, efectuada que sexa a cesión no
correspondente documento público, a superficie e edificabilidade correspondente á superficie cedida.
Cuarto.- Notifíquese este acordo á interesada, coa advertencia de que contra este acordo cabe
interpoñer, alternativamente, recurso de reposición nesta Administración no prazo dun mes, ou recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso de Vigo no prazo de dous meses. Notifíqueselle
tamén á oficina de Patrimonio do Concello, para que formalice a cesión e a inscriba no Rexistro da Propiedade
e no Inventario de Bens municipais.

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

b) PARA ENSANCHAMENTO E MELLORA DA RÚA CANTEIROS EN MATAMÁ.

EXPTE. 43945/250.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do 20.04.05 do técnico
de Administración Xeral do Servizo de Xestión, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1º.- Con data do 17 de febreiro de 2005, Dona Mª del Carmen Alonso Fernandez, solicitou desta
Administración municipal se lle recoñezan ós efectos urbanísticos o terreno da súa propiedade, situado na Rúa
Canteiros nº 67, na parroquia de Matama cedido para o ensanche e mellora do vial.
A dita parcela perténcelle a Dona Mª del Carmen Alonso Fernandez Aporta Relación jurada da herencia
de Dona Carmen Fernandez Alonso a favor da súa filla Dona Mª del Carmen Alonso Fernandez de data 20 de
marzo do ano 1987.
2º.- Os terreos que se ceden forman parte dunha parcela incluida dentro do núcleo 10 09 RIBELAS C,
clasificado como solo urbano regulado pola ordenanza 1.3.B., vivienda unifamiliar illada de media densidade.
3º.- Os técnicos municipais do departamento de Cartografía da Xerencia municipal de Urbanismo,
procederon a face-la medición dos metros de terreo cedidos a esta Administración municipal por Dona Carmen
Alonso Fernandez, informando, en data do 10 de marzo de 2005, é o seguinte:
Superficie total de cesión = 18.00 m²
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
As normas urbanísticas do vixente PXOU de Vigo establecen, no apartado 3.2.2., que nas cesións
obligatorias dos terrenos afectados pola aliñación da rúa á que a parcela dea fronte --supostos de solicitude de
obra nova e de rehabilitación integral-- recoñecerase ó propietario a edificabilidade e densidade
correspondente á parcela inicial, e que, así mesmo, esta considerarase a efectos de parcela mínima.
Xa que logo, procede considerar que a cesión anticipada dos referidos 18,00 m² de superficie de terreo
debe xerar a favor do propietario cedente os mesmos dereitos que os que provoca a cesión determinada pola
concesión dunha licencia de obra nova ou rehabilitación integral.
Polo exposto, e de acordo co artigo 127.d) da LRBRL, trala modificación operada pola Lei 57/2003, do
16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local, propónse á Xunta de Goberno Local a
adopción do seguinte A C O R D O :

Primeiro.- Acepta-la cesión gratuita ó Concello de Vigo, por parte de Dona Mª del Carmen Alonso
Fernandez da porción de parcela de 18,00 m² de superficie, que se identifica no expediente, segregada de feito
da finca da súa propiedade, con destino ó ensanche e mellora do vial Rúa Canteiros nº 67-Matama.
Segundo.- Esta cesión deberá elevarse a escritura pública ou documento administrativo auténtico e
inscribirse no Rexistro da Propiedade. Enténdese sen prexuízo doutras cesións que, con ocasión dunha eventual
solicitude de licencia resulten legalmente procedentes de conformidade coas aliñacións que ó efecto se fixen.
Terceiro.- Ter por recoñecido ó cedente na parcela matriz, efectuada que sexa a cesión no
correspondente documento público, a superficie e edificabilidade correspondente á superficie cedida.
Cuarto.- Notifíquese este acordo á interesada, coa advertencia de que contra este acordo cabe
interpoñer, alternativamente, recurso de reposición nesta Administración no prazo dun mes, ou recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso de Vigo no prazo de dous meses. Notifíqueselle
tamén á oficina de Patrimonio do Concello, para que formalice a cesión e a inscriba no Rexistro da Propiedade
e no Inventario de Bens municipais.

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

62(778).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR IMPORTE DE 122.573,53 € A
FAVOR DE MISTURAS OBRAS E PROXECTOS S.A. POLOS GASTOS RELATIVOS AO
PROXECTO MODIFICADO Nº 1 AO DE DEMOLICIÓN DO ANTIGO CUARTEL DE
BARREIRO DE VIGO. EXPTE. 1104/407.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 01.06.05 do xefe
de Servizos Centrais de Urbanismo, conformado polo concelleiro-delegado do Área de Servizos
Xerais, que di o seguinte:
O Concelleiro Delegado de Infraestructuras e Medio Ambiente, en data 9 de outubro de 2002 solicitou
a redacción, por parte da Oficina de Obras e Proxectos Municipais da Xerencia Muncipal de Urbanismo, do
“Proxecto de Modificación da demolición do antigo cuartel de Barreiro.
Na memoria deste proxecto asinado polos arquitectos municipais Alberto Abia Alonso e Juan Luis
Piñeiro Ferradás e o arquitecto técnico José Luis Gallego Paramos, especifícase:
“Esta obra foi adxudicada á empresa “MISTURAS ASFÁLTICAS GALEGAS, SA” o 14 de maio de 2001
(contrato asinado con data 30 de maio de 2001) e o acta de replanteo o 5 de xuño de 2001.
O proxecto inicial de demolición contemplaba a demolición das seguintes edificacións:
MÓDULO 1
MÓDULO 2
MÓDULO 3
MÓDULO 4
MÓDULO 5
MÓDULO 6

Dependencias Generales
Dormitorio de tropa
Dormitorio de tropa
Edificio de cuadras
Edificio de Capilla
Edificio de cocina

Posteriormente se decidió no demoler os módulos 4 e 5 para su posterior rehabilitación, polo que o
proxecto adxudicado contemplaba únicamente os módulos 2, 3 e 6.
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Unha vez comenzadas as obras de derribo dos módulos 1, 2, 3 e 6 segundo o proxecto redactado,
considerouse necesario a demolición dos módulos 4 e 5 e ademáis demoler tamén o resto das edificacións
existentes en dito recinto previstos para a súa rehabilitación, módulos:
MÓDULO 7
MÓDULO 8
MÓDULO 9

Depósito de armamento
Galería de tiro
Transformador

Por outra parte e unha vez comenzadas as obras rexistráronse diferencias de medición en diferentes
unidades de obras, así como cambios de materiais existentes a demoler non previstos, dando orixe a dous
unidades de obra nova, achegándose actas de prezos contradictorios.
O módulo nº 2 (edificio de tropa) previsto con fábrica de ladrillo, resultou ser un búnker con todas as
paredes exteriores de formigón. Así como as novas edificacións a demoler nº 6 Cocina, nº 8 Galería de tiro e nº 9
Transformador.
Na partida 1.002 non se executou a retirada de tella a man para a súa recuperación. Demoleronse os
forxados e se inclúe na partida de demolición de forxados.
Diminúe a medición da derruba de peches de ladrillo partida 1.003 no módulo 2 e aparece a nova
partida de demolición de peche de pared en formigón nas edificacións 2, 6, 8 e 9.
Aparece unha nova partida de demolición de vigas e pilares non contempladas no proxecto en edificios
nº 1, 2 e 3. E novos edificios 4, 5 e 7.
Aumento de demolición de forxados en techos en zonas de planta alta e cubertas de edificios nº 1, 2, e
3, forxados de vóos de terrazas e novos edificios 4, 5, 7, 8 e 9.
Non realizouse a demolición da cimentación de formigón (partida 1.006).”

Esta memoria dos técnicos considérase o documento xustificativo da presentación da factura 030006
de 28 de febreiro de 2003 da empresa “MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, SA”, polo concepto de
“PROXECTO MODIFICADO Nº 1 AO DE DEMOLICIÓN DO ANTIGO CUARTEL DE BARREIRO EN VIGO”
e un importe de 122.573,53 euros. Este gasto foi realizado no exercicio 2003 sin consignación orzamentaria
polo que procede a tramitación dun expediente de recoñecemento de crédito.
O vixente orzamento 2005 contempla o crédito para o recoñecemento na partida 4326.6110012.
A tal efecto e de conformidade coa Instrucción 1/2000 da Intervención Xeral deste Concello, achégase:
1) Proxecto modificado “DEMOLICIÓN ANTIGO CUARTEL DE BARREIRO” asinado polos
técnicos municipales da Oficina de Proxectos e Obras Municipales desta Xerencia Municipal de
Urbanismo, no que consta MEMORIA na que se fai mención dos motivos que orixinaron o gasto e
as causas polas que no seu día incumpriuse o procedemento administrativo correspondente.
2) Acta de prezos contradictorios e informe dos prezos do reformado.
3) Informe dos honorarios de dirección.
4) Acta de recepción da obra de derruba do antigo cuartel de Barreiro.
5) Factura detallada da obra realizada, debidamente conformadas polos responsables do servicio.
6) Certificacións da obra.
7) Declaración do terceiro de que con o pago desta factura se lle resarce de todas as débedas que ten
contraídas o Concello de Vigo por este concepto.
8) Informe xurídico do Secretario desta Xerencia.

9) Cambio de nome social da empresa (rexisto de entrada de 31.3.2003).
10) Outros antecedentes.
En consecuencia, proponse á Xunta de Goberno a aprobación do recoñecemento de crédito correspondente á
factura 030006 de 28 de febreiro de 2003 da empresa “MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, SA”, polo concepto
de “PROXECTO MODIFICADO Nº 1 AO DE DEMOLICIÓN DO ANTIGO CUARTEL DE BARREIRO EN
VIGO” e un importe de 122.573,53 euros, con cargo á partida 4326.6110012 do vixente orzamento.

Consta no expediente informe favorable da interventora xeral do 9.06.05.
Acordo
A Xunta de Goberno local, de conformidade cos devanditos informes, acorda:
A indemnización substitutiva por importe de 122.573,53 €, correspondente á factura 030006
de 28.02.03, a favor de Misturas Obras e Proxectos S.A. relativo aos gastos do “Proxecto modificado
nº 1 ao de demolición do antigo cuartel de Barreiro en Vigo”, con cargo á partida 4325.6110012 do
vixente orzamento.

63(779).- APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO
PROXECTO DE COMPENSACIÓN DA UE-I-01 VILLALAURA. EXPTE. 4580/401.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do 10.06.05 do
técnico de Administración Xeral do Servizo de Planeamento e Xestión, a Xunta de Goberno local
acorda:
ANTECEDENTES
1.- En data 30/04/2003 o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo acordou aprobar
definitivamente o Proxecto de Compensación da UE I-01 Villalaura (expte. 4342/401).
2.- No 17/01/2005 a Xunta de Goberno Local acordou autoriza-la permuta dunha finca da entidade
mercantil "As Penizas SL" sita na rúa Regueiro 8 por outra do Concello na UE I-01 Villalaura (núm. 13.2)
-expte. 4417/401-.
Entre as condicións impostas polo Concello nesa permuta resultan relevantes neste procedemento as
seguintes:
"(...) V.II."PROMOGEST VIGO, S.L." constituirá unha servidume de paso permanente na parcela
resultante de agregar o número 7 do proxecto de Compensación da U.E. I-01 VILLA LAURA e a superficie da
parcela 13.2, que se permutará por causa deste convenio, predio servinte, a favor da parcela resultante da
superficie restante da parcela municipal 13.2, predio dominante, nos seguintes termos:
a) O predio dominante terá acceso ó seu sótano primeiro que se constrúa no mesmo, a través da rampla que
se faga a nivel da planta baixa no predio servinte e que entrará desde a rúa Zaragoza. A devandita rampla
e as zonas de rodadura do sótano primeiro serán comúns a ámbolos dous edificios, sen prexuízo e
conindependencia de calquera outro acceso que o sótano do predio dominante teña directamente dende o
seu propio inmoble.
b) Tódolos gastos e impostos que se orixinen con motivo da rampla e das zonas de rodadura comúns, mesmo
zaguán, coa súa porta de acceso e permiso municipal de entrada, así como os da súa conservación,
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mantemento e reparación serán satisfeitos polos titulares das prazas de garaxe e bodegas dos dous
edificios, proporcionalmente ó número de prazas de garaxe que haxa en cada un.
V.III.- A entidade mercantil “PROMOGEST VIGO, S.L.” obrígase a construir un patio de luces na parcela da
U.E. I-01 VILLA LAURA obxecto da presente permuta, colindante coa parte restante da parcela resultante
número 13.2 do mesmo polígono que se reserva o Concello, que irá situado na ubicación sinalada nos planos
números 9 e 10 que se adxuntan á proposta, elaborados polos arquitectos “Fraga, G. Quijada, Portolés y
Asociados, S.L.” e visados polo seu Colexio Oficial con data 30/12/2003, patio de luces que dará servicio ás
plantas destinadas a vivenda (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e baixo cuberta, excluíndose expresamente os sótanos e a planta
baixa) e das que as súas dimensións finais serán as mínimas que determinen a lexislación e planeamento
aplicables no momento da solicitude da licencia de obras.
Asimesmo, a citada entidade mercantil obrígase a constituir servidume permanente de luces e vistas no espacio
ocupado polo citado patio de luces da parcela da U.E. I-01 VILLA LAURA obxecto desta permuta –predio
servinte- a favor da parte restante da parcela resultante número 13.2 do mesmo polígono que se reserva o
Concello –predio dominante-, de xeito que a edificación que se constrúa sobre este predio dominante poida dar
luces e vistas ó devandito patio.
V.IV.- "PROMOGEST VIGO, S.L." renuncia a instar a execución da sentencia do Tribunal Superiro de Xustiza
de Galicia, Sala do Contencioso Administrativo, de data de 21 de novembro de 1996, recaída no recurso
contencioso-administrativo número 4197/1995.
V.V.A eficacia deste contrato queda condicionada suspensivamente, en primeiro lugar, a que se proceda á
modificación do Proxecto de Compensación UE I-01 VILLA LAURA, definitivamente aprobado por acordo do
Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, en sesión de 30 de abril de 2.003, no sentido exposto nos
Aptdos. precedentes. E, en segundo lugar, queda condicionada a que "PROMOGEST VIGO, S.L." acredite
fehacientemente que a parcela a adquirir polo Concello se atopa libre de ocupantes nun prazo de catro anos a
contar desde a aprobación definitiva pola Xunta de Goberno Local do presente acordo. (...)."

3.- O 10/02/2005 o representante da Xunta de Compensación (XC) dese polígono interpuxo un escrito
na Xerencia Municipal de Urbanismo no que comunicou que no mesmo día acordouse en Asembleia Xeral a
aprobación inicial dunha modificación puntual do Proxecto de Compensación sobre as parcelas resultantes "7"
e "13.2". Achegou un certificado do Presidente da Xunta de Compensación no que se constata que dita
modificación foi aprobada polos propietarios que representan o 80,07 % das cotas de participación nese
ámbito.
No 07/03/2005 o representante da XC interpuxo un novo escrito completando a documentación
presentada.
En data 16/03/2005 o arquitecto técnico e o técnico de administración xeral da oficina municipal de
Planeamento emitiron senllos Informes sobre a pretendida modificación.
A continuación abríuse un trámite de información pública polo prazo de vinte días hábiles, mediante
publicación de anuncio no BOP núm. 68, do 11/04/2005 e notificación individualizada ós propietarios do
ámbito.
Durante dito período non se interpuxo ningún escrito de alegacións.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Este procedemento tramitouse consonte co disposto no art. 157.3 Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA), modificado por Lei 15/2004, do 29 de decembro.

O obxecto da modificación consiste únicamente en adapta-la configuración das parcelas resultantes
núms. "7" e "13.2" ás condicións do Acordo da Xunta de Goberno Local do 17/01/2005 sobre a permuta antes
citada -expte. 4417/401-. Non se altera a edificabilidade, nin o aproveitamento urbanístico global do polígono.
É competente para adopta-lo Acordo que agora se propón, a Xunta de Goberno Local, consonte co
disposto no art. 127 Lei 7/1985, do 2 de abril (LBRL).

En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO: Aprobar definitivamente a modificación puntual do Proxecto de Compensación da UE-I01-Villalaura, referida ás parcelas resultantes "7" e "13.2", promovida pola Xunta de Compensación dese
ámbito (expte. 4580/401).
SEGUNDO: Notifíquese o contido íntegro deste Acordo á Xunta de Compensación e a tódolos
propietarios do polígono, coa indicación de que contra o mesmo cabe interpór alternativamente recurso de
reposición nesta Administración municipal no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo perante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de dous meses. Trasládese unha certificación ou
copia compulsada deste Acordo ó expediente 4417/401. Unha vez constatado o cumprimento dos demáis
condicionantes da permuta, procédase á súa formalización en Escritura Pública e inscripción no Rexistro da
Propiedade.

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

64(780).CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PERI IV-08
BAIXADA A SAN ROQUE. EXPTE. 4578/401.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do 08.06.05 do técnico de
Administración Xeral do Servizo de Planeamento e Xestión, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
En data 28/06/2004 o Pleno do Concello acordou aprobar definitivamente o PERI "IV-08-Baixada a
San Roque" (expte. 6710/411). As súas normas e ordenanzas publicáronse no BOP núm. 162, do 23/08/2004.
No día 09/02/2005 a representante da comisión xestora dos propietarios incluídos no ámbito do PERI
presentou un escrito na Xerencia de Urbanismo comunicando a adhesión ó "Modelo Xeral de Estatutos e Bases
de Actuación de Xunta de Compensación" dos propietarios dunha superficie superior á do 70% do polígono.
Achegou ó efecto a correspondente Acta outorgada no 03/11/2004 perante o notario de Vigo D. José María
Rueda Pérez co núm. 2349 do seu protocolo, na que consta a vontade de adhesión dos referidos propietarios.
Dito escrito foi completado con outro posterior de data 24/02/2005 co que se aportou a documentación
complementaria previamente requirida por esta Administración municipal.
No 17/03/2005 o topógrafo municipal emitiu un Informe acreditativo de que as parcelas dos
propietarios adheridos ó modelo xeral de Estatutos e Bases de Xunta de Compensación superan o 70% da
superficie total do ámbito. No 18/03/2005 o arquitecto municipal emitiu outro Informe no mesmo senso.
Mediante Oficio da Xerencia de Urbanismo do 08/04/2005 requiríuselle aos propietarios incluídos no
polígono a fin de que constituísen a Xunta de Compensación en escritura pública.
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No 27/05/2005 D. José Fernández Aguiar presentou nesta Administración municipal solicitude de
aprobación da constitución da Xunta de Compensación. Achegou a tal efecto copia da Escritura Pública de
Constitución outorgada no 13/05/2005 perante o notario de Vigo D. José María Rueda Pérez co núm. 914 do
seu Protocolo.
En data 07/06/2005 o Arquitecto municipal emitiu un Informe no que fixo constar que os propietarios
que constituíron a Xunta de Compensación representan unha superficie superior ao 50% do total do ámbito.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Aprobado e publicado o planeamento de ordenación pormenorizada do ámbito de referencia, pode
procederse a súa execución, tal e como dispón o art. 109 Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación
Urbanística de Galicia (LOUGA).
O sistema de execución do polígono único ordenado polo PERI é o de compensación. O art. 155.2
LOUGA preceptúa que para a constitución da Xunta de Compensación poderá prescindirse do procedemento de
aprobación dos Estatutos e Bases de Actuación se os propietarios que representan polo menos o 70% da
superficie do ámbito se adherisen ao modelo xeral de Estatutos previamente aprobado polo Concello.
Dito modelo xeral aprobouse definitivamente polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo
mediante Acordo do 11/12/2003, publicado no BOP núm. 1, do 02/01/2004.
Neste caso consta en documento fehaciente (acta notarial) a adhesión dos propietarios que
representan unha superficie superior ao 70% da total do ámbito. Tamén a participación no acto constitutivo da
Xunta de Compensación dos propietarios de máis do 50% da superficie do polígono.
Por último resulta de aplicación o disposto nos arts. 8 a 10 do citado Modelo Xeral de Estatutos, nos
que se preceptúa o seguinte:
"Art.. 8.-Incorporación á Xunta..
1.- Na Xunta integraranse as persoas físicas ou xurídicas, privadas ou públicas, propietarias dos terreos
incluidos no Polígono, sen discriminación ningunha en canto a dereitos e obrigas, que acepten o sistema ou se
adhiran ó mesmo.
2.- Un representante do municipio formará parte do órgano rector da Xunta de Compensación en todo caso
e será designado no seu acto constitutivo.
3.-Tamén poderán formar parte da Xunta, empresas urbanizadoras representadas por unha soa persoa, cos
requisitos e condicións que se sinalen nestes Estatutos e nas Bases de Actuación.
4.-Os propietarios non promotores da Xunta poderán incorporarse ou adherirse a esta, con igualdade de
dereitos e obrigas, ben no acto constitutivo, ben dentro do prazo dun mes dende a notificación da súa
constitución. Para que a adhesión resulte efectiva deberá manifestarse ante notario e comunicarse por escrito
á Xunta de Compensación dentro do expresado prazo. Nese escrito o propietario sinalará aceptar estas Bases e
Estatutos, con indicación dos seus datos persoais, enderezo para notificacións e descripción da súa finca.
Tamén acreditará a súa titularidade consonte co disposto no art. 14.4 destes Estatutos.
Transcorrido o devandito prazo, a incorporación só será posible se non atranca o desenvolvemento do
proceso e o aproba a Xunta de Compensación mediante Acordo da asemblea xeral.
5.- Os propietarios incorporados ou adheridos deberán pagar no prazo de dez días hábiles dende que se
lles requira pola Xunta, as cantidades correspondentes a gastos xa realizados e os previstos para futuras
etapas que fosen xa xirados, en función das cuotas respectivas. A tal fin poderán solicitar información da Xunta
e requirir xustificación dos gastos que se lles repercutan.
6.- Os terreos dos propietarios non incorporados nin adheridos en tempo e forma á Xunta de
Compensación serán expropiados consonte co disposto no Art. 3.4 destes Estatutos e na lexislación vixente.

7.- No caso de fincas en proindiviso, bastará para a súa incorporación á Xunta de Compensación a
conformidade dos cotitulares que representen o 50% das cuotas de participación nesa comunidade.
Art. 9.-Constitución da Xunta de Compensación.
1.- Tra-la suscripción en legal forma da escritura pública ou outorgamento do documento administrativo
fidedigno no que se consentise a aplicación deste modelo de bases e estatutos, os promotores da actuación
convocarán a tódolos propietarios do ámbito e, no seu caso, empresa urbanizadora para a constitución
definitiva da Xunta de Compensación. A convocatoria efectuarase mediante carta certificada, burofax ou
calquer outro medio que acredite a súa recepción polo interesado, cunha antelación mínima de sete días
hábiles, sinalándose nela o seu obxecto e a data e lugar no que outorgará a escritura pública de constitución
da Xunta de Compensación.
2.- Para a efectiva constitución da Xunta será necesaria a concorrencia dos propietarios que representen
como mínimo o 50% da superficie do ámbito.
3.-A constitución efectuarase por medio de escritura pública, na que se manifestará:
a) Relación de propietarios e, no seu caso, empresas urbanizadoras.
b) Relación de fincas das que sexan titulares.
c) Persoas físicas designadas para ocupar os cargos do órgano rector.
d) Acordo de constitución.
e) Outras declaracións de interese ó obxecto da Xunta de Compensación.
4.- As empresas urbanizadoras poderanse incorporar ainda despois de constituida a Xunta, nas
condicións que acorde a Asemblea Xeral, co voto favorable da maioría das cuotas de participación e coas
garantías e compromisos que se esixan pola mesma.
5.- Presentarase no Concello unha copia autenticada da Escritura constitutiva para a súa aprobación e
posterior inscripción no Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
Art. 10.-Incorporación da Administración actuante..
O Concello de Vigo integrarase automáticamente na Xunta de Compensación, ó igual co resto de
administracións públicas titulares de bens de dominio público no ámbito da actuación. O Concello, nas súas
funcións de control e fiscalización, designará un representante no Consello Rector da Xunta de
Compensación."
É competente para adopta-lo Acordo que agora se propón a Xunta de Goberno Local, de conformidade
co disposto no art. 127 Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases de Réxime Local.

En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte A C O R D O
PRIMEIRO: Aproba-la constitución da Xunta de Compensación do polígono único do PERI IV-08
Baixada a San Roque, outorgada no 13/05/2005 en Escritura Pública perante o notario de Vigo D. José María
Rueda Pérez co núm. 914 do seu protocolo (expte. 4578/401).
SEGUNDO: Esta Xunta de Compensación rexirase polo "Modelo Xeral de Estatutos e Bases de
Actuación" aprobado polo Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en data 11/12/2003 e publicado no
BOP de Pontevedra núm. 1, do 02/01/2004.
TERCEIRO: Requirir aos propietarios do polígono que non participaron na constitución da Xunta de
Compensación, a fin de que se adhieran á mesma no prazo máximo de un mes dende a notificación deste
Acordo, mediante manifestación expresa ante notario, nos termos regulados no art. 8.4 do Modelo Xeral de
Estatutos, comunicándollo por escrito á Xunta de Compensación dentro do expresado prazo. Os propietarios
non incorporados nin adheridos á Xunta de Compensación poderán ser obxecto de expropiación forzosa.
S.ord.27.06.05

CUARTO: Solicitar da Administración autonómica a inscripción da Xunta de Compensación no
Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
QUINTO: Designar como representante da Administración municipal na Xunta de Compensación ao
Concelleiro-Delegado de Urbanismo D. José María Figueroa Vila.
SEXTO: Antes da aprobación do Proxecto de Compensación a Xunta de Compensación deberá
elaborar un novo plano parcelario actualizado, sobre base topográfica asinada por técnico competente, que
deberá ser supervisado, principalmente no que ao deslinde de propiedades municipais se refire, polo topógrafo
municipal.
SÉPTIMO: Notifíqueselle o contido íntegro deste Acordo a tódolos propietarios do ámbito, coa
indicación de que contra o mesmo cabe interpor, alternativamente, recurso de reposición ante esta
Administración municipal no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de dous meses. Notifíqueselle tamén á Administración
autonómica.

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

65(781).- APROBACIÓN INICIAL DE CAMBIO DE SISTEMA DE COMPENSACIÓN A
CONCERTO E EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DA
U.A. 3 DO PERI CASÁS. EXPTE. 4604/401.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do 20.06.05 do técnico
de Administración Xeral do Servizo de Xestión da Xerencia municipal de Urbanismo, que di o
seguinte:
No documento resultante da aprobación definitiva da denominada subsanación de deficiencias na adaptación
do PXOU de Vigo á LASGA (resolución plenaria de 29.04.93), remitíase a ordenación da "U-A 3 Casás" a un
ámbito de desenvolvemento dun estudio de detalle.
O Pleno do Concello de Vigo, con data 26.11.01, aprobou definitivamente o "PERI da U.A. 3 Casás", cun único
polígono para a súa execución, de 16.010 m2 de superficie, a desenvolver polo sistema de compensación (expte
5195/411).
Por acordo do Consello da XMU de 9.10.03 deuse aprobación definitiva ó proxecto de estatutos e bases de
actuación (expte. 4330/401, apartado segundo da parte dispositiva).
O 25.05.05 don Clemente Pousa Pereira, en representación de "Arealoura, S.A.", presenta escrito no que se
comunica que é propietario único das fincas sitas no "PERI Casás" e consecuentemente solicita o cambio de
sistema de actuación de compensación a concerto. O mesmo tempo, presenta borrador de proxecto de
equidistribución.
O 1.06.05 o arquitecto técnico da oficina de planeamento, informou o seguinte: "(...) Para poder informar o
expediente de referencia, é necesario que presente a seguinte documentación por triplicado: - Do contido da
memoria, a superficie do ámbito é de 15.943,06 m2 e non de 1.043,80 m2 tal como figura no cadro do plano
nº2. - Na finca adxudicada nº 37, non figura a participación do Concello na misma. Deberá reformar a
descripción da misma, xustificando o % de aproveitamento para cada propietario. - Deberá delimitar da
descripción das parcelas nº 3, 4, 5 e 37, de cesión ó concello polo 10% o referente á titularidade do Concello na

misma en canto a que lle corresponde a edificabilidade por ser titular da parcela orixinal, cando debería dicir
que lle corresponde pola cesión do 10% do aproveitamento que fixa o apartado c) do artigo 20 da Lei 9/2002. Os proxectos de compensación o no seu caso os de equidistribución non poden alterar os trazados do viario
aprobado no PERI. Deberá axustar o viario no lateral da parcela 28 ó PERI aprobado. - Deberá presentar un
plano de ordenación acotado donde se fixen as dimensións e superficies de cada unha das parcelas resultantes,
tanto de residencial, como de comercial, cesións de zonas verdes, equipamentos, viario (...)".
Con posterioridade, a mesma entidade, presenta o 10.06.05 nova documentación.
Con data 13.06.05 o arquitecto técnico municipal da oficina de planeamento, emite novo informe co seguinte
contido: "(...) A vista da documentación presentada, DOC nº 50121272e nº 50128141, de datas 25 de maio e 10
de xuño de 2005, por D. Clemente Pousa Pereira en representación de Arealoura, S.A., esta oficina técnica
informa que as determinacións que figuran na proposta de equidistribución polo sistema de concerto (artigo
150 da lei 9/2002), obxecto de informe, axústanse ó PERI da U.A. Casás, aprobado definitivamente o 26 de
novembro de 2001, expediente 5195/411. O proxecto de equidistribución de propietario único abarca unha
superficie de 15.963,86 m2, dispoñendo dunha edificabilidade de 7.981,93 m2 construídos, dos cales 7.183,74
m2 sos de uso residencial e 798,19 m2 son de uso comercial. O aproveitamento é de 0,50 m2/m2. A superficie
destinada ás parcelas edificables é de 9.577,99 m2, sendo a superficie destinada a cesións de 6.385,87 m2, das
cales destinase a zonas verdes 1.632,12 m2, a equipamento deportivo 1.402,06 m2, a viario de nova apertura
2.767,71 m2, a sendero peatonal 60,83 m2 e a ampliación de viario existente 523,15 m2. A edificabilidade
correspondente ó Concello pola cesión do 10% do aproveitamento é de 798,19 m2 construídos e emprázase nas
parcelas nº 3, 4, 5 e 37, esta última en proindiviso con outro propietario. Do aproveitamento de 798,19 m2,
652,50 m2 corresponden ó uso residencial e 145,69 ó uso comercial (...)"

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
1.- Posibilidades legais de execución de planeamento cando se estea en presenza dun único propietario.- As
parcelas incluidas dentro do polígono "UA-3 Casás" pertencen a un único propietario, segundo se deduce da
escritura pública de protocolización de propuesta de equidistribución, outorgada pola entidade mercantil
“Arealoura, S.A”, ante don Jose María Rueda Pérez, Notario do ilustre Colexio de Galicia (número de
protocolo 1.106).
Nos arts. 150 e sequintes da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA)
estableceuse un sistema de xestión específico e simplificado para os polígonos dun único propietario,
denominado "sistema de concerto". Por outra banda, suprimiuse o procedemento abreviado de "propietario
único" no sistema de compensación, antes regulado no art. 133.1 da Lei 1/97, de 24 de marzo. Dedúcese que
coa nova lexislación, a aprobación do proxecto de compensación esixe en todo caso da previa constitución de
xunta de compensación, aínda na hipótese de que o polígono pertencese a un único propietario ou a varios con
unánime consenso (art. 154 LOUGA). Neste suposto, resulta axeitada e incluso recomendable a incoacción dun
procedemento de cambio de sistema, de compensación a concerto. Elo permitiría aproba-lo proxecto de
equidistribución do propietario único do polígono dun xeito máis áxil e sinxelo. O cambio de sistema é
solicitado pola empresa promotora.
2.- Procedemento legal de modificación do sistema de actuación e de aprobación da proposta de
equidistribución.- O procedemento de modificación do sistema de actuación regúlase no art. 127.2 da Lei 9/02,
requirindo dunha aprobación inicial pola Xunta de Goberno Local, información pública por 20 días con
publicación de anuncio no BOP e aprobación definitiva pola Xunta de Goberno. Do mesmo xeito, a tramitación
do proxecto de equidistribución establécese no art. 153.1 da Lei 9/02, no que se dispón que: "A proposta de
equidistribución formulada polos propietarios afectados e formalizada en escritura pública será sometida a
información pública durante vinte días mediante anuncio publicado no BOP e obxecto de informe polos
servicios municipais correspondentes, e seralle elevada ao municipio para que se pronuncie sobre a aprobación
definitiva". No presente caso, a xestión do sistema se levará a cabo polo único propietario.
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3.- Acumulación de ambos procedementos.-Resulta posible acumula-lo procedemento de modificación do
sistema de actuación co de aprobación do proxecto de equidistribución, tal e como preceptúa o art. 73 Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento
administrativo común. Consecuentemente, pode abrirse un único trámite de información pública común para
ambos procedementos.
4.- Órgano competente para a adopción do presente acordo.- É competente para adopta-lo Acordo que agora se
propoñe a Xunta de Goberno Local, consonte co disposto no art. 127.d) Lei 7/1985, do 2 de abril (LBRL),
modificada por Lei 57/2003.

En virtude do exposto, proponse ó órgano competente a adopción do seguinte A C O R D O
PRIMEIRO.- Acumular o procedemento de cambio de sistema de compensación a concerto da “UA 3-Casás” co
de aprobación do seu proxecto de equidistribución (expte. 4604/401).
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente o cambio de sistema de compensación a concerto da “UA 3- Casás”
TERCEIRO.- Abrir un trámite conxunto de información pública en ambos procedementos acumulados (cambio
de sistema de actuación e proxecto de equidistribución) polo prazo de vinte días hábiles, mediante publicación
de anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
CUARTO.- Notifíquese o contido íntegro deste acordo ós interesados, coa advertencia de que contra o mesmo
non cabe interpoñer ningún recurso, por tratarse dun acto de mero trámite.

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

66(782).- XUSTIFICANTES DE LIBRAMENTO.
Examinados os xustificantes de libramentos a Xunta de Goberno aproba a seguinte relación
dos mesmos:

NOME

O.PAGO

IMPORTE

XUSTIFIC.

REINT.

ABALDE POSADA OLGA
“
ALONSO FERRAGUD SANTIAGO
“
BARBARA RODRIGUEZ BEATRIZ
“
CABRERA RIANDE JORGE
FERNANDEZ BESADA DOLORES
GARCINUÑO BARREIRO ROSA
ANA
“
“

0524115
0524118
0516259
0520237
0516021
0516022
0514032
0504195
0544574

203,44
13,83
5.544,04
2.500,00
18,33
13,61
900,00
600,00
286,68

197,79
13,83
5.309,56
2.228,72
18,33
8,41
899,02
448,24
295,13

5,65

0504572
0504571

490,88
300,00

316,88
300,00

174,00

NOME

O.PAGO

IMPORTE

XUSTIFIC.

REINT.

LUZ 0511329

36.473,00

36.473,00

GONZALEZ
MARIA

DOMINGUEZ

S/FAVOR

234,48
261,28
5,20
0,98
151,76
8,45

S/FAVOR

“
“
IGLESIA HERNANDEZ ROBERTO
DE L
“
LAGO VILABOA MARIA JESUS
LOPEZ CUESTA ISABEL
LOPEZ MOURE JESUS
OJEA PEREZ IGNACIO
OTERO BERBERENA HENRIQUE
PORRO MARTINEZ CORINA
“
QUICLER ZARANDON RAMIRO
“
ROCHA PARAMES CESAREO
RODRIGUEZ CADARSO LUIS
“
SANLUIS COSTAS AVELINO
“
“
SANROMAN
VARELA MARIA
JESUS
THOMAS BERBEN MARIA JOSE
“
VIEITES ALEN JOSE MANUEL
“
TOTAL

0521897
0521898
0521707

12.000,00
2.500,00
131,27

12.000,00
2.500,00
177,22

0521705
0503481
0516013
0521045
0519410
0519210
0519525
0519526
0524120
0524124
0519393
0516018
0516020
0503206
0524861
0524862
0502435

69,12
1.350,00
28.000,00
16.103,57
554,61
600,00
1.200,00
1.000,00
13,83
143,44
300,00
13,61
18,33
2.500,00
39.378,99
1.700,00
95.193,00

69,12
1.350,00
28.000,00
16.012,75
554,32
600,00
885,26
524,99
13,83
143,44
311,94
11,01
18,33
1.540,71
39.378,99
1.700,00
95.179,00

0522241
0522245
0521900
0525929

73,32
249,94
9.912,00
6.000,00

54,99
249,94
9.912,00
5.992,38
263.689,13

45,95

90,82
0,29
314,74
475,01

11,94
2,60
959,29

14,00
18,33

7,62

67(783).- PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO
DE VIGO E O PLAN COMUNITARIO DE TEIS PARA O DESENVOLVEMENTO DE
ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN INFANTIL E XUVENIL. EXPTE. 1345/336.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de 26.05.05 e de acordo co
informe-proposta da xefa de Servizo de Xuventude do 05.05.05, conformado pola concelleira delegada
de Área e pola interventora xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a sinatura do convenio de colaboración que se achega, entre o Concello de Vigo e
o PLAN COMUNITARIO DE TEIS por importe de 10.000 € para o desenvolvemento de actividades
de dinamización infantil e xuvenil, para o cal existe consignación presupostaria con cargo á partida
4520.226.08.00.
2º.- Librar a cantidade de .5000 € corespondentes ó 50% do total á sinatura deste convenio , e
o 50% restante (5.000 €) á finalización do mesmo.
3º.- Facultar a Dna. Lucía Molares Pérez, como Conselleira delegada da Área de Xuventude
para a sinatura do presente convenio.
Na cidade de Vigo, na Casa do Concello a....
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REUNIDOS
Dunha parte, Dna. Corina Porro Martinez, como alcaldesa e en representación do Excmo. Concello de
Vigo ( C.I.F P-3605700-H ), con enderezo na Praza do Rei s/n.
Doutra parte, D. Eduardo García Crespo D.N.I. 36.046.911 T , membro da Asociación Plan
Comunitario de Teis, C.I.F G-36.791.960.e facultado pola mesma para a sinatura de convenios coa
administración.
Ambas partes interveñen en función dos seus respectivos cargos, e no exercicio das facultades que, para convir
en nome das entidades que representan teñen conferidas .

EXPOÑEN:
O fomento do asociacionismo xuvenil é un dos exes de traballo da Concellería de Xuventude, co que se
pretende potencia-la participación dos xoves, apoiando iniciativas das asociacións e das entidades prestadoras
de servicios á xuventude.
Así , entre os obxectivos a conquerir coa sinatura do presente convenio están:
• A dinamización do tecido asociativo.
• Favorece-la consolidación e autonomía das asociacións.
• Crear espacios de participación xuvenil
• Colaborar cos axentes soiais para conquerir unha política xuvenil global que dé resposta ós problemas
e inquedanzas d@s xoves
• Fomenta-la participación e o asociacionismo xuvenil e favorece-la consolidación de iniciativas que
den resposta á xuventude non asociada
• Canaliza- las propostas dos e das xoves hacia a Administración e hacia a propia sociedade.
• Sensibilizar á opinión pública sobre os problemas específicos da xuventude.
• Proporcionar os instrumentos que den resposta ás demandas dos e das xoves para o desenrrolo dos
seus obxetivos tanto individuais como colectivos.

Por tal motivo, e vista traxectoria de actividade que leva a Plan Comunitario de Teis no barrio , así
como o programa de actividades a desenvolver ata o mes de xullo do presente ano , consideramos apropiado a
sua inclusión como entidade colaboradora no desenvolvemento de actividades xuvenís para @s xoves vigueses.

A.- Que o Concello de Vigo, a través das Concellería de Xuventude ,e a asociación antes mencionada, están
interesados en colaborar no desenvolvemento do programa que figura no ANEXOII do presente convenio.
B.- Que a PLAN COMUNITARIO DE TEIS, recoñece ó Concello de Vigo a iniciativa de animación
sociocultural, e este, considera á citada asociación, como entidade óptima para a súa colaboración na
execución dos proxectos presentados .
C- Que as accións a conveniar terán carácter cultural e social dirixidas á xuventude viguesa.
C ON VEÑ EN
1.- A organización e desenvolvemento do programa que se incorpora a este convenio como ANEXO I dacordo
coa memoria económica que se achega.
2 .- O Concello de Vigo, a través da Concellería de Xuventude, abonará a cantidade de 10.000 € (DEZ MIL)
EUROS ó Plan Comunitario de Teis ,con cargo á partida 4520.226.08.00, mediante transferencia bancaria á
conta corrente número 2080 0127 7 8 0040008350 ,en dous prazos: 50% á sinatura do convenio e 50% restante
ó remate do mesmo..

O persoal técnico da Concellería de Xuventude será o engcargado do seguimento da execución do
convenio , así como certificar o seu cumprimento unha vez rematadas as actividades obxecto do mesmo.
3.- O PLAN COMUNITARIO DE TEIS, deberá presentar unha memoria descriptiva unha vez rematada a
actividade, onde figuren: os participantes por sesión, as actividades desenvolvidas, os materiais utilizados, o
persoal destinado a cada actividade, as incidencias , así como a avaliación e a memoria económica da
actividade ....., todo elo en disquete, formato word.
4.- O PLAN COMUNITARIO DE TEIS, asume as seguintes obrigas:
a.- Velar pola boa marcha das actividades programadas, así como pola seguridade do público e participantes
nas mesmas.
b.- Presentar no Concello os informes e documentación esixida na cláusula terceira e sexta do presente
convenio .
c.- Asumir as responsabilidades que poidan derivarse da realización dos programas que se financian.
d.- Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
e.- Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor , e demais gastos derivados das actividades .
f.- O sometemento ás actuacións de comprobación e control financieiro que poida efectuar o Concello.
5.- A entidade participante deberá amosar feacentemente a súa existencia xurídica, e polo tanto deberá
presentar a seguinte documentación: fotocopia do CIF, certificado de non ter débedas co concello, certificado
de estar ó corrente cos pagos a Facenda e Seguridade Social.
7.- No caso de dúbida na interpretación do presente convenio, o Concello de Vigo se reserva o dereito de
interpretación do mesmo.
8.- O presente convenio terá duración ata o 31 de xullo do 2005.
Lido por ámbalas dúas partes, e como proba de conformidade co expresado no presente convenio, o asinan e o
rubrican, por duplicado exemplar, no mesmo lugar e data que se indica no comezo.

ANEXO I
As actividades a desenvolver pola PLAN COMUNITARIO DE TEIS son as seguintes:
•
•

Programa Verán de Lecer peques: dirixido a 30 nenos e nenas de idades comprendidas entre 3 e 6 anos,
entre os días 27 de xuño ó 1 de xullo do 2004.
Campamento Urbano,150 rapaces de 7 a 12 anos, en duas quendas: do 4 ó 8 e do 11 a 15 de xullo, no
CEIP San Salvador .

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.

68(784).- SOLICITUDE DE JAYCAR VIGO QQS S.A. DE AUTORIZACIÓN PARA A
REALIZACIÓN DUNHA FESTAS INFANTIL O DÍA 1.07.05. Expte. 71148/210.
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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 xefa de
Seguridade e Transportes, do 24.06.05, 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, no aparcadoiro sito na rúa Val Miñor (Grada de Marcador), para
celebrar o ascenso do R.C. Celta de Vigo, o día 1 de xullo de 2005 , en lugar do autorizado en data 20
de xullo do ano en curso pola Xunta de Goberno Local, para celebrar en Coia, na explanada frente ao
Hipermercado Alcampo, , o 25 de xuño do ano en curso.
En ningún caso se deberán entorpecer os lugares de circulación dos vehículos e persoas.
Os organizadores deberán adopta-las preceptivas medidas para que non se produza alteración
da orde pública.
Deberán presentar con anterioridade á celebración da Festa Infantil, Póliza de
Responsabilidade Civil por valor de 150.000 €
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.
Así mesmo, axustaranse as seguintes normas:
• Horario autorizado: de 17 a 21 horas
• 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.

69(785).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE COIA “CAMIÑO VELLO”
PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA NOITES VIVAS. Expte. 1334/336.
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, visto o informe xurídico do 7.06.05, e de acordo co
informe-proposta da xefa do Servizo de Xuventude, do 30.03.05, conformado pola concelleira
delegada e pola interventora xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a sinatura do convenio de colaboración que se achega entre a Asociación Veciñal
Camiño Vello e o Concello de Vigo, para o desenvolvemento do programa Noites Vivas, na sede de
dita asociación e no pavillón do Berbés, ata o mes de maio do presente ano.
2º.- Aprobar o gasto de 1.800 € correspondente ó importe deste convenio, para o cal existe
consignación presupostaria con cargo á partida 4520.227.06.07.
3º.- Que se libre a cantidade de 900 € á Asociación Veciñal Camiño Vello, correspondentes
ó 50% do importe total do convenio á sinatura do mesmo e 900 € correspondente ó 50% restante ó
remate do mesmo previa certificación de que as actividades obxecto do mesmo foron realizadas.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN VECIÑAL CAMIÑO
VELLO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DENTRO DO PROGRAMA “NOITES VIVAS”.
Na cidade de Vigo, na Casa do Concello a

2005

REUNIDOS
Dunha parte, Dña. Corina Porro Martinez, como alcaldesa e en representación do Excmo. Concello de
Vigo ( C.I.F P-3605700-H ), con enderezo na Praza do Rei s/n.
Doutra parte, Dn. Ventura Pérez Vila D.N.I. 36.026.719 como presidente da AsociaciónVeciñal
Camiño Vello, C.I.F G-.36648186 .
Ambas partes interveñen en función dos seus respectivos cargos, e no exercicio das facultades que, para convir
en nome das entidades que representan teñen conferidas .

EXPOÑ EN
O Concello de Vigo a través da concellería de Xuventude está a desenvolver o programa denominado
Noites Vivas, alternativo ó consumo de ocio habitual centrado en bares e discotecas.
A posta en marcha de forma experimental durante o ano 1.999, cunha oferta de actividades novedosas,
afianzou a posibilidade de apertura de centros públicos, como os pavillóns deportivos, durante determinadas
horas da noite e madrugada.
Coa posta en marcha deste proxecto non se pretende modifica-los hábitos dos xoves, sinon buscar
alternativas e novas opcións ó ocio, para alonxarse do aburrimento e rutina, propoñendo para elo actividades
culturais, recreativas e de ocio en centros alternativos.
Seguindo os pasos de cidades como Gijón, pioneiras na implantación de programas deste tipo,
consideramos necesario a colaboración do texido asociativo en determinadas zonas da cidade como poden ser:
Casco Vello, Coia, zona Centro e zona situada nas inmediacións da Casa da Xuventude.
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Así e no caso concreto da zona de Coia que se corresponde coa zona de influencia da Asociación
Veciñal Camiño Vello, é esta asociación , a entidade coa que cotamos para colaborar no programa Noites Vivas.
Por tal motivo, e vista traxectoria de actividade que leva a ASOCIACIÓN VECIÑAL CAMIÑO VELLO
no barrio, consideramos apropiado a sua inclusión como entidade colaboradora en parte do desenvolvemento
deste programa.
A.- Que o Concello de Vigo, a través da Concellería de Xuventude,e a asociación antes mencionada, están
interesados en colaborar no desenvolvemento do programa Noites Vivas, ata o mes de maio do 2005.
B.- Que a ASOCIACIÓN VECIÑAL CAMIÑO VELLO, recoñece ó Concello de Vigo a iniciativa de animación
sociocultural, e este, considera a citada asociación como entidade óptima para a súa colaboración na
execución do Programa Municipal Noites Vivas, desenvolvendo actividades baixo a dirección e criterios da
Concellería de Xuventude.
C.- Que as accións a conveniar terán carácter cultural e social dirixidas á xuventude da zona deinfluencia e
dita asociación.

C ON VEÑ EN
1.- A organización e desenvolvemento do programa “Noites Vivas” na zona de influencia da ASOCIACIÓN
VECIÑAL CAMIÑO VELLO que se incorpora a este convenio como ANEXO I.
2 .- O Concello de Vigo, a través da Concellería de Xuventude, abonará a cantidade de 1.800 € ,á
ASOCIACIÓN VECIÑAL CAMIÑO VELLO ,con cargo á partida 4520.227.06.07, mediante transferencia
bancaria á conta corrente número 20800132190040014400 EN DOUS PRAZOS: 50% á sinatura do presente
convenio e 50% restante á finalización da actividade, previa certificación do cumprimento da mesma.
3.-A ASOCIACIÓN VECIÑAL CAMIÑO VELLO, deberá presentar unha memoria descriptiva unha vez
rematada a actividade, onde figuren: os participantes por sesión, as actividades desenvolvidas, os materiais
utilizados, o persoal destinado a cada actividade, as incidencias , así como a avaliación tanto dos participantes
como do persoal que realizou as actividades, e a memoria económica da atividade .
O persoal técnico da Concellería de Xuventude xunto coa Asociación Xuvenil Abertal serán os
encargados do seguimento da execución do convenio , sendo a Concellería de Xuventude a que certifique o seu
cumprimento.
4.- A Asociación ASOCIACIÓN VECIÑAL CAMIÑO VELLO, asume as seguintes obrigas:
a.- Velar pola boa marcha das actividades programadas, así como pola seguridade do público e participantes
nas mesmas.
b.- Presentar no Concello os informes e documentación exisida na cláusula terceira e sexta do presente
convenio .
c.- Asumi-las responsabilidades que poidan derivarse da realización dos programas que se financian.
d.- Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
e.- Aboa-las taxas, impostos, dereitos de autor , e demais gastos derivados das actividades .
f.- O sometemento ás actuacións de comprobación e control financieiro que poida efectua-lo Concello.

5.- A asociación comprométense ó coidado e mantemento das instalacións, deixándolas no seu estado orixinal,
sendo súa a responsabilidade derivada do mal uso das mesmas.
6.- A Asociación participante deberá amosar feacentemente a súa existencia xurídica, e polo tanto deberá
presentar a seguinte documentación: fotocopia do CIF, certificado de non ter débedas co concello, certificado
de estar ó corrente cos pagos a Facenda e Seguridade Social.
7.- No caso de dúbida na interpretación do presente convenio, o Concello de Vigo se reserva o dereito de
interpretación do mesmo.
8.- O presente convenio terá unha duración ata o 31 de maio do 2005.
Lido por ámbalas dúas partes, e como proba de conformidade co expresado no presente convenio, o asinan e o
rubrican, por duplicado exemplar, no mesmo lugar e data que se indica no comenzo.

ANEXO I
As actividades a desenvolver dentro da programación de Noites Vivas na Asociación de Veciños Camiño Vello e
no Pavillón de deportes de Coia son as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•

Ioga- Kundaini
Danzas do Mundo
Pachanga nocturna
Futbol sala
Automaquillaxe
Cachibol
Acceso a Internet

Todas estas actividades serán desenvolvidas en horario de 22:00 a 1:00 os venres, tempo que deberán
permanecer abertas ó público as instalacións, co obxecto de recibir ó público que desexe participar nas
actividades programadas.

70(786).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A
ORGANIZACIÓN DO XI FESTIVAL FOLCLÓRICO INTERNACIONAL “CONCELLO DE
VIGO”. Expte. 1543/335.
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, visto o informe xurídico de data 17.06.05 e de
acordo co informe-proposta da técnica de Admón. Especial do Servizo de Festas e A. Sociocultural do
16.06.05, conformado polo concelleiro de dito servizo e pola interventora xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
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1º.- Aprobar o proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación
Cultural Interfolc, que se achega no expediente, para a organización do XI Festival Folclórico
Internacional “Concello de Vigo".
2º.-Facultar ó concelleiro de Festas e Animación Sociocultural para asina-lo convenio.
3º.- Autorizar un gasto por un importe total de 68.000.-€, con cargo á partida 451.2.226.08.05,
(festas de Vigo) do programa presupostario de Festas e Animación Sociocultural para o vixente
exercicio, para facer fronte ó estipulado no convenio e que se aboará á Asociación Cultural Interfolc,
CIF G-36892271.
4º.- Que o citado pagamento se realice a través da conta de habilitación FESTAS E
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 2080 0000 77 0040277241”

PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DO XI FESTIVAL
FOLCLÓRICO INTERNACIONAL
Vigo, o XXXXXX de xuño de dous mil cinco.
REUNIDOS
Dunha parte, D. IGNACIO LÓPEZ-CHAVES CASTRO, CONCELLEIRO DE FESTAS E ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL e en representación do Concello de Vigo, con CIF P-3605700-H, e con domicilio en Vigo,
praza do Rei, s/n, no sucesivo O CONCELLO.
Doutra parte, D. EMILIO SOTELINO DOMARCO, NIF 35.940.889-P, PRESIDENTE e en representación da
entidade denominada ASOCIACIÓN CULTURAL INTERFOLC, CIF G-36892271, e con enderezo en Vigo, rúa
Tomás A. Alonso, núm 29, 5º esq. CP 36208; no sucesivo A ENTIDADE.
MANIFESTAN
1. Que o Concello de Vigo ven levando a cabo dende hai anos unha importante labor para potenciar, difundir e
apoiar o folclore entre toda a cidadanía, especialmente nos distintos barrios do termo municipal, achegando as
tradicións e as culturas doutros países e do resto de comunidades autónomas.
2. Que o Concello de Vigo e a ASOCIACIÓN CULTURAL INTERFOLC asinaron dende o ano 95, e de forma
ininterrompida, convenios de colaboración para desenvolver este festival folclórico, e os resultados acadados
foron moi satisfactorios para ámbalas partes.
Dado o interese do anteriormente exposto, o Concello de Vigo e as mencionadas entidades establecen a súa
relación mediante o presente convenio, que será rexido polas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- O presente convenio ten por obxecto a programación, organización e execución do XI FESTIVAL
FOLCLÓRICO INTERNACIONAL “CONCELLO DE VIGO”, que se desenvolverá entre os días 15 e 21 de
xullo, ambos inclusive, por cinco barrios da cidade. O día 16 celebrarase o acto central do festival no Centro
Cultural Caixanova.

SEGUNDA.- O orzamento xeral da programación, organización e execución deste convenio, con tódolos
conceptos e impostos incluidos, segundo o detalle que figura no anexo do presente convenio e presentado pola
ENTIDADE, ascende a un total de 68.000.-€ que serán aplicados á partida 451.2.226.08.05, do programa
orzamentario de Festas e Animación Sociocultural para o vixente exercicio económico.
TERCEIRA.- As funcións principais a desenvolver pola ENTIDADE serán fundamentalmente as seguintes:
1.

2.
3.
4.

Elaborar o programa do XI Festival Folclórico Internacional “Concello de Vigo", e seleccionar os tres
grupos folclóricos participantes nel, previa conformidade do persoal técnico da Concellaría de Festas
e Animación Sociocultural.
Coordinar a relación cos barrios participantes no festival.
Coordinar todo o referente á organización xeral do festival en cada un dos barrios.
Calquera outra necesaria para o bó desenvolvemento do festival folclórico.

CUARTA.- Os espectáculos folclóricos que se desenvolverán en cada barrio serán destinados ó público en
xeral, e o acceso ós mesmos será público e gratuito; o número de asistentes limitarase á capacidade do recinto
onde se celebren.
QUINTA.- As obrigas que asume A ENTIDADE respecto ó Concello de Vigo son as seguintes:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Participar activamente na organización, realización e execución do festival.
Velar para que cada barrio beneficiario do festival cumpra os requisitos recollidos nas bases de
participación, aprobadas pola Xunta de Goberno Local de data 21 de marzo, que figuran no anexo
deste convenio, e comunicar de inmediato calquera incidencia ó respecto ó persoal técnico da
Concellaría de Festas e Animación Sociocultural.
Xestionar directamente todo o referente ós grupos folclóricos participantes no festival.
Contratar os elementos de megafonía e luces necesarios para o desenvolvemento de todo o festival, así
como a súa xestión nos barrios participantes.
Cumprir o programa obxecto deste convenio segundo o proxecto que figura no anexo.
Comezar as actividades do programa á hora anunciada ó público, comprobar coa antelación suficiente
ó correcto funcionamento das instalacións e equipamentos, con cadeiras, para realiza-las correccións
técnicas que resulten necesarias para o bo desenvolvemento do festival.
Asumir tódolos gastos e xestionar os pertinentes pagamentos que se deriven da programación,
realización e execución do programa do festival e deste convenio, incluídos os referentes ós dereitos de
autor, seguros de responsabilidade civil e calquera outros necesarios para o seu bo desenvolvemento.
Presentarlle á Concellaría de Festas e Animación Sociocultural a memoria do programa de actividades
obxecto deste convenio dentro dos 15 días hábiles seguintes á súa finalización, onde figurarán como
mínimo os seguintes datos:
• De cada espectáculo folclórico celebrado: datos de participación, memoria de
prensa, rexistro fotográfico ou audiovisual, informe de incidencias.
• Do festival en xeral: datos globais de participación, balance económico con detalle
dos gastos e ingresos realizados. Os gastos se acreditarán mediante facturas e demáis
documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurífico mercantil
ou eficacia administrativa e máis un informe xeral de incidencias.
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9.
10.
11.
12.

Deberán obter tódolos permisos e autorizacións necesarias para a realización dos espectáculos
incluídos neste convenio.
Asumir un seguro de accidentes para os integrantes dos tres grupos folclóricos que participen no
festival, e que figuran no anexo deste convenio.
Organizar a recepción oficial ós grupos participantes no festival, que terá lugar o día 18 de xullo.
Adquisición e entrega de agasallos os grupos participantes.

SEXTA.- As obrigas que asume o Concello de Vigo coas citadas entidades son as seguintes:
1.
2.
3.

4.
5.

Achegar a cantidade de 68.000.-€ para a realización do XI FESTIVAL FOLCLÓRICO
INTERNACIONAL “CONCELLO DE VIGO”.
Xestionar a presencia dos servicios de Protección Civil e Policía Local nos distintos barrios
participantes no festival.
Editar o material gráfico correspondente ó festival (carteis, programas de man e invitacións para o
acto central).Calquera actuación publicitaria complementaria con cargo ó orzamento deste convenio
deberá contar coa conformidade previa do persoal técnico da Concellaría de Festas e Animación
Sociocultural.
Xestionar a reserva da residencia para o aloxamento dos grupos folclóricos participantes no festival.
Xestionar a reserva do Centro Cultural Caixanova para a celebración do acto
central.

SÉTIMA.- O mecanismo de seguimento da execución deste convenio establécese en base ás memorias e
informes que presenten as entidades asinantes e á presencia do persoal técnico da Concellaría de Festas e
Animación Sociocultural nos propios espectáculos folclóricos programados.
OITAVA.- O pagamento da cantidade estipulada na cláusula segunda deste convenio farase segundo o seguinte
detalle:
1.
Un primeiro pagamento de 54.000.-€ efectuarase por transferencia bancaria á conta corrente número
2080 0100 01 0000092044 domiciliada en CAIXANOVA, da que é titular a ENTIDADE, o día 15 de
xullo, e previa conformidade do persoal técnico da Concellaría de Festas e Animación Sociocultural, ó
desenvolvemento do festival ata ese momento.
2.

Un segundo e derradeiro pagamento por un importe total de 14.000.-€, efectuarase por transferencia
bancaria á mencionada conta, nos cinco días hábiles seguintes á finalización do festival, unha vez
recibida a conformidade definitiva co desenvolvemento do festival por parte do persoal técnico da
Concellaría de Festas e Animación Sociocultural.
En caso de que acontecese algún tipo de incidencia no referente ás obrigas das entidades asinantes
(atraso na chegada dalgún/s grupo/s, non asistencia destos ó
festival, etc), o Concello de Vigo realizaría os descontos que correspondan segundo a repercusión da
incidencia.

NOVENA.- A vixencia do presente convenio será ata o 31 de decembro de 2005. Así mesmo, este convenio non
será prorrogable.
DÉCIMA.- O Concello de Vigo non asume ningún outro compromiso dos recollidos no presente convenio.

DÉCIMO PRIMEIRA.- O concelleiro de Festas e Animación Sociocultural queda facultado para resolver as
posibles incidencias derivadas da execución e interpretación deste convenio, así como para tomar iniciativas
que contribúan ó seu cumprimento e bo desenvolvemento.
E en proba de conformidade, asinan por triplicado e para un só efecto o presente convenio, no lugar e a data
que se indican.

XI FESTIVAL FOLCLÓRICO INTERNACIONAL “CONCELLO DE VIGO”
Do 15 ó 21 de xullo ás 21:30 horas
PROGRAMA
15 Venres

17 Domingo

19 Martes
20 Mércores
21 Xoves

Auditorio do S.C.D.R. “Helios” de Bembrive.
Grupos invitados: grupo de baile rexional “Helios” e Banda de Gaitas
“Charamuscas”.
Torreiro de festas de Sto. André de Comesaña.
Grupos invitados: SDFT “Os Ventos de Comesaña” e grupo folclórico de
Agarimo de la AVV. de Torneiros (Porriño).
Local da AVV. de Cabral
Grupo invitado: grupo tradicional de gaita e pandeireta de Cabral.
Alameda da Salgueira
Grupo invitado: “Queixumes” da Salguiera.
Alameda de Matamá.
Grupos invitados: grupo folclórico Atlántida de Matamá e grupo mixto de
Pandereiteiras “Beltaine” da Sociedad Atlántida.

ACTO CENTRAL
16 de xullo, ás 22’00 horas, no Teatro-Sala de concertos do Centro Cultural Caixanova. Entrada mediante
invitación ata completar aforo. (Concellaría de Festas e Animación Sociocultural).
Grupo de animación polas rúas “Os Pauliteiros de Fonte de Aldeia” (Miranda de Douro-Portugal).
Sábado, 16 de xullo ás 20'00 h, pola rúa do Príncipe e Praza da Princesa.
Domingo, 17 de xullo ás 12’00 h, pola praza de Independencia ata a praza de América.
COLABORAN
SCDR “Helios” de Bembrive, SDFT “Os Ventos de Comesaña”, AVV de Cabral, AVV “Rosalía de Castro” da
Salgueira e SCD “Atlántida” de Matamá.

71(787).- ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.
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E sen ter máis asuntos que tratar, a Sra. presidenta rematou a sesión ás doce horas e vinte
minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucía Molares Pérez

