ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 30 de decembro 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.
Dª. Soledad Polo Lima
D. Carlos Comesaña Abalde
D. Antonio Coello Bufill
Dª. Marta Iglesias Bueno

D. José Manuel Iglesias Carrera
D. Javier Jorge Guerra Fernández

Na Casa do Concello de Vigo, ás dúas horas e cinco minutos do día trinta 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 Secretaria a concelleira, Sra. Molares Pérez,
constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión
EXTRAORDINARIA 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, e o interventor xeral, Sr. González Carnero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(1797).- PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: ALTA EXPTES. 3/277,
3/1212, 11/1047, 11/1218, 12/1335, 12/1350, 13/935, 12/1781, 1/1475, 1/906.
Examinadas as actuacións de 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:
−
−
−
−
−
−
−
−

Dª. Pilar Fernández Rial. Expte.03/277.
Dª. Luz Divina Ramos Hermida. Expt.03/1212.
D. Francisco Pérez Otero. Expte.11/1047.
D. José Atonio Parada Rosede. Expte.11/1218.
Dª. Consuelo Guisande González. Expte.12/935.
Dª. Purificación Vales Pereira. Expte. 12/1335.
Dª. Carmen López González. Expte. 12/1350.
D. Carlos Pérez Corbacho. Expte.12/178.
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−
−

Dª. Teresa Mosquera Preciado. Expte. 1/1475.
Dª. Concepción Blanco Pérez-Rubio. Expte.1/906.

2(1798).- PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS MAIORES:
ALTA EXPTES. 23/1048.
Examinadas as actuacións de expediente, visto o informe 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 Centro de Día para persoas maiores á:
−

D. Daniel Quinteiro Costa. Expte. 23/1084.

3(1799).- ADXUDICACIÓN
DO
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO
PARA
A
CONTRATACIÓN DUN MÓDULO DE VESTIARIOS NO CAMPO DE CANDEÁN. EXPTE.
5781/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director deportivo do
IMD e do arquitecto municipal, Sr. Abia Alonso, do 27.12.05, conformado pola concelleira de Área de
Promoción Económica e Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar á empresa ORECO, S.A., a execución da obra cosntrucción dun módulo de vestiarios no
campo de Candeán, por un importe de 59.706,04 €, con cargo á partida 4521.620.00.03 do orzamento de
gastos en vigor.

4(1800).- ADXUDICACIÓN
DO
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO
PARA
A
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE SUBSTITUTICIÓN DO PAVIMENTO DA PISTA
DEPORTIVA DO PAVILLÓN DE COIA. EXPTE. 5792/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director deportivo do
IMD e do arquitecto municipal, Sr. Abia Alonso, do 27.12.05, conformado pola concelleira de Área de
Promoción Económica e Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar á empresa MONDO IBÉRICA, S.A., a execución da obra SUBSTITUCIÓN DO
PAVIMENTO DA PISTA DEPORTIVA DO PAVILLÓN DE COIA, por un importe de 54.950 €, con cargo
á partida 4521.632.03.00 do orzamento de gastos en vigor.
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5(1801).- ADXUDICACIÓN DE SUBVENCIÓNS A TITULARES DE LICENZAS DE
AUTOTAXIS PARA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDE-ANO 2005. EXPTE.
70886/210.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de Seguridade e
Transportes, do 22.12.05, conformado polo concelleiro-delegado de Mobilidade e polo interventor xeral, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Conceder, seguindo o orde de presentacion de solicitudes no rexistro xeral, e de acordo coas
bases para adxudicación de subvencións para instalar sistemas de seguimento, localización e outros
elementos de seguridade nos taxis da cidade, aprobadas pola Xunta de Goberno local na sesión de
5.12.05,a cada un dos seguintes titulares de licencia de autotaxis unha subvención para a instalación de
sistemas de seguridade de localizción por satélite por importe de 346,26 euros, correspondentes ao 30% do
importe total da instalación, e co que se esgota a cantidade presupostada de 3.192,00 Euros ( 9 x 346,26
= 3.116,34 Euros ), e por axustarse as solicitudes aos requisitos esixidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SIMPLICIO BOULLOSA GARCÍA - titular da licencia municipal 107.
JOSÉ LUIS GIL ÁLVAREZ - titular da licencia municipal 259.
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ - titular da licencia municipal 100.
JOSE RAMÓN PÉREZ FERNÁNDEZ - titular da licencia municipal 156.
CELSO YÁÑEZ RODRÍGUEZ - titular da licencia municipal 313.
BENIGNO DIÉGUEZ LÓPEZ - titular da licencia municipal 91.
FRANCISCO AIRABELLA CSEIRO - titular da licencia municipal 102.
VALERIO JOSE MARÍA ARGIZ GIL - titular da licencia municipal 404.
LEONARDO GIL ACUÑA - titular da licencia municipal 328.

2º.- Desestimar por terse esgotado a cantidade presupostada coas autorizadas no punto 1º deste acordo,
ó haber superado o número de solicitudes a citada cantidade, as restantes solicitudes que corresponden a:
10. JULIO PEREIRA ESTÉVEZ - titular da licencia municipal 538.
11. EDELMIRO LORENZO GONZÁLEZ – titular da licencia municipal 416
12. CARLOS FREIRE FERNÁNDEZ – titular da licencia municipal 108

6(1802).- REVISIÓN DOS PREZOS DOS BONO-BUSES DO TRANSPORTE URBANO
COLECTIVO DE VIAXEIROS PARA O ANO 2006. EXPTE. 71708/210.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa de Seguridade e
Transportes, conformado polo concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 26 de decembro de 2005, adoptou, entre outros, o seguinte
Acordo:
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1) “Aprobar a revisión de tarifas do servicio público regular de transporte urbano colectivo de viaxeiros en
autobús de uso xeral da cidade de Vigo, solicitada pola empresa “VIGUESA DE TRANSPORTES, S.A.” para o
ano 2006, sendo os prezos a aplicar có IVE incluído, de conformidade cós informes emitidos obrantes neste
expediente,
* prezo billete................... 1.00 euros
* prezo coche/qm............... 4.06 euros
2) Remitir o expediente á Dirección Xeral de Comercio da Xunta de Galicia para dar cumprimento ó disposto na
normativa vixente en materia de Prezos autorizados.
3) Crear un bono bus gratuito para aquelas persoas con mobilidade reducida que precisen para os seus
desprazamentos cadeira de rodas, así como para aquela persoa que a acompaña.
Para obter o beneficio da gratuidade as persoas que se encontren nas citadas condicións deberán obter nunha
Oficina de Caixanova unha tarxeta identificativa personalizada previa presentación da seguinte documentación:
-

Certificado da incapacidad expedido pola “Xunta de Galicia. Consellería de Familia, Deporte e
Voluntariado. Sección de Calificación de Minusvalías”.

- Dúas fotografías.
4) Fixar a limitación do emprego de billetes de 10 € para o aboamento en efectivo da tarifa polos usuarios da
empresa. Vitrasa deberá publicitar este acordo mediante a exposición do establecido no mesmo nos autobuses
da empresa.”
Asímesmo adoptaron o acordo de que o punto referente ao importe dos bonos buses así como da subvención
estableceríanse posteriormente pola Xunta de Goberno Local, unha vez celebrada a reunión dos representantes dos
distintos grupos políticos e para dar
cumprimento ao Acordo plenario de data 23 de decembro pasado.
Celebrada a citada reunión o día 26 de decembro do presente ano, acordouse que se incrementase o prezo dos
bonos normal, estudiante e universitario, na contía correspondente ao IPC xeral, aproximadamente un 3.1%, sendo
o resultado: bonos bus normal 0.70 €; bono estudiante 0.67 e bono universitario 0.48 €.
Polo tanto á vista do exposto formúlase a seguinte , PROPOSTA
1)

Revisar os prezos correspondentes ós bono-buses para o ano 2006 aplicando as seguintes tarifas :
bono bus normal

0.70 euros

bono bus estudiante

0.67 euros

bono bus pensionista I

gratuito

bono bus pensionista II

gratuito

bono bus universitario

0.48 euros
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2)

Subvencionar no exercizo económico de 2006, a diferencia que se produza entre a tarifa aprobada e a tarifa
dos bono-buses correspondentes ó viaxeiro habitual, estudiante , pensionista I e II, e as persoas con
mobilidade reducida que precisen para os seus desplazamentos cadeira de rodas ,así como para aquela persoa
que os acompañe,e subvencionar o bono-bus CUVI no 33% que lle corresponde, segundo o Convenio
establecido coa Universidade de data 2 de novembro de 1995, máis dous céntimos de diferencia entre o prezo
do billete aprobado e o 50% do prezo do billete.

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

7(1803).- MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE MUSEALIZACIÓN DA VILA ROMANA
DE TORALLA. EXPTE. 3201/307.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa de Patrimonio
Histórico, do 28.12.05, conformado polo concelleiro delegado de Patrimonio Histórico, que di o seguinte:
A Comisión de Goberno deste Concello, en sesión de 10 de decembro de 2003, aprobou o “Proxecto Arquitectónico
das Obras de Musealización da Vila Romana de Toralla”, encargado por este departamento de Patrimonio
Histórico, e redactado polos arquitectos do estudio Fraga, G. Quijada, Portolés y Asdos. S.L.
Posteriormente, este servicio municipal ven realizando a tramitación pertinente coas diferentes administracións
públicas, encamiñada ás preceptivas autorizacións necesarias para proceder á contratación das obras:
- O 21 de xaneiro de 2005 a Consellería de Medio Ambiente informa que o proxecto non está sometido “ao trámite
de avaliación de impacto ambiental”, polo que non é necesaria a súa autorización.
- O 15 de xullo de 2005 recíbese informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo sobre dito Proxecto, no que se “Informa favorablemente o proxecto presentado,
aínda que a execución das instalacións proxectadas no conxunto de actuación: edificio, drenaxes, rampa de
descenso, gavións, plataforma, etc., estarán condicionadas ó resultado das actuacións arqueolóxicas propostas nos
documentos”.
- Por Resolución de 20 de decembro de 2005, a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
autoriza a 1ª fase “Recinto arqueolóxico” do proxecto arquitectónico das obras de musealización da Vila Romana
de Toralla, que consiste no acondicionamento do xacemento, aínda que dita resolución deniega a autorización en
relación coas obras de construcción da edificación destinada a centro de interpretación e cafetería (2ª fase).
- Finalmente, a Dirección Xeral de Costas do Ministerio de Medio Ambiente, en resolución de 21 de decembro de
2005, somete á aceptación deste Concello unha serie de condicións e prescripcións para a concesión de ocupación
dos terreos de dominio público marítimo-terrestre.
Estas consideracións fan referencia á totalidade do proxecto arquitectónico das obras de musealización da Vila
Romana de Toralla, sendo unha das máis salientable a que determina a cuantía do canon de ocupación e
aproveitamento do dominio público marítimo-terrestre, referido á superficie da cafetería proxectada na 2ª fase, por
ser unha instalación obxeto de explotación lucrativa.
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Á vista das resolucións referidas, este servicio solicita informe ó arquitecto municipal que sinala o seguinte:
“O proxecto planteado para a musealización da Vila Romana de Toralla contempla dúas fases perfectamente
diferenciadas. Estas fases poden ser obxecto de construcción dun xeito independiente, tal e coma se recolleu na
propia redacción do proxecto e na modificación do mesmo introducidas con posterioridade a solicitude dos
organismos competentes.”
Polo tanto, solicítase desa Xunta de Goberno Local:
Aprobar, á vista da Resolución de 20 de decembro de 2005 da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes e do informe de 27 de decembro de 2005 do arquitecto municipal, a modificación do proxecto
arquitectónico de musealización da Villa Romana de Toralla, redactado polos arquitectos Fraga, Quijada, Portolés
y Asdos., SL, aprobado en Comisión de Goberno de 10 de decembro de 2003, polo que se desenvolverá a 1ª fase do
mesmo que consiste no acondicionamento do xacemento, incluíndo a plataforma e as pasarelas perimetrais,
quedando excluída a 2ª fase que consistía na construcción da edificación destinada a centro de interpretación e
cafetería.

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

8(1804).- REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO PARA A ORGANIZACIÓN E XESTIÓN
DO AULA MUNICIPAL DE ETNOGRAFÍA. EXPTE. 3168/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de Patrimonio
Histórico, do 15.12.05, conformado polo concelleiro delegado de Patrimonio Histórico, e polo interventor
xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar disposición de crédito por importe de 820,38 euros na partida 4531.227.06.00, en
execución do punto terceiro do prego de cláusulas administrativas para a contratación da asistencia
técnica para a organización e xestión da Aula Municipal de Etnografía, adxudicada pola Xunta de Goberno
Local de 18 de maio de 2004 a D. José Valtierra Pérez, con cargo á que se pagarán os incrementos
derivados da revisión de prezos no período abril 2004 – xuño 2005, para facturación xullo 2005 – xuño
2006.
E sen ter máis asuntos que tratar, a Sra. presidenta rematou a sesión ás dúas horas e vinte e cinco
minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucía Molares Pérez
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