ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 19 de decembro de 2005

SEÑORES/AS ASISTENTES:

NON ASISTEN:

Dª. Corina Porro Martínez
D. José Manuel Figueroa Vila
D. José Manuel Iglesias Carrera
D. Ignacio López-Chaves Castro.
D. Javier Jorge Guerra Fernández
Dª. Soledad Polo Lima
D. Antonio Coello Bufill
Dª. Marta Iglesias Bueno

Dª. Lucia Morales Pérez
D. Carlos Comesaña Adalde

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e dez minutos do día dezanove de decembro de
dous mil cinco e baixo a presidencia da Excma. Alcaldesa, Sra. Porro Martínez, coa asistencia dos
concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretario o concelleiro Sr. López Chaves Castro,
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, o titular do órgano de apoio á
Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da
Asesoría Xurídica, Sr. Rivas Romero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(1715).- SENTENZA DO TSXG NO R.C.A Nº 02/5363/2002 INTERPOSTO POR Dª Mª
DEL CARMEN GONZALEZ HERMO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. ESTIMADA.
Dáse conta da sentenza de data 29.06.05 dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, interposto contra desestimación da
reclamación de responsabilidade patrimonial de dta 30.05.01, por lesións sufridas por Mario Pérez
González, a consecuencia dunha caída dun valado o 5.05.01. A sentenza falla o seguinte:
Que estimando as pretensións deducidas no presente recurso contencioso-administrativo, debemos
declarar e declaramos a resposabilidade patrimonial do Concello de Vigo condeandolle a pagar á
demadante, como represetante legal do menor Mario Pérez González, a cantidade de 403 € (66.880
pestas) máis os xuros legais.
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A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Departameto de Patrimonio e Contratación-Responsabilidade patrimonial.

2(1716).- SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 02/5548/2003 INTERPOSTO POR Dª
MARIA CONCEPCIÓN VERGUIZAS VALORIA CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. ESTIMADO.
Dáse conta da setenza de data 14.10.05 dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que estimando as pretensións deducidas no presente recurso contencioso-administrativo, debemos
condear e condeamos o Excmo. Cocello de Vigo a pagar a dona Concepción Verguizas Valoira a
cantidade de 1.268,27 € en concepto de danos e prexuízos por responsabilidade patrimonial da
administración, cos xuros legais.
A Xunta de Goberno local queda eterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
departameto de Patrimonio e Contratación e a Intervención Xeral do Concello para o seu cumprimento e
repetición contra a concesionaria do servizo.

3(1717).- SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 02/4220/2002 INTERPOSTO POR D.
SERGIO LUIS ARAUJO E ATLANTIS, CIA DE SEGUROS E REASEGUROS CONTRA
DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. ESTIMADO PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 30.09.05 dictada pola sala do Cotencioso.Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, que falla:
Que estimando parcialmente as pretesións deducidas no presente recurso contenciosoadministrativo, debemos condear e condeamos ao Concello de Vigo a indemnizar á Compañía de
Seguros Atlantis Seguros S.A. na cantidade de 481,35 € en concepto de danos e prexuízos por
responsabilidade patrimonial da administración con desestimación da reclamación do demandante señor
Araujo Iglesias por falla de acreditación do resto dos danos sufridos no seu vehículo que se reclaman.
A Xunta de Goberno Local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Departamento de Patrimonio e Contratación Xeral do Concello para o seu cumprimento.
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4(1718).- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
VIGO NO R.C.A. Nº 8/2005 INTERPOSTO POR D. JAVIER ALVAREZ QUIROGA CONTRA
DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. ESTIMADO.
Dáse cota da setenza de data 29.07.05 polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número un
de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimo, o recurso contencioso-administrativo interposto por Javier Alvarez Quiroga, contra
desestimación presunta polo Concello de Vigo, da reclamación patrimonial efectuada polo actor na data
30 de xaneiro de 2004, no expediente 52/243 de2004, por razón dos danos materiais sufridos polo
vehículo do actor o día 28 de xaneiro de 2003, ao golpear a parte baixa de dito automóvil cunha tapa da
rede de sumidoiros que sobresaía do nivel do asfalto, á altura do nº 37 de Fonte do Seixo, en Bembrive
(Vigo); resolución que anulo, ao entendela contraria a dereito, codenando á Administración demandada a
satisfacer ao actor a cantidade de 1.193,36 €, polos danos sufridos.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
Departamento de Patrimonio e Contratación e Intervención-Tesourería.

5(1719).- SENTENZA DO X. DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 91/2005 INTERPOSTO POR D. JOSE GREGORIO ESTEVEZ CONTRA
RESOLUCIÓN DE 10.01.05 ESTIMATORIA PARCIALMENTE DE RECLAMACIÓN DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 29.07.05 polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número un
de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimo parcialmente o recurso contencioso administrativo interposto por Jose Gregorio Estevez
contra resolución do Concello de Vigo, de data 10 de xaneiro de 2005, recaída no expediente de
reclamación de responsabilidade patrimonial nº 13.834/240 de 2001, pola que se estima parcialmente a
reclamación patrimonial efectuada polo actor en data 2 de febreiro de 2001, e acórdase indemnizala na
contía de 2.998,00 €, pola incapacidade temporal e as secuelas derivadas da caída sufrida polo mesmo
ao introducir a perna esquerda nun burato existente na beirarrúa, a altura do nº 41 da rúa Llorente desta
cidade; resolución que anulo, ao entedela contraria a dereito; condenando á Administración demandada
a aboar ao actor a suma de 7.353,83 €, polos danos e perdas irrogados á mesma, máis o xuro legal
devengado por dita cantidade dende a data da reclamación patrimonial en vía administrativa.
Así mesmo condeno á entidade aseguradora MUSSINI S.A. a abonar solidariamente coa administración
demandada, a catidade de 4.348,77 € máis os intereses previstos no artículo 20 da Lei de Contrato de
Seguro dende a data do sinistro. Sen condena en custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta aos
Departamentos de Patrimonio e Intervención-Tesourería.
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6(1720).- SENTENZA DO X. DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 349/04 INTERPOSTO POR D. ALBERTO-JAVIER VIEITEZ FERNÁNDEZ
CONTRA DESESTIMACIÓN POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE RECLAMACIÓN DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 6.09.05 dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
número un no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que estimando o presente recurso contencioso-administrativo (P.A.349/04) interposto por Alberto
Javier Viéitez Gozález fronte ao Concello de Vigo, contra a desestimación presunta da súa declaración
por responsabilidade patrimonial, declaro dito acto contrario a Dereito, con condena á Administración
demandada a aboarlle a cantidade de 5.037,26€, con aplicación dos xuros legais correspondentes dende
a data da reclamación, sen pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse cota ao
Departamento de Patrimonio (RPA).

7(1721).- SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 02/4042 INTERPOSTO POR MARIA
AZUCENA OTERO FERNANDEZ CONTRA RESOLUCIÓN DO 30.10.01 QUE DECLARABA
A INADMISIBLIDADE DA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL.
ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 28.07.2005 dictada pola sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimamos parcialmente o recurso contencioso-administrativo interposto por Dª María Azucena
Otero Fernández contra a Resolución de 30.10.01 do Concello de Vigo pola que se declarou
inadmisible a súa reclamación de responsabilidade patrimonial presentada en relación coas lesións e
danos sufridos nun accidente de circulación ocorrido o 14.01.01 na rúa Isaac Peral, acto que anulamos
por ser contrario a dereito, e declaramos o da recorrente a ser indemnizada polo Concello na cantidade
de 1.872,68 €, incrementada cos xuros legais dende o 30.10.01, a cuxo pago lle condeamos. No demáis
desestimamos as pretensións da recorrente. Non se fai imposición das custas do recurso.
Así mesmo, esta sentenza foi correxida mediante auto da mesma Sala, de data 26.09.05, que di o
seguinte:
Rectifícase o erro sufrido no terceiro fundamento e na parte dispositiva da sentenza dictada con
data 28.07.05 no presente recurso no senso de que a cantidde que como indemnizaicón debe percibir a
actora é de 1.936,95 €.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza e do auto, dos que deberá darse
conta aos Departamentos de Patrimonio e Contratación e Interveción-Tesourería.
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8(1722).- SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO NO R.C.A. Nº 02/4876/97
INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO, VICENTE GERARDO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ E OUTROS, EN RELACIÓN CO ACORDO PLENARIO DE APROBACIÓN DA
ORDENANZA XERAL REGULADORA DA ACTIVIDADE FUNERARIA EN VIGO.
DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 11.05.05 polo Tribunal Supremo, sala do ContenciosoAdministrativo, Sección Cuarta, no recurso de casación nº 6375/2001, interposto polo Concello de Vigo
e por D. Vicente Gerardo González por si e pola empresa Servicios Funerarios Vicente González, a
entidade Pompas Funebres del Condado S.L. e Pompas Fúnebres do Baixo Miño S.L., contra a sentenza
de 12.07.01, dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia no recurso nº 4876/97, na que se impugna o acordo do Pleno do Concello de Vigo de 20.01.07,
polo que se aproba a Ordenanza Xeral reguladora da actividade funeraria no termino municipal. O
Tribunal Supremo falla o seguinte:
Que desestimando tódolos motivos invocados declaramos no haber lugar aos presentes recursos
de casación interpostos polo Concello de Vigo representado polo procurador dos Tribunais D. Juan Luís
Cárdenas Porras e por D. Vicente Gerardo González González por sí e pola empresa Servicios
Funerarios Vicente González; a entidade Pompas Fúnebres del Condado, S.L., e Pompas Fúnebre do
Baixo Miño, S.L., representados polo procurador D. Saturnio Estévez Rodríguez, contra a sentenza de
12 de julio de 2001, dictada pola sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia no recurso nº 4873/97, que queda firme; sen facer unha expresa condea en custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza.

9(1723).- SENTENZA DO X. DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO
INTERPOSTO POR Dª Mª JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA
DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL . ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 4.07.05 dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
número un de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimo o recurso contencioso-administrativo interposto por Mª JOSE LOPEZ SANCHEZ cotra
desestimación presunta polo Concello de Vigo, da reclamación patrimonial efectuada pola actora en data
14 de abril de 2003, no Expt. nº 16015/240-03, por razón dos danos sufridos no seu vehículo a causa do
levantamento incorrecto dunha pilona situada na baixada a San Vicente, desta cidade, destinada a regular
o tránsito de residentes; resolución que anulo, o entendela contraria o dereito, condeando á
Administración a aboar á actora, a catidade de 583,16 €, cos xuros legais correspondentes. Sen condea
en custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza.
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10(1724).-SENTENZA DO X. DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO
INTERPOSTO POR Dª Mª DEL CARMEN SOLVEIRA SANDOVAL CONTRA
DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL . ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 05.09.05 dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo
número 1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimo o recurso contencioso-administrativo interposto por Maria del Carmen Solveira Sandoval
contra desestimación por silencio negativo da reclamación patrimonial presentada pola actora fronte ao
Concello de Vigo en data 27 de febreiro de 2004 en relación cos danos sufridos por un inmoble da súa
propiedade situado no nº 140 da rúa Luciano Conde, (actualmete rúa Pino nº 13); resolución que anulo,
ao entendela contraria a dereito, condeando á Administración demandada a aboar á actora a cantidade de
2.494,40 €. Sen condea e custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ó
Departamento de Parques e Xardíns, que deberá remitir copia da sentenza xunto co expediente
administrativo a Intervención para o pagamento.

11(1725).-AUTO DO TSXG NO R.C.A. 02/5437/2002 INTERPOSTO POR Dª SECUNDINA
VALBUENA MATA CONTRA RESOLUCIÓN DE 31.07.02 DESESTIMATORIA DE REC.
REPOSICIÓN CONTRA DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDADE DE RECLAMACIÓN DE
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL.
O
AUTO
RECTIFICA
CANTIDADE
INDEMNIZATORIA.
Con data 15.06.05 a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia dicta sentenza no recurso de referencia, que falla o seguinte:
“Estimar parcialmente as pretensións deducidas no presente recurso contencioso-administrativo,
declarando a responsabilidade patrimonial do Concello de Vigo e a obriga deste de indemnizar á demandante na
cantidade de 839 euros por anos e prexuízos.”

Deuse conta da devandita sentenza na sesión da Xunta de Goberno local do 26.09.05.
A Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, advertido erro
en dita sentenza, dicta auto aclaratorio con data 3.10.05, que di o seguinte:

Ha lugar á rectificación de erro obrante no fallo da sentenza onde dí “na cantidade de 839 euros”, debe
decir “na cantidade de 2.798,64 euros, cos xuros legais”.
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A Xunta de Goberno local queda enterada do contido do auto, da que deberá darse conta aos
Departamentos de Patrimonio e Contratación e Itervención-Tesourería.
12(1726).-PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: ALTA EXPTES. 1/1385,
1/1416, 1/991, 2/1424, 2/615, 3/635, 3/946, 13/1358, 14/350.
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes proposta do xefe de Sector de
Acción Social, conformados pola delegada da Área de Participación Cidadá, a Xunta de Goberno local
acorda conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar ás seguintes persoas:
-

D. Gustavo Franco Vázquez. Expte. 1/1385.
Dª. María Díaz González. Expte. 1/1416.
Dª.Nieves Pena Fernández. Expte. 1/991.
Dª. María Isabel Parcero Rivas. Expte. 2/1424.
Dª. Mª Carmen Rodríguez Alonso. Expte. 2/615.
D. Carlos Conde Sampedro. Expte.3/635.
Dª. Esther Paz Ameijeiras.Expte. 3/946.
Dª. Modesta Alvárez Carrera. Expte. 13/1358.
D. José Rocha Garrido. Expte. 14/350.

13(1727).-CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA A
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DURANTE O ANO 2005. EXPTE. 5811/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director deportivo
do IMD, do 5.12.05, conformado pola concelleira da Área de Promoción Económica e polo interventor
xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
Outorgar a seguintes subvención, á seguinte entidade polo evento organizado:
S.C.D. ATLANTIDA DE MATAMA

G-36620854

TORNEO FUTBOL 7 NAVIDAD

Por un importe total de 1000€ con cargo á partida 4521.489.00.01

14(1728).-DAR CONTA DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR PARTE DA
CONSELLERÍA DE TRABALLO PARA AS PRÓRROGAS DAS TÉCNICAS LOCAIS DE
EMPREGO DURANTE O ANO 2005-2006. EXPTE.3417/77.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego, do 14.12.05, conformado pola concelleira de Promoción
Económica e Desenvolvemento Local, que di o seguinte:
Dentro do Servizo de Desenvolvemento local e emprego do Concello de Vigo veñen prestando os seus servicios,
dende o 28/12/00, dúas técnicas locais de emprego, subvencionadas pola Consellería de Asuntos Sociais,
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Emprego e Relacións Laborais no ámbito da colaboración desta Concellería e as entidades locais. Con data
03/12/04 a citada Consellería concedeu subvención para a contratación dunha nova técnica local de emprego.
Xa no presente ano 2005, a Xunta de Goberno Local aprobou, na súa sesión de data 19/09/05, solicitar
subvención para a prórroga das tres técnicas locais de emprego contratadas (expte 3417/077), ao abeiro do
establecido na Orde de 01/08/05.
Mediante tres Resolucións de data 12/12/05, a actual Consellería de Traballo concedeu subvencións ao Concello
de Vigo para a prórroga dos contratos das tres técnicas locais de emprego, do seguinte xeito:
Concepto
7ª Prórroga da contratación de técnica local de emprego
7ª Prórroga da contratación de técnica local de emprego
1ª Prórroga da contratación de técnica local de emprego

Subvención
concedida
8.031,89 euros
8.031,89 euros
21.418,37 euros

Nº

Duración

1
1
1

12 meses
12 meses
12 meses

Estas subvencións establécense do seguinte xeito: as prórrogas das técnicas que a Xunta entende como 7ªs
prórrogas (considera a primeira subvención a establecida en 1997 para a contratación de Axentes de Emprego e
Desenvolvemento Local, anterior denominación destes técnicos), subvenciónanse co 30% dos custos totais e a
prórroga da técnica que a Xunta entende como 1ª renovación (a primeira subvención para esta contratación
estableceuse o pasado ano), co 80% dos custos totais. O Concello de Vigo ten que cofinaciar, polo tanto, estas
contratacións nunha contía anual estimada en 42.836,73 euros.
O periodo de vixencia destas prórrogas será do 28/12/05 ao 27/12/06.
Por outra parte, dadas as datas das contratacións e de conformidade coa Oficina municipal de Intervención, a
correspondente xeración do crédito e modificación presupostaria realizarase os primeiros días do vindeiro
exercicio de 2006.
O que se informa á Corporación Municipal para o seu coñecemento.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido do devandito informe.

15(1729).-DAR CONTA DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR PARTE DA
CONSELLERÍA DE TRABALLO PARA O PROGRAMA DE FOMENTO DA INSERCIÓN
LABORAL DE MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. EXPTE.3491/77.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego, do 12.12.05, conformado pola concelleira de Promoción
Económica e Desenvolvemento Local, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local do 31/10/05 aprobou a memoria “Apoio á xestión dos servizos de atención ás persoas
do Concello de Vigo” para presentar á convocatoria do “Programa de fomento da inserción laboral de mulleres
vítimas de violencia doméstica”, coa finalidade de contratar a 7 mulleres beneficiarias deste programa (expt.
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3491/077). Nesta memoria están implicados departamentos sensibilizados coa problemática da violencia
doméstica que realizan servizos de atención ás persoas dentro de planes municipais específicos como son:
Benestar Social (Plan local de drogas), Muller (Plan de igualdade de oportunidades) e o mesmo
Desenvolvemento Local e Emprego (Plan municipal de emprego), onde estas mulleres realizarán funcións de
atención telefónica, conserxaría e apoio administrativo básico, entre outras.
Así, con data 10/11/05 solicitouse esta subvención, recibindo resolución aprobatoria por fax o 09/11/05 (que se
achega) pola que se outorga ao Concello de Vigo unha subvención de 79.342,2 euros, que se corresponden coa
totalidade dos custos salariais (excepto a indemnización por cese) para a contratación de 7 mulleres
desempregadas vítimas de violencia doméstica beneficiarias do programa. Ademais recibiuse unha autorización
asinada polo delegado da Consellaría de Traballo para realizar unha oferta nominativa ao Servizo Galego de
Colocación, onde se especifica cales son as mulleres (con nome, apelidos e DNI) que o Concello de Vigo terá que
contratar, ao abeiro desta subvención, antes do final do 2005.
O que se comunica á Excma. Corporación Municipal para o seu coñecemento.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido do devandito informe.

16(1730).-INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR IMPORTE DE 552.798,54 € A FAVOR
DA EMPRESA IMES S.A. POLOS SERVIZOS PRESTADOS DE MANTEMENTO DAS
INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO. EXPTE. 11425/444.
Examinadas as actuAcións do expediente, visto o informe do interventor xeral, do 13.12.05, e de
acordo co informe-proposta do enxeñeiro industrial municipal, do 2.12.05, conformado polo concelleiro
da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:

Recoñecer unha indemnización sustitutiva de gastos a favor da empresa Imes S.A. por un importe
de 552.798,54 (cincocentos cincoenta e dous mil setecentos noventa e oito euros, con cincoenta e catro
céntimos) Euros, polos servizos prestados de mantemento das instalación de alumeado público durante
os meses de xullo, agosto, setembro, outubro, novembro e decembro do ano 2.005.

17(1731).-INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR IMPORTE DE 86.696,10 € A FAVOR
DA EMPRESA SIMCO S.L. EN CONCEPTO DE TRABALLOS DE ROCE E LIMPEZA DE
PARQUES FORESTAIS. EXPTE. 3313/446.
Examinadas as actuAcións do expediente, visto o informe do interventor xeral, do 13.12.05, e de
acordo co informe-proposta do enxeñeiro técnico agrícola, do 7.12.05, conformado polo concelleiro de
Parques e Xardíns, a Xunta de Goberno local acorda:
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Recoñecer unha indemnización substitutiva de gastos a favor da empresa Simco S.L. por un
importe de 86.696,10 € (oitenta e seis mil seiscentos noventa e seis euros, con dez céntimos) polos
servicios prestados de mantemento dos Parques Forestais de Vigo durante os meses de agosto, setembro,
outubro, novembro e decembro do ano 2005.

18(1732).-REVISIÓN DE PREZOS DO SERVIZO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 010.
EXPTE. 851/321.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de
Participación e Atención Cidadá, do 23.09.05, conformado pola delegada do Goberno da Área de
Participación Cidadá e polo interventor xeral, que di o seguinte:
A empresa Global Sales Solutions Line S.L., adxudicataria do contrato dos servizos de atención cidadá do
teléfono 010, ten dereito conforme o prego de prescricións administrativas a revisión de prezos correspondente o
contrato desde a data de apertura de plicas en xullo de 2004 e o fin do primeiro ano de prestación do servizo en
setembro de 2005.
O prego de condicións administrativas establece no seu apartado 3 “Procederá a primeira revisión de
prezos transcorrido un ano dende a data de inicio do contrato e recollerá a variación experimentada polo IPC
nacional no período que medie entre a data de revisión e a de apertura de proposicións económicas.”
A Mesa de contratación de data 12 de xullo de 2004 procedeu a apertura da documentación das ofertas
presentadas.
A Comisión de Goberno de data 9 de agosto de 2004 acordou:
•

Contratar con Global Sales Solutions Line S.L., os servizos de atención cidadá do teléfono
010 do Concello de Vigo por un importe anual de 124.657,00 €.

O INE, certifica que nos períodos comprendidos:
•

Entre os meses de xullo de 2004 e setembro de 2005, o incremento relativo é do 4,4 %.

O incremento do importe supón a cantidade de 5.484,91 € dos que 1.371,23 € corresponden o período
comprendido entre os meses de outubro e decembro de 2005 e 4.113,68 € corresponden o período comprendido
entre os meses de xaneiro e setembro de 2006.
Polo anteriormente exposto Propoño a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
1.

Aceptar a revisión de prezos do servizo de atención cidadá do teléfono 010, conforme establece o
prego de cláusulas administrativas no seu punto 3, por un importe total de 5.484,91 € dos que
1.371,23 € corresponden o período comprendido entre os meses de outubro e decembro de 2005 con
cargo a partida 4631 2270600 e, 4.113,68 € corresponden o período comprendido entre os meses de
xaneiro e setembro de 2006 con cargo a partida 4631 2270600 do presuposto futuro para o ano
2006.
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2.

Incrementar o prezo do contrato na cantidade de 5.484,91 € correspondente ó contrato desde o 1 de
outubro 2005 ó 30 de setembro de 2006, quedando o mesmo establecido en 130.141,91 €.

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

19(1733).-PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CONSORCIO DO
CASCO VELLO DE VIGO PARA UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS E
CUBERTAS NO ÁMBITO DO CASCO VELLO. EXPTE. 3143/307.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de 12.12.05 e de acordo co
informe-proposta da xefa de Patrimonio Histórico, do 14.12.05, conformado polo concelleiro delegado
de Patrimonio Histórico e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto do Convenio de Colaboración co Consorcio do Casco Vello de Vigo para
un programa de rehabilitación de fachadas e cubertas no ámbito do Casco Vello.
2º.- Aprobar o gasto de 120.000 euros, con cargo á partida 4531.780.00.00 do vixente
orzamento xeral do Concello, cantidade correspondente á aportación económica municipal a dito
Convenio.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O CONSORCIO DO CASCO VELLO DE
VIGO PARA UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS E CUBERTAS NO ÁMBTIO DO CASCO
VELLO.
En Vigo a ____________ a ____________.

REUNIDOS
Dunha parte, a Ilma. Sra. Da. Corina Porro Martínez Alcaldesa do Concello de Vigo.
Doutra D. José María Figueroa Vila, Presidente do Consorcio do Casco Vello de Vigo.
Da. Corina Porro Martínez interven como representante legal do Concello de Vigo en virtude do disposto
no artigo 124 da Lei 7/1985.
D. José María Figueroa Vila, interven igualmente como representante legal do Consorcio do Casco Vello
de Vigo, en virtude do disposto no artigo 12 dos seus estatuto e no 21 da Lei 7/1985.
EXPOÑEN
Primeiro.-

Que, segundo a lexislación vixente en materia de réxime local e dentro dos seus respectivos
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ámbitos territoriais, os concellos teñen atribuidas competencias para levar a cabo a promoción de toda clase de
actividades e a prestación de todolos servizos que contribúan a satisface-las necesidades da colectividade veciñal.

En particular, ostentan competencias –nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas- en
materia de promoción e xestión de vivendas, e patrimonio histórico artístico (Arts. 25.2 apdos.d) e e) LRBRL e
80.2 apdos. d) e e) LALGA).
O Concello de Vigo é a institución que asume no municipio as competencias que a lexíslación de Réxime
Local establece en materia de vivenda.

Segundo.O Consorcio do Casco Vello de Vigo, segundo se indica no seus estatutos, é unha Entidade
Local de Dereito Público de carácter asociativo, dotada de personalidade xurídica independente da dos seus
membros, patrimonio propio, administración autónoma e tan ampla capacidade xurídica de dereito público e de
dereito privado como requira a realización dos seus fins que ten por obxecto articula-la cooperación económica,
técnica e administrativa entre as Administracións consorciadas a propósito de exercer de forma conxunta e
coordinada os fins que lle son propios en orde a levar a cabo, de acordo coas previsións do Plan Especial de
Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Vello de Vigo, unha serie de actuacións e intervencións que
contribuan ó proceso de recuperación da súa “Área de Rehabilitación Integrada” (ARI), mediante a adquisición
de terreos, ou mediante a adquisición de construccións para a súa posterior rehabilitación.
O Consorcio, para a execución do fin sinalado, está facultado para captar cantos recursos económicos
sexan necesarios para a financiación das actividades e plans propios do Consorcio.
Terceiro.A vista dos fins e competencias de ámbas institución, resulta de interese común a revitalización
do Casco Vello da cidade para evitar tanto o deterioro dalgúns inmobles que son parte do patrimonio
inmobiliario da cidade, coma a súa negativa incidencia na calidade ambiental do espacio habitado.
Unha das formas de acadar este obxectivo e a aprobación dun programa encamiñado a axudar á
iniciativa privada para evitar o punto irreversible da ruína, incentivando a conservación e mellora de barrios e
centros urbanos, antes que a súa demolición-reconstrucción.
Nesta liña, o Concello de Vigo ven, dende hai anos, aprobando programas de rehabilitación de fachadas
e mellora do medio urbano. Ditos programas alcanzan o Casco Vello de Vigo.
Por outra banda a especial situación na que se encontra o Casco Vello, así como a previsible aprobación
do seu planeamento especial en próximas datas, fan que sexa unha área de rehabilitación prioritaria.
Así as cousas e tendo en conta que nos estatutos do Consorcio do Casco Vello de Vigo, se establece que o
consorcio procurará en todo momento a coordinación das súas actuacións coa Administración municipal do
Concello de Vigo e cos órganos competentes da Administración da comunidade autónoma en materia de vivenda
ou cos organismos autónomos ou entes públicos dependentes ou vinculados a estas administracións, todo iso co
fin de lograr a maior coherencia e eficiencia nas actuacións que leven a cabo, ámbalas administracións pretenden
coordinar os seus esforzos en materia de rehabilitación a través dun programa de axudas para incentivar a
seguridade e ornato de edificacións que se atopan no Casco Vello, compensando así economicamente a carga
engadida que para os propietarios dos inmobles supoñen os distintos graos de catalogación e logrando a mellora
da imaxe urbana e o valor desta zona histórica da cidade.
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Polo anteriormente exposto as partes acordan a formalización do presente Convenio en base ás seguintes

ESTIPULACIÓNS
Primeira.
OBXECTO.O presente convenio ten por obxecto financiar un programa de axudas para tratamento de fachadas, paredes
medianeiras, cubertas e elementos singulares dos inmobles de interese histórico, arquitectónico ou paisaxístico
que se atopan na Area de Rehabilitación o Casco Vello de Vigo, compensando así economicamente a carga
engadida que para os propietarios dos inmobles supoñen os distintos graos de catalogación e logrando a mellora
da imaxe urbana e o valor desta zona histórica da cidade.
Segunda.
RÉXIME XURÍDICO.As axudas outorgada mediante o citado programa, a convocatoria, a tramitación do expediente de concesión, o
procedemento de selección, o réxime de outorgamento, as obrigas do beneficiario e as causas da súa extinción
rexeranse:
a)
b)

Lexislación básica do Estado, Lei 38/2003, Xeral de Subvencións.
Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativa. Común.

Terceira.- VIXENCIA.
A vixencia do presente convenio, comezará o día da súa sínatura e estenderase ata o día 31 de decembro de 2006,
prazo que poderá ser prorrogado mediante acordo das partes, durante a vixencia do mesmo, de existir razóns
suficientes que xustifiquen a mesma.
Cuarta.- OBRIGAS DO CONCELLO.
A contribución do Concello de Vigo, con cargo ós seus orzamentos, ó financiamento do programa obxecto deste
convenio consistirá na aportación de cento vinte mil euros (120.000 €), con cargo á partida 4531.7800000 do
vixente orzamento xeral do Concello.
O abonamento da aportación farse o longo da vixencia do presente convenio e, en calquera caso, a medida en que
sexa necesario para abonar as axudas outorgadas.
O Concello de Vigo, reservase a facultade de supervisión dos proxectos e o desenvolvemento das obras.

Quinta.- OBRIGAS DO CONSORCIO
O Consorcio do Casco Vello de Vigo, actuará en calidade de ente xestor, promovendo as actuacións no ámbito
considerado, determinando un procedemento de distribución dos recursos que asegure os principios de
obxectividade concurrencia e publicidade, garantindo a transparencia das actuacións administrativas,
xestionando e canalizando as axudas procedentes do Concello de Vigo.
A tal efecto o Consorcio tramitará e aprobará as bases e a convocatoria que rexerán o procedemento de
outorgamento de subvencións para os fins expresados.
O Consorcio, antes do 10 de decembro de 2.006, deberá xustificar ante o Concello de Vigo a aplicación dos
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fondos aportados ó programa que motiva o presente convenio, facilitando a relación de beneficiarios que foron
obxecto das axudas. O Concello poderá ampliar en casos xustificados o prazo de xustificación das devanditas
axudas.

Séxta.- PUBLICIDADE
A participación das entidades que asinan o presente Convenio deberá facerse constar en toda a información
pública que se edite e, en particular, nos carteis exteriores descriptivos das obras.
Sétima.COMISIÓN DE SEGUIMENTO
En orde ó seguimento das actuacións do presente convenio crease a Comisión Bilateral de Seguimento composta
por un representante de cada unha das institucións asinantes, nomeados para o efecto pola Sra. Alcaldesa o
Concello de Vigo e polo Sr. Presidente do Consorcio do Casco Vello de Vigo.
Novena.EXITINCIÓN
O presente Convenio extinguirase por resolución e por conclusión ou cumprimento do mesmo.
Serán causas de resolución:

1. O incumprimento dalgúns dos pactos contidos no presente documento.
•
•
•

O mutuo acordo das partes.
Calquera outras que, se é o caso, fosen de aplicación de acordo coa lexislación vixente.
O incumprimento das actuacións inversoras previstas no presente Convenio darán lugar á devolución
das cantidades aportadas polas respectivas Administracións.
Undécima.
RÉXIME XURÍDICO DO CONVENIO
Ó presente Convenio non lle será de aplicación a lexíslación de Contratos do Estado, conforme ó disposto no
artigo 3.1 do R.D. 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos das
Administracións Públicas, coas salvidades, segundo o apartado 2 do mesmo artigo, da aplicación supletoria dos
principios do mesmo para resolve las dúbidas ou lagoas que se puideran presentar.
Duodécima.
XURISDICCIÓN COMPETENTE
As partes asinantes acordan o sometemento á xurisdicción a contencioso-administrativa para resolver as,
discrepancias que poidan xurdar en aplicación do presente convenio.
E en sínal de conformidade, asínase o presente convenio, en triplicado exemplar, no lugar e data arriba indicados.

20(1734).-GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS
REALIZADOS POLO PERSOAL DA POLICÍA LOCAL. EXPTE. 16142/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral e de acordo co
informe-proposta da técnica de Recursos Humanos do 25.11.05, conformado pola Excma. Alcaldesa, a
Xunta de Goberno local acorda:
Asignar unha gratificación por servicios especiais e extraordinarios realizados polo persoal do
Servicio da Policia Local, con motivo da celebracion da Cabalgata de Reies 2005 , as festas do Entroido
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2005 e o 512º aniversario da arribada da carabela Pinta a Baiona, en virtude do “Convenio de
colaboracion entre os Concellos de Vigo e Baiona, asinado o 4 de marzo de 2005, con cargo á partida
presupostaria 121.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS, que se aboará na nómina do vindeiro mes, ó
persoal que se inidca a continuación:
♦ relacion nominal de xornadas traballadas o dia 5 de xaneiro, en quenda de tarde , co gallo da
Cabalgata de Reis , relación que comeza por Mariano Alonso Iglesias e remata por Ramón Vidal
Macia , e que supón un total de 5480.50.- euros;
♦ relacion nominal de xornadas traballadas o dia 5 de febreiro de 2005, que comeza por Cesar Alonso
Couñago e remata por Emilio Vigo Quiros , por un importe total de 6697,96 € ,
♦ relacion nominal de xornadas traballadas o dia 8 de febreiro de 2005 que comeza por Constante
Alonso Caride e remata por Manuel Vieitez Vieitez , por un importe total de 3258,10 €,
♦ relacion nominal de xornadas traballadas o dia 9 de febreiro de 2005, que comeza por Manuel
Aballe Gonzalez e remata por Francisco Jose Vila Campos, por un importe total de 4519,36 €.
♦ relacion nominal de xornadas realizadas co motivo da celebracion das festas da Arribada en Baiona,
que comeza por David Alonso Duarte e remata por Enrique Villar Sanchez , por un importe total de
13788,51 €.
O montante do presente expediente ascende a un total de 33.744,43 € (TRINTA E TRES MIL
SETECENTOS CUARENTA E CATRO EUROS CON CUARENTA E TRES CÉNTIMOS).

21(1735).-CONCESIÓN DE AXUDAS ESPECIAIS CON CARGO AO FONDO SOCIAL.
EXPTE. 16124/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do técnico de Intervención Xeral, do
12.12.05, conformado polo interventor xeral, e de acordo co informe-proposta da técnica de Recursos
Humanos, do 21.11.05, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Xestión municipal, a Xunta
de Goberno local acorda:
Autorizar o aboamento das seguintes axudas especiais ós seguintes traballadores:
NOME E APELIDOS
JOSÉ MANUEL ESTÉVEZ ALBELA
ÁNGELES FARO CHAMADOIRA
JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ ALONSO
FLORENTINO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
ENRIQUE FONTÁN ÁLVAREZ
JOSÉ A. FRANCO REZA
Mª GUADALUPE GÓMEZ ARGÜELLO

DNI
36006021
36033947
36037789
36019741
35935188
36097780
36040756

Nº PERSOAL
14203
15071
12055
15473
6669
77172
23455

EUROS
3250
4163
1704
3459
3150
377
480
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NOME E APELIDOS
FERNANDO MOLINA MAGDALENA
ALICIA PAZOS CASTRO
ENRIQUE RODRÍGUEZ REY
JOSÉ LUÍS ROJO MORON
PAULINO DE LA TORRE GENTIL
MANUEL VALADO GÓMEZ
SUMA TOTAL

DNI
36065820
35968288
36000962
74794602
06925874
34621025

Nº PERSOAL
77043
20451
8332
12457
10607
11305

EUROS
930
276
7860
751
489
2800
29689

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.

22(1736).-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
EMPRESA SIMÓN MUSIC PARA A ORGANIZACIÓN DO II FESTIVAS DE HIP HOP.
EXPTE. 1504/336.
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 de Intervención Xeral do 12.12.05 e
o informe-proposta da xefa do servizo de Xuventude do 15.12.05, conformado pola concelleira delegada
de Xuventude, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Ratificar o convenio de colaboración, que de seguido se transcribe, asinado con data 15 de
decembro de 2005, entre o Concello de vigo e a empresa Simón Music, para a organizaicón do II
Festival de Hip Hop.
2º.- O pagamento queda condicionado a que se achegue ao expediente o certificado da empresa
Simón Music de non ter débedas coa Axencia Tributaria.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DO II FESTIVAL DE HIP HOP
Vigo a, quince de decembro de dos mil cinco,
REUNIDOS
De unha parte, MARIA SOLEDAD POLO LIMA, en sustitución de DªLUCÍA MOLARES PÉREZ, CONCELLEIRA
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E DESENVOLVEMENTO LOCAL, e en representación do Concello de Vigo,
con CIF P-3605700-H, e con domicilio na cidade de Vigo, Praza do Rei, s/n, CP 36202; no sucesivo O
CONCELLO.
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De outra parte D FRANCISCO JAVIER GONZALEZ QUINTANA, XERENTE e que actúa en nome da empresa
denominada SIMÓN MUSIC S.L., CIF B-36866754, e con domicilio en Couto de San Honorato nº 24 7º B, da
cidade de Vigo,; no sucesivo O PROMOTOR.
MANIFESTAN
A.- Que O PROMOTOR é unha empresa que se adica á organización e realización de espectáculos musicais en
todo o territorio nacional.
B.- Que O CONCELLO está interesado en que se celebren na cidade de Vigo eventos de caracter cultural,
concretamente relacionados coa música, que aglutinen a un importante número de público xove.
C.- Que O PROMOTOR e O CONCELLO están en condicións de levar a cabo a organización do “I FESTIVAL
DE HIP HOP ” na cidade de Vigo, con artistas internacionais e españois de primeira orde.
Polo que, en consideración ó anteriormente exposto, o Concello de Vigo e a empresa Simón Music S.L.
establecen a súa relación mediante o presente pre-convenio, que se rexirá polas seguintes

CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- O obxecto do presente convenio é estabrece-la relación entre O CONCELLO e O PROMOTOR para
a realización e organización do I FESTIVAL DE HIP HOP, a desenvolver na cidade de Vigo o día 17 de decembro
segundo o programa que figura como anexo I do presente documento.

SEGUNDA.-O CONCELLO adquiere respecto ó PROMOTOR os seguintes compromisos:
1.

2.

3.

Achega-la cantidade total de 24.000 .-euros, con tódolos conceptos e impostos incluídos, en concepto de
colaboración na organización e realización do festival, con cargo á partida 4520.227.06.07, do
programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2005.
A realización da producción integral necesaria para a realización do festival, segundo o que se detalla
no anexo II do convenio. O CONCELLO non asumirá ningunha cuestión técnica a maiores das
relacionadas no citado anexo.
Facilita-la xestión de tódolos permisos de carácter municipal necesarios para a celebración do concerto,
para o que O PROMOTOR cumplimentará de inmediato tódolos requerimentos técnicos e trámites de
calquera índole que sexan necesarios.

TERCEIRA.- O PROMOTOR asume respecto ó CONCELLO os seguintes compromisos:
1.

Aportar os artistas que figuran no programa do festival (anexo I) con tódolos conceptos incluídos
(cachés, desprazamentos, manutencións, aloxamentos...).

2.

Aportar os equipos de son e luces necesarios para a realización dos espectáculos.

3.

Editar o material gráfico necesario para a difusión do programa obxecto do convenio (carteis,
entradas…), así como realiza-la campaña publicitaria correspondente. O PROMOTOR deberá incluir ó
logotipo e angrama oficial da Concellería de Xuventude, como colaborador principal do festival en toda
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a difusión e promoción publicitaria que se realice do mesmo ( en medios de prensa escrita, radiofónicos,
televisivos, publicidade impresa...).
4.

Asumir un seguro de responsabilidade civil con vixencia durante todo o desenvolvemento do festival.

5.

Entregar unha memoria-resumo do festival nos quice días hábiles seguintes á súa finalización, no que se
contemple entre outros os seguintes datos: presuposto final de ingresos e gastos, follas de taquilla,
asistentes totais ao concerto, memoria de prensa…

CUARTA.- O PROMOTOR é un empresario que promove este festival por iniciativa propia, polo que tódolos
gastos, riscos e obrigas derivadas do mesmo serán pola súa conta; por este motivo, será o único responsable de
toda a organización do festival, coa supervisión do persoal técnico da Concellería de Xuventude.
QUINTA.- O PROMOTOR deberá presentar antes da sinatura do presente a seguinte documentación que figurará
como anexo do mesmo:
a)

b)

Referente á súa empresa: fotocopia do C.I.F.; fotocopia das escrituras de constitución e estatutos, así
como as posibles modificacións rexistradas; certificación de estar ó día no pagamento das súas obrigas
con Facenda e coa Seguridade Social; certificación bancaria; certificación de no tener débedas
pendentes co Concello de Vigo; fotocopia do NIF do asinante deste documento.
Referente ó concerto: campaña publicitaria a realizar, aforo de entradas, puntos de venda anticipada,
horarios de apertura de portas e comenzo de cada unha das actuacións, servicios existentes no recinto
durante as actuacións, presuposto detallado de ingresos e gastos previstos, así como calquera outra
información de interés relativa á organización do mesmo.

SEXTA.- O PROMOTOR intentará realizar as xestións oportunas para conquerir os permisos necesarios para que
os reporteiros gráficos, televisivos e radiofónicos que emiten na Comunidade Autónoma galega poidan
fotografiar, grabar e filmar parte do festival.
Así mesmo, O PROMOTOR intentará realizar as xestións oportunas para que se realice unha rolda de
prensa dos artistas para os medios de comunicación da Comunidade Autónoma galega.
SÉTIMA.- O PROMOTOR será o responsable da entrega da taquillaxe do festival aos puntos de venda anticipada
e será o único facultado para realizar liquidacións ou retencións do importe que se recaude coa venda das
entradas, así como será o único responsable de relacionarse cos citados puntos.
O prezo de venda de entradas estabrécese en 10 €.

Así mesmo, O CONCELLO disporá dun total de 100 bonos-invitacións do festival, para atende-los seus
compromisos protocolarios.
A recaudación íntegra da taquilla do espectáculo será para O PROMOTOR.
OITAVA.- O CONCELLO autoriza á EMPRESA á explotar as cantinas que instale no recinto interior, baixo o
cumprimento das condicións esbrecidas no anexo III.
NOVENA.- O CONCELLO realizará o pagamento do importe estipulado na cláusula segunda do presente
convenio (24.000 .-euros), unha vez cumprido o convenio, previa presentación da factura correspondente.
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DÉCIMO.- Os mecanismos de seguimento do presente convenio estipúlanse mediante a presencia do persoal
técnico da Concellería de Xuventude desinado polo CONCELLO, no recinto de actuación o día do Festival, e que
deberá contar cun pase especial para acceder a calquera dependencia do mesmo, salvo as prohibicións
contractuais dos artistas, e en base á memoria que presente O PROMOTOR.
DÉCIMO SEGUNDA.- O CONCELLO e O PROMOTOR non asumen ningún outro compromiso distinto ós
estipulados no presente convenio.
DÉCIMO TERCEIRA.- O presente convenio terá vixencia ata o 31 de decembro de 2005, e non será prorrogable.
DÉCIMO CUARTA.- A Xunta Local de Goberno do Concello de Vigo queda facultada para resolver cantas
cuestións poideran derivarse con motivo da interpretación ou cumprimento do presente convenio, así como tomar
iniciativas que contribúan o seu bó desenvolvemento.
E en proba de conformidade, asinan ambas partes este convenio por triplicado, a un só efecto no lugar e
data indicados

ANEXO I
PROGRAMA DO I FESTIVAL DE HIP HOP
17 de decembro de 2005
PROGRAMA:
Rahzel.
La Excepción .
Jota Mayúscula
Micro aberto a grupos locais & Black Shadows ( Break)

ANEXO II
PRODUCCIÓN TÉCNICA PARA O FESTIVAL
1. SONIDO E ILUMINACIÓN.
O PROMOTOR instalará para a actuación de OS ARTISTAS os seus propios elementos de equipos de
sonido e iluminación.
2. ESCENARIO E PLATAFORMAS.
2.1. ESCENARIO.
O PROMOTOR, encargarase da instalación dun escenario que reunirá as seguintes características:
Dimensións mínimas.-12. de frente, 10m. de fondo e unha altura dende o chan de 1'80 m.con alas de 4m x
6 m.

3. VALADO.
O PROMOTOR disporá dun sistema de valado composto por un total de 24 valas, que garanticen a
seguridade.
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4. MANTENEMENTO.
O CONCELLO facilitará ao PROMOTOR o material necesario para a protección do chán do pavillón.
Dito material será transportado e colocado polo PROMOTOR .Así mesmo ocuparase do mantenemento das
instalacións do local da actuación, polo que disporá ó seu cargo do persoal e materiais adecuados.
5. SEGURIDADE.
O PROMOTOR disporá dun equipo humano para realizar o servizo de orden que estará formado por
persoal civil e especializado, e que deberá impedi-la proximidade de persoas ó escenario, camerinos,
“backstage”, equipos de sonido e luces, etc., de forma efectiva pero absolutamente respetuosa coas persoas. O
servicio de orden cumprirá as obrigas de seguridade que se atribúan ó CONCELLO neste contrato.
E en proba de conformidade, asinan ambas partes este anexo técnico por triplicado, a un só efecto no
lugar e data indicados no convenio

ANEXO III
EXPLOTACIÓN DE CANTINAS E QUIOSCOS:
O CONCELLO cederá ao PROMOTOR a explotación de cantinas dentro do pavillón durante a duración do
festival
O persoal, os productos e utensilios que se expoñan en cada posto deberán respetar as normas sobre hixiene,
seguridade e demais disposicións impostas pola lexislación vixente.
Tódolos utensilios, aparatos e estabrecementos que sexan necesarios para a explotación dos bares deberán ser
por conta dos adxudicatarios.
A venda de calquera tipo de bebidas ou productos non poderán realizarse en envases de vidro, metálicos ou en
calquera outro material que pola súa propia natureza ou como consecuencia da súa manipulación, sexa
susceptible de causar dano a persoas ou bens.
E en proba de conformidade, asinan ambas partes este anexo técnico por triplicado, a un só efecto no
lugar e data indicados no convenio

23(1737).-ADXUDICACIÓN DE OBRAS DA OBRA CIVIL PARA A INSTALACIÓN DE
NOVE CABINAS ANTIVANDÁLICAS PARA CINEMÓMETROS EN DIVERSOS PUNTOS DA
CIDADE. EXPTE. 71731/210.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-prosta da xefa de Seguridade
e Transportes, do 14.12.05, conformado polo concelleiro-delegado de Mobilidade e Seguridade e polo
interventor xeral, que di o seguinte:
De conformidade co Convenio entre o Organismo Autónomo Xefatura Central de Tráfico-Concello de Vigo para a
instalación por parte da Dirección Xeral de Tráfico de cinemómetros na cidade, correspóndelle ao Concello o
exercicio da obra civil necesaria.
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En data 12 de decembro de 2003, polo Concelleiro Delegado se dicta orde de servizo para a execución do
proxecto de execución.
O dito proxecto foi elaborado polo enxeñeiro de tráfico en data 14-12-05 por un importe de 71.972,07 €
achegando memoria xustificativa.
En data 14 de decembro o Xefe de Área de Mobilidade e Seguridade emite informe segundo o cal o contrato
subscrito con ESYCSA contempla no seu obxecto a realización deste tipo de obras e están pormenorizados os
prezos unitarios polo que se propón que as obras as realice ESYCSA quen por outra banda será despois quen
manteña as instalacións en perfecta operatividade.
Para a execución de dita obra existe partida orzamentaria por un importe de 72.000 € con cargo á partida
222206290002 Instalación de cinemómetros.

Polo exposto , se somete a aprobación da Xunta de Goberno Local a seguinte proposta:
“ADXUDICAR A REALIZACIÓN DA OBRA CIVIL NECESARIA PARA A INSTALACIÓN DE NOVE
CABINAS ANTIVANDÁLICAS PARA CINEMÓMETROS EN DIVERSOS PUNTOS DA CIDADE Á EMPRESA
UTE-ESYCSA- ETRA “ de conformidade co informe emitido polo Xefe de Área de Mobilidade e Seguridade e de
acordo cos prezos unitarios aprobados.

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

24(1738).-SUBVENCIÓNS
AOS
MERCADOS
E
ASOSICACIÓNS
DE
COMERCIANTES DE VIGO POR FESTAS DE NADAL 2005. EXPTE. 1798/104.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de conformidade co informe-proposta do xefe do
Servizo de Turismo e Comercio, de 22.11.05, conformado pola concelleira de Desenvolvemento Local e
Emprego, Turismo e Comercio, e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Conceder unha subvención de 1.562,50 € ás asociacións de comerciantes que de seguido se
relacionan:
-

Asociación Comerciantes Zona Príncipe
Asociación Comerciantes Zona Centro
Asoc. Com. Y Hosteleros Vigovello
Asoc.Com. y Empres. Calvario
Asoc. Comerciantes de Bouzas
Asoc. Com. Y Empres. Aetravi
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-

Asoc. Com. del Mercado de la Piedra
Asoc.Com. Zona Teis
Asoc. Comerciantes de Vigo

2º.- Conceder unha subvención de 1.562,50 euros ós mercados municipais que de seguido se
relacionan:
-

Mercado del Calvario
Mercado de Teis
Mercado de Traviesas
Mercado de Bouzas
Mercado de Cabral
Mercado del Berbés
Mercado Progreso

3º.- A partida orzamentaria que soportará o cargo é a 751.0.470.00.00, “Alumeado de Nadal”, da
Concellería de Comercio, do presuposto en vigor.
4º.- Tanto os mercados municipais como as Asociacións de Comerciantes subvencionados serán
os encargados de realizar a contratación con terceiros para a instalación do alumeado de Nadal
correspondente, non existindo ningunha relación contractual nin de responsabilidade por parte do
Concello polo mero feito de subvencionar a actividade.
5º.- En canto ó cobro da subvención, éste estará supeditado o cumprimento da obriga de aportar
facturas orixinais polo importe da subvención concedida, tal e como se esixe nas Bases de execución do
Presuposto Municipal. Asimesmo, as facturas que se presenten, xustificativas da subvención concedida,
deberán reunir os requisitos previstos no Real Decreto 1496/2003, de 28 de novembro, polo que se
aproba o reglamento que regula a obriga de expedir facturas.

25(1739).-CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O DISPOSITIVO DE
INTEGRACIÓN SOCIAL E LABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. EXPTE.
13233/301.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do xefe de Contabilidade,
conformado polo interventor xeral, do 19.12.05, e de acordo co informe-proposta da técnica de Benestar
Social, do 15.12.05, conformado polo xefe de Sector de Acción Social, e a delegada da Área de
Participación Cidadá, a Xunta de Goberno local acorda:
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Contratar dende o 01.01.06 ata o 31.12.06 para o dispositivo de integración social e laboral de
colectivos desfavorecidos, o amparo do convenio de cooperación entre a Secretaría Xeral do Benestar e
o Concello de Vigo para a implantación dun dispositivo de integración social e laboral para persoas
desvaforecidas residentes no termo municipal, para o ano 2006, en execución de determinadas accións
do I Plan Galego de Inclusión Social as seguintes persoas:
-

Psicóloga: Dª Montserrat Soto Sío
Diplomado/a en Traballo Social: D. Carlos Sahuquillo Franco e
Dª Mª Patricia Martínez González
Graduada Social: Dª Pilar Pita Balteiro
Educadora Social: Dª Eva Susana Candeira Rodríguez
Administrativa: Dª Paula Cremades Paz

O tipo de contrato será por obra ou servicio, e o gasto, incluida a Seguridade Social
imputado á partida 3130.131.00.01, dacordo coas características que figuran no expediente.
Pola Unidade de Persoal formalizaránse os contratos correspondentes, alta en
Seguridade Social e demáis trámites necesarios para a efectividade do presente acordo”.

26(1740).RECUPERACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO OCUPADO POLA
INSTALACIÓN DUN QUIOSCO NA BEIRARRÚA DA RÚA ALFONSO XIII. EXPTE.
71631/210.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa de
Seguridade e Transportes, do 15.12.05, conformado polo concelleiro-delegado de Mobilidade e
Seguridade, que di o seguinte:
En data 14 de novembro de 2005, a Xunta de Goberno Local adoptou o seguinte Acordo:
“ - Iniciar expediente de recuperación de dominio público ocupado ilegalmente e carecendo da preceptiva
licenza municipal por Dª Teresa Vila Lorenzo, con DNI 35.922.326-Y, coa instalación dun quiosco na
beirarrúa na rúa Alfonso XIII, nº 1.
-

-

Conceder a Dª Teresa Vila Lorenzo trámite de audiencia durante un prazo de 10 días hábiles
contados a partir da recepción da presente notificación para que formulen as alegacións que estimen
pertinentes ao seu dereito.”

O citado Acordo foi notificado a Dª Teresa Vila Lorenzo en data 25 de novembro de 2005.
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-

Durante o prazo conferido ao efecto foron presentadas alegacións, en data 7 de decembro de 2005, co
seguinte contido:
Dª Teresa Vila Lorenzo manifesta que rexenta dito quiosco dende hai máis de quince anos
contando coa autorización prestada polos entonces responsables da área de Patrimonio do
Concello e solicita que se lle conceda un prazo non inferior a tres meses para poder instalarse
nun local cercano que ten en aluguer.

-

Considerando que se trata dunha ocupación ilegal de dominio público que ven realizando Dª Teresa Vila
Lorenzo, con DNI 35.922.326-Y, sin ningún tipo de autorización municipal.

-

Considerando que, según informe da Unidade de Patrimonio emitido en data 9 de novembro de 2005, non
figura nos arquivos municipais que fora concedida a Dª Teresa Vila Lorenzo ningunha autorización para a
ocupación de dominio público coa instalación dun quiosco na beirarrúa na rúa Alfonso XIII, 1, nin no
momento actual nin con aanterioridade, nin tampouco foi presentado pola interesada ningunha
documentación que acredite algún tipo de dereito para proceder á ocupación.

Á vista do exposto e de conformidade co disposto no art 70 e 71 do vixente Regulamento de bens das entidades
locais de data 13 de xuño de 1986 e de conformidade co artigo 127 da Lei 57/2003, de 16 de decembro de
medidas para a modernización do goberno local, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO
-

Acordar a recuperación do dominio público ocupado ilegalmente e carecendo da preceptiva licenza
municipal por Dª Teresa Vila Lorenzo, con D.N.I 35.922.326-Y, coa instalación dun quiosco na beirarrúa na
rúa Alfonso XIII, nº 1.

-

Conceder a Dª Teresa Vila Lorenzo un prazo de 15 días, contados a partir do día seguinte á recepción da
notificación, para a retirada do quiosco sitúado na beirarrúa da rúa Alfonso XIII, nº 1, advertíndolle que de
non facelo así será retirado por persoal municipal á súa costa.

-

Do presente Acordo dese traslado á interesada.

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

27(1741).-CONTRATACIÓN
LABORAL-TEMPORAL DE
DOS TÉCNICOS
AUXILIARES DE BIBLIOTECAS POR UN PERÍODO DE TRES MESES. EXPTE. 16094/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de
Organización e Xestión de Recursos Humanos, do 19.12.05, que di o seguinte:
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Antecedentes.
Con data 8 de novembro de 2005, o Xefe do Departamento de Cultura, coa conformidade do concelleirodelegado, solicitou a contratación urxente de dous técnicos auxiliares de Bibliotecas para reforzar o servicio,
consecuencia da baixa existente no mesmo pola baixa médica por incapacidade laboral transitoria dun dos dous
bibliotecarios cos que conta o referido Servicio, agravado isto polo incremento dos fondos que acolle a Casa da
Cultura e que proveñen da doazón que fixera D. Francisco Fernández del Riego ao Concello de Vigo (bliblioteca,
arquivo e colección de arte galega), que se suman á actividade que xa tiña a Fundación Penzol, nas mesmas
dependencias, significando que no convenio de doazón de D. Francisco Fernandez del Riego, o concello asumía a
abriga de asignar o persoal necesario para a xestión do fondo.
O Concelleiro delegado da área de xestión municipal, mediante instrucción de servicio de data 9 de novembro,
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
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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 isto, a funcionaria que subscribe propón á Xunta de Goberno Local diocte a seguinte proposta de
Resolución:
Primeiro.- Que pola alcaldia-presidencia se proceda á formalización dos correspondentes contratos como
Técnicos auxiliares de bibliotecas e por un periodo de tres meses, a a Mª Dolores Rivas Raimundez, con NIF:
36.141.534-R y a Rosa MariaLorenzo González con NIF 36.075.291-K, aspirantes que superaron a proba de que
constou a contratación e que obtiveron os postos 1º e 2º respectivamente, baixo a modalidade contractual –
contrato por acumulación de tarefas, que está definida para atender esixencias circunstanciais, ainda que sexa
tratándose da actividade normal(art.15.1 ET e art. 1 e 3.1 do Rd 2720/1998, do 18 de decembro), e o su prazo
contractual establécese, como máximo, en seis meses.
Segundo.- O referido persoal, deberá presentar na oficina de persoal e previo a súa contratación, os orixinais da
titulación esixida, DNI, vida laboral actualizada, tarxeta sanitaria e número de conta bancaria para domiciliación
da nómina.
Tercero.- O referido persoal prestará os servicios propios da súa categoría profesional no servicio de bibliotecas:
334 e percibirá as retribucións correspondentes ó posto cód. 101: Tcos. Auxiliares de Bibliotecas.

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

28(1742).-ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.

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

O CONCELLEIRO-SECRETARIO ACCTAL.
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
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Ignacio López-Chaves Castro.
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