ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 6 de febreiro de 2006

SEÑORES/AS ASISTENTES:

NON ASISTEN:

Dª. Corina Porro Martínez
D. José Manuel Figueroa Vila
Dª. Lucia Molares Pérez
D. José Manuel Iglesias Carrera
D. Ignacio López-Chaves Castro.
Dª. Soledad Polo Lima
D. Antonio Coello Bufill
Dª. Marta Iglesias Bueno

D. Javier Jorge Guerra Fernández
D. Carlos Comesaña Abalde.

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e vinte minutos do día 6 de febreiro de dous mil seis
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, o titular do órgano de apoio á Xunta
de Goberno Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, e titular da Asesoría
Xurídica, Sr. Rivas Romero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(131).- ACTA ANTERIOR.
Apróbase a acta da sesión ordinarias do 9 e 16 de xaneiro de 2006. Deberán incorporarse ó libro de
actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila da Sra. alcaldesa–presidenta.

2(132).- ASIGNACIÓN DE CANTIDADE PARA OS GASTOS DE LOCOMOCIÓN DAS
CONCELLERÍAS DE DISTRITO DURANTE O ANO 2006. EXPTE. 2826/101.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Protocolo e
Relacións Públicas, do 20.01.06, que di o seguinte:

S.Ord.06.02.06

Por Decreto da Alcaldía de 17 de decembro de 2003, ratificado por acordo plenario de 29 de decembro do
mesmo ano, crearonse as Concellerías de Distrito en número de tres, co gallo de aproxima-la Adminsitración a
extensas zonas do termo municipal, de crecente poboación.
Estas concellerías foron as constituídas para o Distrito 4 (Coia, Balaídos, Espedrigada), a cargo da
Concelleira María Soledad Polo Lima; Distritos 5 e 8 (Freixeiro, Castrelos, Sárdoma, Matamá, Beade, Valadares e
Zamáns), a cargo do concelleiro D. Carlos Comesaña Abalde; e Distritos 6 e 7 (Teis, Lavadores, Candeán e
Cabral), a cargo do Concelleiro José Manuel Couto Pérez.
As devanditas Concellerías de Distrito, carecen de fondos propios, polo que non poden absorve-los gastos
xerados na súa actividade, con especial incidencia na locomoción, dadas as distancias a percorrer nestes distritos.
Estes gastos poderían cubrirse cunha asignación mensual de trescentos euros por cada unha das
Concellerías, a xustificar durante un período de tres meses, a renovar ó remate do mesmo.
Estes gastos poderían levarse a cabo con cargo á partida de Alcaldía 111.0.231.00.00 (Locomoción), polos
12 meses deste ano 2006, previo informe da oficina de Intervención.
Por todo isto, proponse á Xunta de Goberno Local adopta-lo seguinte acordo:
“Asignar a cada unha das Concellerías de Distrito a cantidade de 300 € mensuais (total 900 euros as tres
concellerías, o que fai un total de 10.800 €) en concepto de gastos de locomoción, para todo o ano en curso, con
efectos de primeiro de xaneiro, e isto con cargo á P. 111.0.231.00.00 (Locomoción) do vixente presuposto
prorrogado”.

Acordo
A Xunta de Goberno local, visto o documento contable acreditando a existencia de saldo
suficiente para devandito gasto, aproba a proposta contida no precedente informe.

3(133).- PRESTACIÓN DO SERVIZO DA AXUDA NO FOGAR: ALTA EXPTE. 23/923.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe proposta do xefe de sector de Acción
Social, conformado pola delegada da área de Participación Cidadá, a Xunta de Goberno Local acorda:
- Conceder a prestación de Servicio de Axuda no Fogar a D. Joel Fernández Parracía. Expte.
23/923.

4(134).- PROXECTO DE CONVENIO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ENTRE
O CONCELLO DE VIGO E O CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONAIS-ESCUELA
SUPERIOR JOHAN CRUYFF COLLEGE GALICIA. EXPTE. 6006/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 31.01.06 e de acordo co
informe-proposta do director deportivo do IMD, do 9.01.05, conformado pola concelleira da Área de
Promoción Económica e Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno local acorda:
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Aprobar o proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e o Centro de iniciativas profesionalesEscuelo Superior Johan Cruyff College Galicia, para a realización de prácticas dos titulados neste centro
de ensino, que de seguido se detalla.

CONVENIO PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O CENTRO DE
INICIATIVAS PROFESIONAIS – ESCUELA SUPERIOR JOHAN CRUYFF COLLEGE GALICIA

En Vigo, a

de xaneiro de 2006.
REUNIDOS:

Dunha parte: Dna. Corina Porro Martinez, Alcaldesa de Vigo.
E doutra:
Dna. Begoña Veríssimo Alonso co DNI 36095098 W, como representante do Centro de
Iniciativas profesionais – Escuela Superior Johan Cruyff Collage Galicia.
Ambas partes recoñécense entre si capacidade legal suficiente para a celebración deste programa de
cooperación educativa, polo que
E X P O Ñ E N
O interese de ámbalas dúas entidades en reforza-la formación e capacitación dos titulados na entidade
Centro de Iniciativas profesionais – Escuela Superior Johan Cruyff Collage Galicia que debe considerarse
beneficiosa tanto para a súa incorporación futura ó traballo dentro da sociedade como para a mellor prestación dos
servicios públicos.
Por isto compre articular de forma axeitada a colaboración entre ámbalas dúas institucións co obxecto de
conseguir que obteñan unha capacitación e formación práctica actualizada, en pro da súa mellor preparación. Con
este fin acordan establecer un convenio de prácticas para posgraduados conforme ás seguintes,

CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- O obxecto do presente convenio é a regulación da realización de prácticas dos alumnos do Centro de
Iniciativas profesionais – Escuela Superior Johan Cruyff Collage Galicia, para completa-la súa formación en áreas
operativas da xestión do deporte no ámbito municipal.
SEGUNDA.- Este convenio está dirixido especificamente ós alumnos da Centro de Iniciativas profesionais –
Escuela Superior Johan Cruyff Collage Galicia.
TERCEIRA.- Organización das actividades.
-

Os alumnos que en cada momento se propoñan pola dirección Centro de Iniciativas profesionais – Escuela
Superior Johan Cruyff Collage Galicia, realizarán prácticas no Concello de Vigo, co contido que se
especifique.
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-

O Concello de Vigo non se fai responsable dos riscos derivados de accidentes ou enfermidades dos alumnos
incluídos no presente convenio, toda vez que deberán estar amparados polo Seguro Escolar.

-

A dirección da Centro de Iniciativas profesionais – Escuela Superior Johan Cruyff Collage Galicia.
designará os/as alumnos/as que realicen as prácticas garantido que os seleccionados posúen a formación
básica necesaria para o desenvolvemento axeitado das prácticas.

-

O desenvolvemento das prácticas en ningún momento implicará establecemento de relación laboral
ningunha entre o Concello de Vigo e os alumnos que realicen as prácticas.

-

A coordinación e titoría das prácticas correrá por conta da dirección do Centro de Iniciativas profesionais
– Escuela Superior Johan Cruyff Collage Galicia en colaboración co Concello de Vigo.

-

No momento no que se considere oportuno o Concello de Vigo poderá solicita-lo cambio dalgún alumno/a
en prácticas por considerar que o seleccionado non as desenvolve con idoneidade.

CUARTA.- O período de realización das actividades obxecto deste convenio será o establecido polo Concello de
Vigo.
QUINTA.- En ningún caso o Concello de Vigo asumirá ningún gasto derivado do presente convenio, nin de danos e
perdas que se podan producir nas instalación e dependencias da Casa do Concello de Vigo, debendo correr por
conta da Dirección do Centro de Iniciativas profesionais – Escuela Superior Johan Cruyff Collage Galicia.
SEXTA.- O final do período formativo, logo do pedimento dos alumnos, expedirase unha certificación individual
con mención expresa do nivel alcanzado na súa avaliación total dentro da empresa e con indicación da
especialidade ou área onde se desenvolveu a súa formación.
SÉTIMA.- CONSIGNACIÓN ORZAMENTARIA
Este convenio non supón gasto algún para o Centro de Iniciativas profesionais – Escuela Superior Johan
Cruyff Collage Galicia, nin para o Concello de Vigo, razón pola que non se precisa consignación.
En ningún caso o Concello de Vigo asumira ningún gasto derivado do presente convenio. nin de danos e perdas que
se poidan producir nas instalacións e dependencias da Casa do Concello de Vigo.
OITAVA.- O período formativo non constitúe, baixo ningún concepto, unha relación laboral entre os alumnos e o
Concello de Vigo.
NOVENA.- Este programa entrará en vigor a partir da data da súa sinatura e terá unha duración dun ano,
prorrogándose automaticamente por igual período de tempo, agás que algunha das partes o denuncie cunha
antelación mínima de tres meses á data do seu vencemento. O período de practicas de cada alumno será de tres
meses.
Por circunstancias especiais e xustificadas que imposibilitaran a continuación do período formativo, o
Concello de Vigo estará facultado para anular ou suspende-lo compromiso adquirido neste convenio en calquera
momento do período de estancia formativa.
DECIMA.- Comisión de seguimento do convenio.
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Constitúese unha comisión de seguimento de comprobación puntual, formada por un representante de cada parte,
que solucionarán por vía administrativa as cuestións derivadas da aplicación do convenio.
Esta comisión reunirase cando as partes o consideren conveniente.
As cuestións litixiosas non solventadas por vía administrativa, que puidesen xurdir da aplicación do
presente convenio, serán coñecidas pola xurisdicción contencioso-administrativa.
E, en proba de conformidade, asinase o presente Convenio por triplicado e para un só efecto, no lugar e
data indicados no encabezamento.

5(135).-PROPOSTA PARA ENCARGAR A SUPERVISIÓN E O CONTROL DE VARIAS
OBRAS DA CONCELLERÍA DE DEPORTES. EXPTE. 6028/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director deportivo do
IMD, do 31.01.06, conformado pola concelleira delegada da Área de Promoción Económica e
Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno local acorda:

1º.- Encargar ao arquitecto municipal D. Juan Luis Piñeiro Ferradás e ao aparellador municipal D.
Miguel Angel Carrera Mouriño, a supervisión e control das seguintes obras:

Nº EXPEDIENTE

TÍTULO

5587-333

EXECUCIÓN VESTIARIOS SAN XOÁN POULO

5279-333

EXEC. PISTA RÚA LUIS KSADO

5227-333

REHABILITACIÓN PAVILLÓN CARBALLAL

5363-333

RETOPPING PISTAS ATLETISMO BALAÍDOS

5379-333

OBRAS PISTA PETANCA BEADE

5781-333

MODULO VESTIARIOS NO CAMPO DE CANDEÁN

5792-333

SUBSTITUCIÓN DO PAVIMENTO PAV. COIA

5690-333

OBRAS EXECUC. PISCINA VALADARES.

5691-333

EXECUC. VESTIARIOS CAMPO SINTÉTICO
CANDEÁN.

2º.- Encargar ao enxeñeiro industrial municipal D. Álvaro Crespo Casal, a supervisión e control
das seguintes obras:
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Nº EXPEDIENTE

TÍTULO

5606-333

REFORMA ELÉCTRICA ESTADIO BALAÍDOS

5486-333

MEGAFONÍA PARA COMPLEXO TRAVESAS

6(136).-NOMEAMENTO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL NOS CONSELLOS
ESCOLARES DOS CENTROS DE ENSINO PÚBLICO. EXPTE. 07433/332.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico do IME, do
16.12.06, conformado polo concelleiro delegado da Área de Asuntos Sociais, a xefa do Servizo de
Educción e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Nomear representantes municipais nos consellos escolares de centro das escolas e colexios
publicos de Vigo, as persoas que de seguido se relacionan, con vixencia dende o 1 de xaneiro ata o 31 de
decembro de 2006.
ZONA 1.
BEATRIZ ALONSO ASENJO (NIF 35.991.455-C)
- CEIP Carrasqueira Coruxo.
- CEIP Carrasqueira Tintureira.
- CEP Doutor Fleming.
- CEIP Balaídos.
- CEIP Beade Coutada.
- CEIP Teis Paraixal.
- CEIP Picacho – Ramón y Cajal
- Educación Permanente de Adultos/as (EPA).
ZONA 2.
PEDRO Mª VÁZQUEZ IGLESIAS
- CEIP Emilia Pardo Bazán.
- CPI Celso Emilio Ferreiro.
- EEI Cristo da Victoria.
- CEIP Eijo Garai.
- CEIP Escultor Acuña.
- CEIP Seis do Nadal.
- CEIP Pintor Laxeiro.

ZONA 3.
MARÍA LUISA OTERO VÁZQUEZ

( NIF 11.904.805-M)

(NIF 36.000.484-X)
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-

CEIP Josefa Alonso.
CEIP Otero Pedraio.
CEIP Ría de Vigo.
CEIP Igrexa-Valadares.
CEIP Sobreira-Valadares.
EEI Monte do Alba.
EEI Zamáns.

ZONA 4.
ROSA MARÍA TORRES BOUZAS
(NIF 36.019.300-N )
- Escola Infantil Municipal Sta. Cristina.
- Escola Infantil Municipal Atalaia.
- Escola Infantil Municipal Sta. Marta.
- Escola Infantil Municipal Costeira.
- EEI Palencia.
- EEI Sta. Tegra.
- EEI Villalaura.
- CEIP Altamar.
- CEIP Canicouba.
- CEIP Mestres Goldar.
ZONA 5.
FELIPE CODESIDO RODRÍGUEZ
- CEIP Candeán Igrexa.
- CEIP Candeán Fonteescura.
- CEIP Cabral Sello.
- CEIP Cabral Carballal.
- CEIP Sta. Mariña Becerreira.
- CEE Saladino Cortizo.

(NIF 36.081.823-K)

ZONA 6.
JESÚS GONZÁLEZ ROCA (NIF 35.920.716-Y)
- CEIP Calvario-Doblada.
- CEIP Lavadores-Vilar Valle Inclán.
- CEIP Lavadores-Pombal.
- CEIP Lavadores San Paio- Eduardo Pondal.
- CEIP Sárdoma Lope de Vega.
- CEIP Sárdoma – Moledo.
- CEIP García Barbón.

ZONA 7.
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ALFONSO SILVA LORENZO (NIF 36.002.568-R)
- CEIP Alcabre- Javier Sensat.
- CEIP Bouzas Virxe do Rocío.
- CEIP Navia A. R. Castelao.
- CEIP Comesaña-Párroco Don Camilo.
- CEIP Mosteiro-Bembrive.
- CEIP Chans-Bembrive.

ZONA 8.
ROCÍO BRUZON ALCANIZ (NIF 36.058.643-W)
- EEI Nogal.
- EEI Hernán Cortés.
- EEI Aragón.
- CEIP Frián-Teis.
- CEIP Teis-Igrexa San Salvador.
- CEIP Teis-Espiñeiro Sta. Tegra.
- CEIP Teis-Coutadas Vicente Risco.

2º.- Aprobar a aplicación para este concepto das dietas de 39,78.-€ ; establecidas na actualidade para a
categoría de vocais do grupo segundo, consonte co Real Decreto 462/2002, de 24 de maio.
A previsión do gasto anual polo concepto “Representantes Municipais nos Consellos Escolares dos
Centros Públicos de Vigo” é de 10.000.-€, con cargo á partida 422.0.233.00.00 do presuposto futuro de
2006.
3º.- Establecer a perda da condición de representante municipal para que non xustifique, antes da
súa realización, a súa ausencia á reunión do consello escolar de centro ou á de coordinación do Servizo de
Educación que, a fin de estudar a situación xeral, se convocarán, cando menos, trimestralmente.

7(137).-CONTRATACIÓN DAS PERSOAS TRABALLADORAS BENEFICIARIAS DO
PROGRAMA BIAL 2006. EXPTE. 3619/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do Servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego, do 30.01.05, conformado pola concelleira de Promoción Económica
e Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar o listado defininitivo das persoas beneficiarias de BIAL, e suplentes, para a súa
posterior e inmediata contratación, para desenvolver o programa, como TRABALLADORES/AS
BENEFICIARIOS/AS-PEÓNS:
PEÓNS (Categoría a aplicar do Acordo: Peón)

S.Ord.06.02.06

Apelidos

Nome

DNI

Categoría
profesional

ALDAO SABUCEDO

MARIA CARIDAD

36079205W

Peón BIAL

ALONSO COLACO

PATRICIA

36158181L

“

ALONSO PEREZ

MARIA EUGENIA

36081762Y

“

ALONSO SIXTO

MERCEDES

36042338G

“

ALVAREZ GONZALEZ

MARIA TERESA

36023387M

“

AMOEDO IGLESIAS

MILAGROS

36098984R

“

ANDRE RODRIGUEZ

MARIA DEL CARMEN

36047227V

“

AREAL LOPEZ

ALICIA

36082429Y

“

BARCIA RODRIGUEZ

RICARDO

36005191W

“

BARRUL VARGAS

JULIO

36121549A

“

CARREIRA LOPEZ

CRISTINA

53190520F

“

CASTRO TEBAR

BELEN

36161225G

“

COLLAZO SIENES

AGUSTIN

35458131C

“

COMESAÑA PRADO

EVA MARIA

53170906N

“

CHANTADA CARBALLO

MARIA PILAR

36052159G

“

DOCAMPO ALEJOS

GLORIA

53171880C

“

D'OLEO FERMIN

YANELY FRANCISCA

X6716903Y

“

ENRIQUEZ CONS

ANTONIO

36078246D

“

ESTEVEZ PEREZ

SANTIAGO

53181896P

“

FALL

MOUSTAPHA

X2698895Y

“

FERNÁNDEZ ALONSO

FÁTIMA

35573119P

“

FERREIRA GARCÍA

CONCEPCIÓN

35972080B

“

FONSECA SOUTO

RAFAEL

36105276Z

“

FRAGA ARAUJO BRANDAO

ALDINA MARÍA

X2073418Z

“

FRAGA CONDE

JOSEFA

36012813B

“

GOMEZ FREIRIA

BEATRIZ

36077501T

“

GONZALEZ BOSCH

MARIA JESUS

36009496Y

“

GONZALEZ CASTRO

DOMINGO

36140831B

“

GONZÁLEZ CAYETANO

LOURDES

36042842W

“

GONZALEZ MARTIN

MARIA YOLANDA

36102752C

“

GONZALEZ SANCHEZ

MARIA JOSE

36038363P

“

GORDEDO DARRIBA

CARMEN

36074893Z

“

KOMA

MAHO

X3035199G

“

LAGO CALLEJA

ARMANDO

50298135X

“

LAMA

JOSEPHINE

X5970141P

“

LOPEZ MELON

MELANIA

36120231L

“

Apelidos

Nome

DNI

Categoría
profesional
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LOPEZ MONTENEGRO

MANUEL

36022410V

“

LOPEZ TOMBO

NOEMI

53187807P

“

LLAMAS BARCO

ANGELES

16242800Q

“

MAÑA GONZALEZ

ELISABEL

36073734M

“

MARTINEZ CASAL

MARIA DOLORES

36069354H

“

MARTINEZ GONZALEZ

ROSARIO

36034580C

“

MARTINEZ OKROY

DAVID MARIO

39463030K

“

NAVEIRA VAZQUEZ

JOSEFA

36046805D

“

NOGUEIRAS RIZZO

ANDRES

36129923M

“

OLIVEIRA RODRIGUEZ

JESICA

36166330A

“

OTERO LEIRO

SARA

39457696T

“

PARCERO GIL

FAUSTINO

17849271F

“

PARRA OCAMPO

BERNARDA CECILIA

X3071206Q

“

PÉREZ COSTAS

MARTA

36160873C

“

PEREZ GAMALLO

ALBA

39450693N

“

PEREZ LORENZO

MARIA JOSE

36061913Y

“

PRIETO ROVERANO

CAROLINA

X3038628T

“

REBOREDA GRAÑA

MARIA JESUS

53178917L

“

RIVERO CACHO

JORDANA

53188081Y

“

RODRIGUES ANTUNES

RICARDO EMANUEL

39451888B

“

RODRIGUEZ COSTAS

MERCEDES

36142923X

“

SALGADO LOPEZ

MERCEDES

36039400X

“

SAYANS MOSQUERA

CELIA

33199993E

“

SIERRA VAZQUEZ

MARIA GENARA

36038380W

“

SIO DE LA CORTE

YOLANDA

36140168S

“

SOLLA SILVA

ARMANDO

76849313B

“

SUAREZ CABEZAS

ANA PATRICIA

36102694P

“

SUAREZ DIOS

JOSE ANTONIO

36080759S

“

TOBIO VILLAR

MARIA DEL CARMEN

36088774A

“

TOLOSA CEPILLO

ELENA INES

53196817W

“

VALDERRAMA DIEGUEZ

LORENA

36156684V

“

VERNA LÓPEZ

MAGELA

X6058610L

“

SUPLENTES:
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Posto

Apelidos

Nome

DNI
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1 MAGARIÑOS RODRIGUEZ

ROSA ANA

36144545E

2 COLLAZO MONTENEGRO

MARIA DEL MAR

36086015G

3 PORTOMEÑE CORREIA

LUCIA

33348860X

4 PALACIOS MENESES

ALVARO

X4078153T

5 MONTOYA JIMENEZ

MARIA SARAY

53183608H

6 RODRIGUEZ CADILLA

ANGEL HUGO

39465129G

7 COSTAS ECHEGOYEN

VANESA

53184293J

8 RODRIGUEZ MARTINEZ

DOLORES ANDREA

53185222E

9 GARCIA IGLESIAS

AMPARO

53197058J

10 TORRES CARBALLES

LEYLA

39455542P

11 GONZALEZ RODRIGUEZ

MARIA SOL

36031916R

12 COLORET VILA

RENE

36168180J

13 ARMADA PEREZ

MARIA VICTORIA

36106926P

14 DIZ GONZALEZ

MARIA JESUS

35983773C

15 VILA VILA

AUREA

36104884J

16 PEREZ VILLAROEL

MARCELA GALA

X1153880Q

17 RIAL CALVO

MARIA DEL CARMEN

78732776G

18 QUINTELA COUÑAGO

MARIA ISABEL

36119212N

19 CARROSO OTERO

SARI

39457695E

20 BREA CAYETANO

MARTA

36177958Q

21 CARRERA AROS

ANA BELEN

36100741X

22 LAISECA CASTRO

SOLEDAD

36060365E

23 ARRIBA-SILVA MONTOYA

PEDRO

36158733L

24 PULIDO PEREZ

EVARISTO

35557357R

25 JIMENEZ NOGUEIRA

CRISTINA

36133800H

26 ANTONIO IGLESIAS

ESTRELLA

35280896T

27 GARCIA CONGIL

ISAAC

36144047F

28 SEIJO BARROS

JOSE ALBERTO

36103324V

29 MERA ACEVEDO

LUZ DARY

X4166923J

30 RUBINOS ROCHA

BEATRIZ

36073201R

31 RUBINOS ROCHA

MARIA DE LA OLIVA

36123991F

32 LORENZO VAZQUEZ

ANTONIO

36061854Q

33 ROMERO CASILLA

IDA IRELIA

X2604183P

34 VAZQUEZ GONZALEZ

JOSE LUIS

36014467D

8(138).-GASTOS DE LOCOMOCIÓN DO PERSOAL MUNICIPAL PARA A SÚA
INCLUSIÓN NA NÓMINA DE FEBREIRO DE 2006.
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico de
Intervención Xeral do 3.01.06, conformado polo interventor xeral acctal., a Xunta de Goberno local
acorda:
Aprobar os gastos de locomoción do persoal municipal que de seguido se detallan, para incluír na
nómina do mes febreiro de 2006:
FUNCIONAL

SERVICIO

1210

Conserxería

1211

Persoal

50,83

1216

Patrimonio e Contratación

98,60

2220

Seguridade e Mobilidade

465,29

3130

Benestar Social

32,01

4220

Educación

451,98

4420

Limpeza

4430

Cemiterios

101,15

4531

Patrimonio Histórico

360,61

5110

Vías e Obras

TOTAL

IMPORTE
1.166,20

1.282,31

2.363,58
6.372,56

9(139).-AUTORIZACIÓN DE GASTOS PARA A SAÍDA DE MULLERES DA CASA DE
ACOLLIDA. EXPTE. 2321/224.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica da Oficina da
Muller, do 17.01.05, conformado pola concelleira da Muller e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º. Autorizar o gasto de 18.100 € con cargo á partida 463.2.480.00.00 do presuposto vixente, para
facer fronte ós gastos que orixinan á saída das mulleres da Casa de Acollida de Mulleres Maltratadas.
2º.-Aprobar a realización dun libramento a xustificar por importe máximo de 18.100 €, a nome da
funcionaria Cristina Gómez García, con NIF: 36.098.882-Z, técnica da oficina da muller, para facer
efectivo os anteditos gastos, que se farán efectivos na conta restrinxida da Tesourería Municipal.
3º.- Aprobar as bases da axuda económica de apoio para ás mulleres á saída da Casa de Acollida
que de seguido se transcriben:

AXUDAS ECONÓMICAS DE APOIO PARA AS MULLERES Á SAÍDA DA CASA DE ACOLLIDA

XUSTIFICACIÓN:

S.Ord.06.02.06

A maior parte das usuarias da Casa de Acollida son mulleres con cargas familiares en situación económica
precaria.
O límite de estadía na casa, a falta de cualificación profesional, e as propias limitacións no mercado de
traballo fan que as posibilidades de resolución autónoma da súa vida á saída da Casa de Acollida sexan
enormemente dificultosas. Esta situación profundiza, magnifica e amplía os obstáculos sociais e persoais necesarios
para reconducir a súa vida.
A necesidade dunha axuda económica que facilite a súa reincorporación á comunidade faise non só
evidente, senón urxente de xeito que moitas casas de acollida xa teñen tomadas medidas neste terreo.
No ano 2000 apróbase no pleno da corporación municipal o “1º Plan de acción municipal para combater a
violencia contra as mulleres”, neste plan ,que tivo vixencia ata o ano 2003, recollíase a medida 1.5 de “Axuda
económica de apoio á saída da Casa de acollida”.
Durante o periodo de vixencia do Plan contra a violencia foron beneficiarias desta axuda 52 mulleres. As
valoración realizadas polo equipo técnico do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller, Casa de
acollida e polas propias mulleres beneficiarias é moi positiva. Sen embargo, cómpre modificar as bases de
concesión co obxecto de flexibilizar os criterios de concesión respecto da perioricidade da súa entrega, así como da
cantidade asignada, tal e como se recolle no “II Plan de acción municipal para combater a violencia contra as
mulleres 2004-2007” obxectivo 2 acción 2.2: Reforzar os mecanismos de apoio e seguimento na fase correspondente
á saída das mulleres usuarias da Casa de Acollida.
Por todo isto cómpre manter unha consignación presupostaria anual para continuar con esta medida de
apoio e atención ás vítimas de violencia de xénero. A concesión destas axudas tramitaranse de acordo coas
seguintes bases:

CRITERIOS DE CONCESIÓN:
1.- Procedimento e valoración
A proposta de adxudicación da axuda económica de apoio á saída da Casa de Acollida poderá partir de
calquera das profesionais que integran o equipo de traballadoras do Centro Municipal de Información dos Dereitos
da Muller (CMIDM) e presentarase en xuntanza ordinaria de coordinación CMIDM e Casa de Acollida onde se
valorará a adecuación da proposta e no seu caso a contía da axuda.
Para a adxudicación das axudas extraordinarias a proposta de concesión deberá vir asinada por todo o
equipo do CMIDM.
A traballadora social do CMIDM cubrirá a solicitude (Anexo 1) coa proposta da axuda e a remitirá ao
Departamento da Muller para que proceda a súa tramitación.En ausencia da traballadora social e con carácter
excepcional calquera outra profesional do CMIDM poderá cursar a devandita solicitude.

2.- Beneficiarias:
Usuarias da Casa Municipal de Acollida para mulleres maltratadas que a súa saída non regresen co
agresor.

3.- Fins das axudas
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a) Todas as mulleres que á saída da Casa de Acollida precisen do alugueiro dunha nova vivenda,
sempre que os seus ingresos mensuais non superen o salario mínimo interprofesional terán dereito a unha
axuda económica igual a un mes de renda de aluguer.
No caso de que da muller dependan 1 ou máis fillos ou fillas esta axuda será polo valor de 2 meses de
renda de aluguer.
b) Aquelas mulleres que á saída da Casa de acollida perciban ingresos inferiores ao salario mínimo
interprofesional poderán ser obxecto dunha axuda económica para facer fronte ás necesidades urxentes ou
inmediatas: merca de alimentos, roupa, utensilios, etc, se así o valora o equipo de técnico do Centro Municipal
de Información dos Dereitos da Muller.
En casos excepcionais de mulleres que superan o límite de ingresos poderase conceder a axuda se así
o valora a traballadora social do Centro Municipal de Información mediante a emisión dun informe social.
Na fundamentación da solicitude farase constar ademais da contía proposta o investimento á que vai
adicada a axuda e con qué documentos se xustificará.
4.- Importe e cobertura das axudas:
Establécense dous tipos de contía:
a) Unha contía máxima ordinaria de 650.- euros
a
b b) Unha contía máxima extraordinaria de 900.-euros.
5.- Xustificación das axudas
As axudas concedidas serán xustificadas coa achega da seguinte documentación:
a)
DNI da beneficiaria
b)
Declaración asinada pola beneficiaria conforme recibiu a axuda económica.
c)
Facturas ou comprobantes de compra orixinais
d)
Contrato e/ou recibos de aluguer (orixinais ou copia compulsada)
6.- Departamento responsable
Concellería da Muller: Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller en coordinación coa
Oficina da Muller.
7.- Avaliación e Seguimento:
O seguimento da utilización e destino das axudas corresponderalle á traballadora social do Centro
Municipal de Información dos Dereitos da Muller.
No expediente aberto no CMIDM deberá incluírse a proposta-fundamentada da axuda e a contía
concedida de cada muller beneficiaria desta axuda (anexo 1)
Co obxecto de realizar o seguimento e axustar a medida elaborarase unha memoria anual que reflicta
cando menos:
a)
número de beneficiarias
b)
criterios empregados
c)
utilización das axudas
d)
seguimento dos destinos da axuda
e)
número de solicitudes denegadas
f)
motivo de denegación de solicitudes”
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10(140).- AMPLIACIÓN DE CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA DA CASA DO
CONCELLO E OUTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS. EXPTE. 17638/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón.
Especial do Servizo de Patrimonio e Contratación, do 1.02.05, conformado polo concelleiro delegado de
dito servizo, que di o seguinte:
O contrato de limpeza da Casa do Concello e outras dependencias municipais, propias ou arrendadas, foi
adxudicado a empresa “Limpezas del Noroeste, S.A.”,- Linorsa-, por resolución da Alcaldía de data 31 de decembro
de 2002.
Por parte do servicio de Participación Cidadá, remiten proposta para que se incluia no obxecto do
contrato o local do Centro Cívico de Saians.
O suposto de ampliación, da contratación deste servicio, aparece recollida no apartado 2.-, da clausula 5
do prego de clausulas administrativas que rexeron a contratación, manifestando no mesmo, que tamén dará lugar a
revisión do prezo do contrato calquer aumento ou disminución que se produza nos locais, dependencias e superficies
nos que se aumenteou disminua a prestación prestación do servicio de limpeza.
Solicitado presuposto pola prestación do servicio de limpeza no centro cívico de Saians a empresa presenta
presuposto do mesmo, ascendendo éste a cantidade de 19.908,48 euros/ano.
Remitido expediente a Intervención xeral, ésta informa favorablemente en canto a consignación
presupuestaria.
A vista do anterior, proponse a Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
Aprobar a ampliación do contrato do servicio de Limpezada Casa do Concello e outras dependencias
municipais, propias ou arrendadas, por inclusión no obxecto do mesmo do Centro Cívico de Saians, sendo o prezo
da ampliación o de19.908,48 euros/ano.

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

11(141).-PROPOSTA DE DENEGACIÓN DA PARALIZACIÓN DO PRAZO DE
EXECUCIÓN DAS OBRAS NOS APARCAMENTOS DE PRAZA DE PORTUGAL E PORTA DO
SOL. EXPTE. 14714/240.
A Xunta de Goberno local retira o expediente da orde do día a proposta do concelleiro Sr. Iglesias
Carrera.
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12(142).-DESESTIMACIÓN DA SOLICITUDE DE RETIFICACIÓN DO INVENTARIO
MUNICIPAL CON RESPECTO Á RÚA FONTE OSCURA R-3. EXPTE. 17241/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo de
Patrimonio, do 17.01.06, conformaod pola xefa de Réxime Interior e o concelleiro delegado de dito
servizo, que di o seguinte:
N ORMAT IVA DE APL IC AC IÓN :
- L 7 /1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Reximen Local (LRBRL).
- L 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia (LALG).
- L 33/2003 de 3 de novembro de Patrimonio de las administracions Públicas (LPAAPP).
- L30/1992 de 26 de novenbro, de Reximen Xurídico das Administracions Publicas e do
Procedemento Administrativo Común. (LRXAP e PAC).
- RD 24 xullo de 1889 do Codigo 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
Reximen Local (TRRL)
- RD 1372/1986 de 13 de xuño, do Regulamento de Bens das Entidades Locais. (RBEL).
ANTECEDENTES:
PRIMEIRO.- D. Luis Comesaña Fernandez (DNI 36.126.910), mediante escrito con entrada no rexistro
xeral do concello de data 21.03.2005 solicita a rectificación das caracterisitcas técnicas co que cconsta no
Inventario Municipàl do Ramal 3 do Camiño de Fuenteoscura, o considerar a existencia dun erro na sua lonxitude
e ancho co que consta, que deberá ser de 50. Mlineais de longo e 3.75 m. dee ancho.
SEGUNDO.- Asimesmo, durante a instrucción do expediente, presentouse escrito asinado por D. Luis
Comesaña Fernandez (DNI 36.151.388) e outros, en data 17.06.2005, polo que solicitan o mantenemento da
titularidade pública do camiño ou ben a consideración deste como privativo de D. Carlos Duarte Nuñez e outro.
TERCEIRO.- Na instrucción do expediente foi emitido informe pola Oficina do Inventario Municipal en
data 30.03.2005, e o arquitecto municipal de patrimonio o 03.11.2005.
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
PRIMEIRO.- O camiño obxecto do presente expediente, consta incluido 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 l:
-Rua Fonte Oscura R-3 coa orixe na Rua Fonte Oscura e remate en finca particular, dunha lonxitude de
40.00 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 habendo 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. E de reseñar que durante ese período de información pública non
consta que se houbese formulado ningunha alegación en relación a inclusión no Inventario municipal de bens e

S.Ord.06.02.06

dereitos no seu epígrafe correspondente as 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 via 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 Réximen 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 réximen local como en normas de dereito privado, e lexislación sectorial.
Así a Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases de Réximen 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 a uso ou servicio público. Mesmo o Art. 80 sinala que os bens comunales e demais bens de
dominio público son inalienables, inenbargables e imprescriptibles . No mesmo senso pronúnciase a Ley 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 os
camiños de servicio tanto os de titularidade dominical pública como os construidos por persoas ou entidades
privadas, e a súa transición o uso público cando as circunstancias concurrentes nos camiños así o permita e o
interés 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
resúlta 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.- Asi mesmo a Administración Local ten plena capacidade xurídica para a adquisición de toda
clase de bens e dereitos dispondo igualmente da facultade da prescrición 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). O tempo da súa obriga na 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).
SEXTO.- No presente caso, podese considerar que o ramal 3 da Rua Fonte Oscura, obxecto do presente
expediente, figura como vía pública no Inventario municipal de bens e dereitos do ano 1993, integrada na rede
viaria de titularidade municipal, sen que a teor do informado polo arquitecto de Patrimonio, podase estimar a
pertinencia da ampliación solicitada na sua lonxitude, plantexando, pola contra, dubidas sobre o tramo xa
inventariado. Cuestión esta (condición ou non do carácter de via pública do ramal), que non costitue a pretensión
principal dos solicitantes, que si interesan o mantenemento da sua titularidade publica de todo o camiño, se ben,
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formulada subsidiariamente a consideración privativa a favor de terceiros, o recoñecemento de dereitos dominicais,
encadrase no ambito do dereito privado e conseguintemente de competencia da xurisdicción ordinaria.
SEPTIMO.- Resulta competente para a adopción do acordo de resolución do presente expediente, a Xunta
de Goberno Local (art. 127.1.f da LRBRL),.
Por todo o anteriormente exposto propónse a Xunta de Goberno, a adopción do seguinte acordo:
“ÚNICO.- Desestima-la solicitude de rectificación da via de uso público municipal, denominada Rua Fonte
Oscura R-3 do Inventario Municipal de Bens e Dereitos, ó non apreciarse a concorrencia de circunstancias que o
motiven.”

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

14(143).- INCOACCIÓN DO EXPEDIENTE DE RECUPERACIÓN DE OFICIO DE
PROPIEDADE MUNICIPAL DO CAMIÑO DE MILLADAS. EXPTE. 17404/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo de
Patrimonio, do 23.01.06, conformado pola xefa de Réxime Interior e o concelleiro delegado de dito
servizo, que di o seguinte:
N ORMAT IVA DE APL IC AC IÓN :
L 7 /1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Reximen Local (LRBRL).
L 33/2003 do 3 novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas (LPAP)
L30/1992 de 26 de novenbro, de Reximen Xurídico das Administracions Publicas e do Procedemento
Administrativo Común. (LRXAP e PAC).
RD 1372/1986 de 13 de xuño, do Regulamento de Bens das Entidades Locais. (RBEL).

ANTECEDENTES DE FEITO:
PRIMEIRO.- O arquitecto municipal de patrimonio en data 29.11.2005 informa o seguinte:
“Personado en el camino de Milladas (prolongación en sendero de Mideiros) se observa que en el tramo
central, consistente en un sendero de a pie y que no goza de ningun tipo de servicio urbanístico se ha realizado un
cierre de materiales de obra y de derribo que corta totalmente el paso.
En el Inventario Municipal de viales, Bienes y derechos, aprobado por acuerdo plenario de fecha cuatro de mayo
de mil novecientos noventa y tres, figura como camino público en su totalidad, con origen en r/ Ceboleira y final en
sendero, con un longitud de 250 ml y una anchura media de 2 metros.
El camino de Milladas no figura afectado por las alineaciones del Plan General vigente.
Se adjunta reportaje fotográfico..”
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SEGUNDO.- Según resulta do parte de servicio da Policia Local de data 22.12.2005, a persoa ou persoas
responsables do peche, resultou ser D. Enrique Arce Camposa con dni nº 35.884.738 e domicilio na rua Ceboleira
nº 48, de Vigo.
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
PRIMEIRO.- Considerando que o camiño obxeto da presente resolución consta no Inventario Municipal de Bens e
Dereitos, aprobado por acordo plenario de data 4-5-93, como via pública municipal, coa denominación de camiño
de Milladas, integrante do dominio público local afecto o uso público, de natureza xuridica demanial, dacordo co
disposto no art. 5.1 da LPAP, e no art. 263 da LALG que configura 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.
SEGUNDO.- Que a tenor do informe do arquitecto municipal emitido, e das comprobacións e averiguacións feitas
pola Policia Local, resulta que no devandito camiño levouse a cabo por D. Enrique Arce Camposa a construcción
dun peche con materiais de obra que interrumpe totalmente o tránsito de persoas.
TERCEIRO.- Que non tendose constancia de que se houbese outorgado autorización administrativa para a
ocupación privativa da propiedade municipal, como en todo caso resulta preceptivo e obrigado consonte á
normativa vixente, que poidera lexitimar, no seu caso, as actuacións levadas a cabo no camiño de Milladas, débese
considerar que os feitos anteriormente constatados poden ser constitutivos dunha ocupación ilícita do patrimonio
municipal que motiva o exercicio das accións de recuperación posesoria e defensa que a normativa vixente lle
recoñece ás Entidades Locais.
CUARTO.- Que consonte ó disposto nos artigos 28, 41 da LPAP, artigo 5 da LBRL, art. 270 da LALG, e o artigo 9
do RBEL, estas teñen plena capacidade xurídica para a adquisición e posesión de toda clase de bens e dereitos así
como para o exercicio das accións e os recursos que sexan procedentes na defensa do seu patrimonio.
QUINTO.- Que asi mesmo, recoñeceselle ás Entidades Locais a facultade de recuperación de oficio da posesión dos
seus bens, tanto os de natureza patrimonial coma os demaniais (art. 41 e 55 LPAP, art. 283 da LALG, artigo 82 da
LRBRL, e artigo 44 e 70 do RBEL que a desenvolve).
O exercicio de acción recuperatoria dos bens demaniais non está suxeito a límite temporal poidendo ser exercitada
en calquera momento, establecéndose pola contra o prazo de un ano cando o ben obxecto da acción sexa de
natureza patrimonial.
SEXTO.- Por todo o anteriormente exposto, proponse a Xunta de Goberno Local, en uso das facultades que lle
confire a lexislación vixente, e consonte o disposto no art. 127.1.f da LRBRL, a adopción da seguinte resolución:
“1º.- Incoar expediente de recuperación de oficio da posesión municipal do Camiño de Milladas, no termo
municipal de Vigo, pola sua ocupación mediante a realizacion dun peche por D. Enrique Arce Camposa que
interrumpe totalmente o seu tránsito.
2º.- Concederlle a D. Enrique Arce Camposa un prazo de 15 días a contar dende a notificación do presente acordo
de incoacción co fin de que teñan vista do expediente e poidan formular as alegacións e presentar a documentación
que na defensa dos seus intereses estimen por convenientes.
3º.- Dar traslado da presente á Xerencia Municpal de Urbanismo, por si os feitos relatados poideran ser
constitutivos dunha infracción urbanística.”
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

15(144).- AUTORIZACIÓN
RECTIFICACIÓN
DO
INVENTARIO
MUNICIPAL
RESPECTO AO TRAMO DO RAMAL 1 CAMIÑO LAGOS. EXPTE. 17080/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo de
Patrimonio, do 18.01.06, conformado pola xefa de Réxime Interior e o concelleiro delegado de dito
servizo, que di o seguinte:
N ORMAT IVA DE APL IC AC IÓN :
L 7 /1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Reximen Local (LRBRL).
L 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia (LALG).
L 33/2003 de 3 de novembro de Patrimonio de las administracions Públicas (LPAAPP).
L30/1992 de 26 de novenbro, de Reximen Xurídico das Administracions Publicas e do
Procedemento Administrativo Común. (LRXAP e PAC).
RD 24 xullo de 1889 do Codigo 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 Reximen
Local (TRRL)
RD 2568/1986 dde 28 de novembro, do Regulamento da Organización, Funcionamento, e Reximen
Xurídico das Entidades Locais. (ROFRXEL).
RD 1372/1986 de 13 de xuño, do Regulamento de Bens das Entidades Locais. (RBEL).

ANTECEDENTES:
PRIMEIRO.- Dña. Lourdes Caride Rodriguez, mediante escrito con entrada no rexistro xeral do concello
de data 13.09.2004, manifesta a erronea inclusion no Inventario de Vias Públicas municipais dun tramo do camiño,
que corresponde o ramal 1 do camiño Lagos, na parroquia de Bembrive, o considerar que o mesmo discurre pola
sua propiedade, interesando a sua descatalogación.
SEGUNDO.- Na instrucción do expediente foron emitidos os seguintes informes por parte dos técnicos e
servicios municipais:
•
•
•

Arquitecto da Unidade de Patrimonio, de data 7.10.2004.
Topógrafo Municipal da Xerencia de Urbanismo, en datas 14.06.2005 e 30.08.2005.
A Oficina do Inventario Municipal de data 21.09.2005.

TERCEIRO.- Asi mesmo, outorgouse tramite de audiencia a Entidade Local Menor de Bembrive e os
propietarios colindantes, na sua condición de interesados no procedemento como titulares de dereitos que
poideranse ver afectados pola solicitude de desafectacion plantexada pola reclamante, constando a formulación
unicamente de alegacións por D. Jose Luis Caride Grandal, en data 20.10.2005, nas que opoñese a desafectación
do tramo interesado.

FUNDAMENTOS DE DEREITO:
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PRIMEIRO.- O camiño obxecto do presente expediente de rectificación, consta incluido 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 dito Inventario
municipal:
-Camiño Lagos R-1 coa orixe no Camiño Lagos e remate na Rua Segade.
SEGUNDO.- 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 tramo do camiño en cuestión, en
atención o seu uso público, ou pola contra, a pertinencia da rectificación inventarial interesada, e sen que proceda
entrar en cuestións de dereito privado que poidan plantexarse, ó ser competencia para seu coñecemento e
resolución á xurisdicción civil como reiteradamente ven declarando a xurisprudencia do Tribunal Supremo.
TERCEIRO.- No presente caso, da documentación e informes achegados o expediente non se deduce, de
modo indubitado, a condición de uso público do devandito tramo do camiño de Lagos R-1, tal e como resulta do
informe de data 14.06.2005 do servicio de cartografia da Xerencia de Urbanismo no que, tralo analisis da
documentación e peroado “in situ” no lugar, sinala que:

“..Consultada a cartografia Legar ano 1969… non se aprecia a existencia de camiño. Na escritura de
propiedade no seu lindeiro sur, non linda con ningun camiño. No catastro de Urbana, el tramo de camiño que se
pretende a sua desafectación (15 mts) aparece reflectido como parcela cuxa referencia catastral é de 54315-09…”
Concluindo a procedencia da descatalogación deses 15 mts., emitindo en data 30.08.2005 informe descriptivo do
camiño Lagos R-1 trala rectificación proposta, e da que resultaría a seguinte:
Camiño Lagos R-1:
Lonxitude: 50 mts.
Orixe: camiño Lagos.
Final: parcela particular nº 19 do camiño Fonte do Lago.
Ancho: variable.
Pavimento: terra.
CUARTO.- Resulta competente para a adopción do acordo de resolución do presente expediente, a Xunta
de Goberno Local (art. 127.1.f da LRBRL), debendose dar traslado o Pleno Municipal para a sua consideración na
aprobacion e rectificacion anual do Inventario Municipal como órgano que ten atribuido ditas competencias
(art.278 LALG e art. 33 do RBEL).

Por todo o anteriormente exposto propónse a Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:

“1º.- Autorizar a rectificación do tramo do Ramal 1 do camiño LAGOS, anulando a sua consideracion
como via pública, na lonxitude de 15 metros que discurren pola parcela catastral núm. referencia 54315-09,
dacordo co informe do servizo de Cartografia.
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2º.-

Aprobar a nova descripción e características do ramal 1 do Camiño Lagos:

Camiño Lagos R-1:
Lonxitude: 50 mts.
Orixe: camiño Lagos.
Final: parcela particular nº 19 do camiño Fonte do Lago.
Ancho: variable.
Pavimento: terra.
3º.Somete-la rectificación a información pública polo prazo regulamentario, resultando aprobada
definitivamente de non formularse alegacións.
4.- 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.

16(145).-REVISIÓN DE TARIFAS DO APARCAMENTO SUBTERRÁNEO DA PRAZA
DO REI. EXPTE. 17628/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón.
Especial do Servizo de Patrimonio e Contratación, do 12.01.05, conformado polo interventor xeral, que di
o seguinte:
D. Alvaro Mitelbrunn Puga, en nome e representación da empresa “Corporación Masaveu, S.A.”, titular da
concesión para a explotación do aparcadoiro subterráneo da Praza do Rei, titular da mesma pola transmisión da
concesión aprobada en sesión do Pleno do Concelloen data 30 de maio de 1997, feita pola adxudicataria
TEGECOVI, S.A., a favor da solicitante, mediante escrito presentado nó Rexistro Xeral solicita a revisión das tarifas
que se están aplicando polo nó citado aparcamento.
A posibilidade de revisión das tarifas aparece recollida no prego de condicións que rexeu a adxudicación
da concesión; así no anexo II do mesmo, en referencia ás condicións que rexerán a concesión da explotación do
aparcadoiro, establece que as tarifas revisaránse anualmente o primeiro de xaneiro de cada ano, previa petición do
adxudicatario, en función das variacións que experimente o IPC nacional ou índice que o substitua.
Na actualidadea tarifa de hora ou fracción neste aparcamento está esrablecida en 0,95 euros, para
proceder a revisión das tarifas para o ano 2006, deberase aplicar o incremento do IPC nó periodo que medie dende
decembro de 2004 decembro de 2005, resultando éste 3,7%, polo que as tarifas revisadas a partir do 1 de xaneiro de
2006 serán de 0.985 euros, cada hora ou fracción.
Polo exposto, proponse a Xunta Local de Goberno deste Concello, previo informe de Intervención Xeral, a
adopción do seguinte acordo:
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Aprobar a revisión de tarifas que rexerán nó Aparcamento Subterraneo da Praza do Rei, cuxa actual
adxudicataria é a empresa “Corporacuión Masaveu, S.A., e fixar as mesmas a partir do 1 de xaneiro de 2006 na
cantidadede 0,985 euros, rendondeando a 1 euro, a hora ou fracción.

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

17(146).-GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS DO
PERSOAL MUNICIPAL CORRESPONDENTES AOS MESES DE AGOSTO E DECEMBRO DE
2005. EXPTE. 16225/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral, do 31.01.06, e de
acordo co informe-propsota da xefa da Área de Réxime Interior, do 27.01.06, conformado polo concelleiro
delegado de Persoal, a Xunta de Goberno local acorda:
“Asignar unha gratificación por servicios especiais e extraordinarios correspondentes os meses de
AGOSTO e DECEMBRO-2005 (Inclue horas de maio a xullo-2005), con cargo á partida presupostaria
121.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS, que se aboará na nómina do vindeiro mes, ó persoal dos servicios
que a continuación se indican:
- Servicio de Extinción de Incendios, relación que se achega no expediente e que comeza por
don Carlos Abreu Torres, Francisco J. e remata por don Manuel Villar Domínguez, por un total
de 1.605 horas.
- Montes, Parques e Xardíns, relación que se achegan no expediente e que comeza por don
Alfonso Alonso Rodríguez e remata por don José Luis Vidal Alvarez, por un total e 913’00
horas.
- Policia Local, relación que se achega no expediente e que comeza por don José Luis Alonso
Moreira e rematan por don José Manuel Villar Fernández, por un total de 1.568’00 horas.
- Parque Móbil, relación que se achega no expediente e que comeza por don Amador Alvarez
Bernardez e remata por don J. Manuel Sixto Pérez, por un total de 790’00 horas.
- Vias e Obras, relación que se achega no expediente e que comeza por don José Luis Amoedo
Cabaleiro e remata por don José Luis Amoedo Mosquera, por un total de 91’00 horas.
- Inspección Vias e Obras, relación que se achega no expediente e que comeza por don Julio
Gomez Pascual e remata por don Ricardo Lobato Cameselle, por un total de 152’00 horas.
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- Oficina Supervisora de Proxectos e Inpección de Obras, relación que se achega no expediente e
que comeza por don José Eugenio Matilde Viñas e remata por Don Angel Ferro Macho, por un
total de 170’00.
- Desinfección, relación que se achega no expediente e que comeza por don Ricardo González
Arzua e remata por don Rogelio Rocha Álvarez, por un total de 593’00 horas.
- Parque Central, relación que se achega no expediente e que comeza por don José Frojan
Villaverde e remata por don Bernardo Rodríguez Lestón, por un total de 96 horas.
- Conserxería, relación que se achega no expediente de don Francisco Martínez Muñoz, por un
total de 28’00 horas.
- Alcaldía, relación que se achega no expediente e que comeza por don Basilio Costas Fernández
e remata por don Cesareo Rocha Paramés, por un total de 145’00 horas.
- Museo, relacións que se achega no expediente de don José Manuel Ogando López, por un total
de 6’15 horas.
- O montante do presente expediente ascende a un total de 46.245’87 € (COARENTA E SEIS
MIL DOUSCENTOS COARENTA E CINCO EUROS CON OITENTA E SETE CÉNTIMOS).

18(147).- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DOS CONDUCTORES DE
ALCALDÍA CORRESPONDENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2005. EXPTE. 16233/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-prposta do técnico de Intervención
Xeral do 26.01.06, e de acordo co informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 25.01.06,
conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Aboar ós seguintes funcionarios, que prestan servicios como conductores adscritos a Alcaldía, as
cantidades que para cada un deles se especifica, polo especial rendemento e dedicación extraordinaria no
desenvolvemento dos seus postos de traballo, mais ala do meramente esixible polo desempeño das súas
funcións públicas, de conformidade co regulamentado no artigo 5 do R. decreto 861/86, de 25 de abril:
-

D. Basilio Costas Fernández, núm. persoal 10257, conductor da Alcaldía, 1.653,12€.
D. Cesáreo Rocha Paramés, núm. persoal 12256, conductor da Alcaldía, 1.430,58€.

Dese traslado da presente resolución ós interesados, ó Comité de Persoal e á Intervención Xeral,
debendo expoñerse, así mesmo, no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello por prazo de quince días

S.Ord.06.02.06

19(148).- COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DE CONSERXERÍA
CORRESPONDENTE AO 2º SEMESTRE DE 2005. EXPTE. 16234/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-prposta do técnico de Intervención
Xeral do 26.01.06, e de acordo co informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 25.01.06,
conformado pola Excma. Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Aboar ós seguintes funcionarios, adscritos a Conserxería Municipal, as cantidades que para cada
un deles se especifica, polo especial rendemento e dedicación extraordinaria no desenvolvemento dos seus
postos de traballo, mais ala do meramente esixible polo desempeño das súas funcións públicas, de
conformidade co regulamentado no artigo 5 do R. decreto 861/86, de 25 de abril:
- Dª. Mª. Teresa Vaqueiro Herbello, núm. persoal 9410, xefa de subalternos, 161,04€.
- D. Francisco Martínez Muñoz, núm. persoal 5575, oficial conserxe, 436,24€.
- D. José Angel Fernández Alonso, núm. Persoal 12055, oficial conserxe acctal, 264,92€.
Dese traslado da presente resolución ós interesados, ó Comité de Persoal e á Intervención Xeral,
debendo expoñerse, así mesmo, no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello por prazo de quince días.

20(149).- MEMORIA DE GASTOS CORRESPONDENTES AO ANO 2005 DA COMISIÓN
DE FONDO SOCIAL. EXPTE. 16241/220
Dáse conta da memoria de data 10.01.06 asinada pola secretaria e o presidente da Comisión do
Fondo de Acción Social, dos gastos correspondentes a o ano 2005, que di o seguinte:
A Comisión do Fondo de Acción Social, encargada de distribuír as axudas con caro a súa partida,
correspondente ó ano 2005, que estaba dotada de 419.648,00 €, unha vez feitas as contas do mencionado ano, dan
un balance por conceptos, do seguinte xeito.
CONCEPTO
PARTIDA INICIAL

CANTIDADE
419.648 €

AXUDA SOCIO-SANITARIAS

226.309 €

AXUDAS ESTUDIOS

115.689 €

AXUDAS ESPECIAIS
TOTAL GASTADO
RESTAN

11.929 €
353.927 €
65.721 €

Tódolos gastos efectuados con cargo a partida do Fondo de Acción Social, foron realizados en cumprimento
de establecido no Acordo regulador dos traballadores deste Concello (convenio).
Polo que asinamos a presente memoria para coñecemento da Xunta de Goberno, e dos traballadores/as deste
Concello de Vigo, en cumprimento da normativa vixente.
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Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.

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.

21(150).-MODIFICACO Nº 1 DO PROXECTO DE REMODELACIÓN DA ZONA DAS
OSTRAS-FASE 1: RÚA MESTRE MATEO” EXPTE. 139/443 (OM19/05).
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 do coordinador da
Área de Servizos Xerais do 12.01.06, que di o seguinte:
O proxecto “MODIFICADO NÚM. 1 DO PROXECTO DE REMODELACIÓN DA ZONA DAS OSTRAS
- FASE 1: RÚA MESTRE MATEO”foi redactado pola Enxeñeiría Planes Estratéxicos Territoriais de Transportes y
Ambientais, PETTRA, e susbcrito polo Enxeñeiro de Camiños Canales e Portos Don Santiago López Fontán en
setembro 2005.
O obxecto do proxecto é definir e valorar as obras necesarias para a humanización das rúas, asimilando
os acabados e alineacións ao contemplado no Plan de Reordenación do Entorno.
O presuposto líquido de execución por contrata do proxecto orixinal era de 91.985,00 euros, (NOVENTA
Y UN MIL NOVECENTOS OITENTA E CINCO EUROS). Ascendendo o presuposto líquido de execución por
contrata do proxecto modificado a cantidade de 105.097,06 euros, (CENTO CINCO MIL NOVENTA E SETE
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS), o que supón un incremento económico sobre o proxecto orixinal de 13.112,06
Euros (14,25% máis con relación ao proxecto inicial.
O proxecto inclúe o correspondente Estudio de Seguridade e Saude de acordo co artigo 17.2 do Real
Decreto 1627/1997, de 24 de outubro.
Na súa memoria faise mención expresa de que o proxecto comprende unha obra completa, no sentido
previsto no artigo 127.2 do Regulamento Xeral de Contratos das Administracións Públicas, Real Decreto
1098/2001, de 12 de outubro, e tamén se recolle que o proxecto foi redactado atendendo ás normativas técnicas
urbanísticas e medioambientais aplicables ó cumplir co esixido nos artigos 124 e 125 da Lei de Contratos das
Administracións Públicas, Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño.
Tendo en conta o informe do Enxeñeiro Técnico da Oficina de Proxectos e Inspección Técnica de Obras, e
dado que o proxecto cumple con todas as esixencias legais faise á Xunta de Goberno Local, a seguinte:
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PROPOSTA:
Aprobar o proxecto “MODIFICADO NÚM. 1 DO PROXECTO DE REMODELACIÓN DA ZONA DAS
OSTRAS - FASE 1: RÚA MESTRE MATEO”, cun presuposto base de licitación de 105.097,06 (Cento cinco mil
noventa e sete euros con seis céntimos).

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

22(151).-RECTIFICACIÓN DE ERRO PRODUCIDO NO ACORDO DA X.GOBERNO
LOCAL DE 30.12.05 SOBRE PRÓRROGA DO CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN DE
MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN. EXPTE. 41373/250.
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 do xefe Administrativo
de Vías e Obras, do 1.02.06, conformado polo concelleiro delegado de dito servizo, que di o seguinte:
Examinado o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local de data 30 de decembro de 2005,
comprobouse que existe un erro derivado da transcripción do informe- proposta do Servicio de Vías e Obras, de
donde parte.
O erro consiste en que pese a que nos antecedentes da proposta, que fixo súa a Xunta de Gogerno Local,
reflíctese que o contratista do subministro de materiais de construcción cuia prórroga se propón e “ Transportes y
Áridos Pablo Val, S.L. ” ; sin embargo na proposta e posterior acordo da Xunta de Goberno Local faise figurar a “
Adelino Carrera, S.A. ” que é o contratista do subministro de formigóns, cuio contrato tamén se prorrogou, xunto
con outros dous máis.
Por elo proponse á Xunta de Goberno Local que o amparo do previsto no artígo 105 da Lei 30/92 de 26 de
novembro, rectifíquese o erro material producido, e no seu apartado 1º. Substituir á mercantil “ Adelino Carrera,
S.A. ” pola mercantil titular do contrato prorrogado “ Pablo Val, S.L. ”

Acordo
A Xunta de Goberno local acorda rectificar o erro contido no acordo da sesión do 30.12.05 no
punto nº 44 “Prórroga do contrato de subministración de materiais de construcción para o servizo de Vías
e Obras”, e no seu apartado 1º substituir á mercantil “Adelino Carrera S.A.” pola mercantil titular do
contrato prorrogado “Pablo Val S.L.”

23(152).-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 nove horas e trinta e cinco
minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucía Molares Pérez
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