ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 28 de agosto de 2006

SEÑORES/AS ASISTENTES:

NON ASISTE:

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

D. José Manuel Couto Pérez

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e vinte e cinco minutos do día vinte e oito de agosto
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 secretario xeral do Pleno, Sr. Riesgo Boluda, por ausencia do
titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, e o interventor xeral acctal., Sr. Suárez Sánchez.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(1128).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR IMPORTE DE 60.000 € A FAVOR DE
TECNILASER POLOS SERVIZOS AUDOVISUALES PARA ESPECTÁCULO “NOITE
MÁXICA” NO PARQUE DA RIOUXA. EXPTE. 3396/101.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 23.08.06, e de
acordo co informe-proposta do xefe de Relacións Públicas e Protocolo, do 10.08.06, conformado polo
concelleiro da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Validar a actuación de gasto realizado sen fiscalización previa que figura na factura seguinte:
-

Factura n.º 20060004/CE, de data 09/08/2006, da empresa “Tecnilaser Equipamento e Tecnología
Laser, S.A..” (CIF: 501832629) con data de Rexistro Xeral do Concello 10/08/06, polo concepto
“Servicios audiovisuales para espectáculo Noite Máxica en el parque de La Riouxa en Vigo”, con
data 8 de agosto, cun custo total de 60.000 euros, IVE incluído.
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2º.- Recoñecer a obriga a favor de “Tecnilaser Equipamento e Tecnología Laser, S.A..” (CIF:
501832629) con cargo á partida orzamentaria 111.0.227.06.05, “Programas de Alcaldía (Bolsa de
Vinculación)”, por importe de 60.000 euros.
3º.- Dispoñer o gasto a favor de “Tecnilaser Equipamento e Tecnología Laser, S.A..” (CIF:
501832629) con cargo á partida orzamentaria 111.0.227.06.05, “Programas de Alcaldía (Bolsa de
Vinculación)”, por importe de 60.000 euros.

2(1129).- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
VIGO NO R.C.A. Nº 168/2005
INTERPOSTO POR Dª JOSEFA PIÑEIRO LODEIRO
CONTRA RESOLUCIÓN DA AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO DESESTIMATORIA DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 31.10.05, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº
1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Desestimo, o recurso contencioso-administrtivo interposto por Josefa Piñeiro Lodeiro, contra
resolución da Autoridade Portuaria de Vigo de data 4 de abril de 2005, dictada no expediente de
responsabilidade patrimonial nº 4/05, pola que se acordou desestimar a reclamación patrimonial de
indemnización interposta pola recorrente polos danos e predas sofridos polo seu vehículo BMW 7590
CHW, o día 30 de novembro de 2004, sobre as 6:40, nun sinistro ocorrido na avda. Beiramar de Vigo;
resolución que confirmo, ao entendera axustada a dereito.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
servizo de Patrimonio.

3(1130).- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO NO R.C.A. Nº 61/2006
INTERPOSTO POR DISALBE S.L. CONTRA RESOLUCIÓN DO
CONCELLEIRO DE SEGURIDADE CONFIRMATORIA EN REPOSICIÓN DE SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 4.05.06, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2
de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que debe desestimar e desestimao a demanda dormulada polo letrado D. Javier Rodríguez
Fernández, en nome e representación de DISALBE S.L. contra a resolución de 27 de outubro de 2005,
dictada polo concelleiro delegado de Seguridade do Concello de Vigo, pola que se desestima o recurso de
reposición interposto pola demandante contra a resolución de 5 de outubro de 2005, pola que se acordou
imponer á recorrente unha multa de 300 euros, polo incumprimento da obriga de identificar ao conductor
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da infracción de estacionamento indebido cometida o 2 de maio de 2005 co vehículo Citroen C-15
matrícula PO-5427-BS, sen facer expresa imposición de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
departamento Seguridade e Transportes.

4(1131).- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO NO R.C.A. Nº 25/2006
INTERPOSTO POR MAPFRE CONTRA DESESTIMACIÓN DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 10.03.06, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº
2 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que debo desestimar e desestimo integramente a demanda formulada polo procurador dos
Tribunais D. José Fernández González, en nome e representación de Armindo Alvarez Burgos, contra a
resolución da Xunta de Goberno do Concello de Vigo dictada o 7 de novembro de 2005, no expediente
259/243, pola que se desestima a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada polo
demandante en reparación das lesións e danos materiais sofridos como consecuencia da caída de
ciclomotor ocorrida o 6 de maio de 2004, sen facer expresa imposición de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
servizo de Patrimonio.

5(1132).- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO NO R.C.A. Nº 23/2006
INTERPOSTO POR D. PABLO NOVOA FIGUEIREDO
CONTRA RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DE SEGURIDADE CONFIRMATORIA EN
REPOSICIÓN DE SANCIÓN DE TRÁFICO. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 10.03.06, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº
2 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que debo desestimar e desestimo a demanda, formulada polo letrado D. Fernando Vázquez
Maderal, en nome e representación de Pablo Novoa Figueiredo, contra a resolución de 26 de outubro de
2005, dictada polo concelleiro delegado de Seguridade, pola que se desestimou o recurso de reposición
interposto polo actor, contra a sanción de 302 € imposta por decreto de 14 de setembro do mesmo ano,
recaída no expediente 10531067934, sen facer expresa imposición de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
departamento de Seguridade e Transportes.
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6(1133).- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO NO R.C.A. Nº 77/2006
INTERPOSTO POR D. FERNANDO SOTO IGNACIO CONTRA
RESOLUCIÓNS DO VICEPRESIDENTE DA XMU EN RELACIÓN COA IMPOSICIÓN DE
MULTAS COERCITIVAS PARA EXECUCIÓN FORZOSA. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 21.04.06, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº
2 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que debo desestimar e desestimo a demanda formulada polo letrado D. Jesús Lorenzo Cuervo, en
nome e representación de Fernando Soto Ignacio, contra a resolución de 4 de xaneiro de 2006 dictada polo
vicepresidente da Xerencia Municipal de Urbanimo, pola que se desestima expresamente o recurso de
reposición interposto polo actor contra a multa coercitiva por importe de 1.300 euros imposta pola
resolución de 4 de outubro de 2005 e contra a desestimación presunta do recurso de reposición interposto
polo actor contra a resolución do mesmo órgano pero de data 9 de maio de 2005, pola que se lle impuso
unha sanción de 1000 €, sen facer expresa imposición de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
departamento de Disciplina da Xerencia municipal de Urbanismo.
7(1134).- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE
VIGO NO R.C.A. Nº 154/06
INTERPOSTO POR D. EDUARDO ARTOS ABALDE CONTRA
RESOLUCIÓN QUE INADMITE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL.
ESTIMADO PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 18.05.06, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº
2 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que debo estimar e estimo en parte a demanda formulada pola procuradora dos Tribunais Dª
Marina Lagarón Gómez, en nome e representación de Eduardo Artos Abalde, contra a resolución de 16 de
novembro de 2005 pola que se inadmite por extemporánea a reclamación de responsabilidade
extramatrinomial formulada polo recorrente, anulando a mesma e declarando o derieto do recorrente a que
o Concello lle aboe a cantidade de 1.141,13 €, que devengará o xuro legal dende a data de presentación da
reclamación en vía administrativa (20 de outubro de 2005) sen facer expresa imposición de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
departamento de Patrimonio.

8(1135).- SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
VIGO NO R.C.A. Nº 207/04 INTERPOSTO POR D. RAFAEL PERTÍÑEZ GONZÁLEZ CONTRA
DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL.
ESTIMADA PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 03.03.06, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº
1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
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Con estimación parcial do presente recurso contencioso-administrativo nº P.O 207/04 interposto por
Rafael Pertínez González fronte oa Concello de Vigo, contra a desestimación da súa reclamación en
concepto de responasabilidade patrimonial polos danos e perdas sofridos a consecuencia do
funcionamento dun servizo público, declaro dito acto contrario a Dereito, e a condena á Administración
municipal demandada a aboar ao actor a cantidade de 31.719,13 €, mais os xuros legais devengados dende
a data da reclamación patrimonial en vía administrativa, sen imposición de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
servizo de Patrimonio.

9(1136).- SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 2/5695/2002 INTERPOSTO POR Dª.
MARGARITA MORENO PAZ CONTRA DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. INADMISIBLE O RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 7.09.05, dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que debemos declarar e declaramos a inadmisibilidde do presente recurso contenciosoadministrativo por concorrer a causa de inadmisibilidade prevista no artigo 69.e) da Lei 29/1998 de 13 de
xullo da Xurisdicción Contencioso-Administrativa ao terse interposto o recurso fóra de prazo.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
servizo de Patrimonio e Contratación.

10(1137).SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº
1 DE VIGO NO R.C.A. Nº 434/2005
INTERPOSTO POR D. DIEGO GARCÍA BALLESTEROS
CONTRA
DESESTIMACIÓN
DE
RECLAMACIÓN
DE
RECLAMACIÓN
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. ESTIMADO O RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 20.06.06, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº
1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimo o recurso contencioso-administrativo interposto por Diego García Ballesteros contra
resolución do Concello de Vigo de data 24 de outubro de 2005, pola que se desestima a reclamación
patrimonial efectuada polo actor en data 18 de xaneiro de 2005, no expte. nº 465/243-05, por razón dos
danos sofridos o día 27 de outubro de 2004 polo vehículo Honda Civic 6141-BDW, da súa proiedade, ao
ser colisionado por un contenedor de lixo desplazado polo vendo na avda. Dª. Fermina, desta cidade;
resolución que anulo, ao entendela contraria a dereito, condenando á Administración demandada a aboar
ao actor a cantidade de 1.228,62 €, máis os xuros legais dende a data da reclamación en vía administrativa.
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A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
servizo de Patrimonio e Contratación e Intervención-Tesourería.

11(1138).SENTENZA DO TSXG NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 7292/2002
INTERPOSTO POR D. MANUEL FCO. GOMEZ ARIAS
CONTRA SENTENZA DO
X.CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO EN RELACIÓN COA VARIACION DO
PADRÓN DA TAXA DE LIXO-VIVENDAS 2001. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 15.09.05, dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Desestimamos o recurso de apelación formulado por Manuel Franciso Gómez Arias contra
Sentenza do 12.11.01 que desestima a demanda interposta contra a variación do padrón da taxa de lixovivendas modificada pola Ordenanza Fiscal General do Concello de Vigo, proc. Abreviado 242/01; e en
consecuencia confirmamos a sentenza apelada con imposición de custas desta alzada á parte apelante.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
servizo de Admón. de Tributos.

12(1139).SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. 02/5483/02 INTERPOSTO POR Dª.
EMILIA AGUÍN ALARCÓN CONTRA DESESTIMACIÓN PRESENTA DE RECLAMACIÓN DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. INADMISIBLE O RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 1.12.05, dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Declaramos a inadmisiblidade do recurso contencioso-administrativo interposto por Dª Emilia
Aguín Alarcon representada polo procurador D. José Lado Fernández contra a desestimación presenta por
silenzo administrativo do concello de vigo, de reclamación sobre responsabilidade patrimonial, formulada
en relación cos danos e perdas sofridos pola actora; e todo isto sen facer imposición das custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
servizo de Patrimonio e Contratación.

13(1140).SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 02/4370/2003 INTERPOSTO POR
GRUPO CEDA GALICIA S.L. CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE REPOSICIÓN
CONTRA ACORDO PLENARIO DE MODIFICACIÓN DO PROXECTO INICIAL DE
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REFORMA DO APARCAMENTO SUBTERRÁNEO DA RÚA URZÁIZ. INADMISIBLE O
RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 12.04.06, dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Declarar a inadmisibilidade do recurso contencioso-administrativo interposto contra a
desestimación pos silenzo polo Concello de Vigo do recurso de reposición deducido polas recorrentes
contra a resolución do Pleno do 21 de decembro de 2002, pola que se acorda a modificaicón pdo proxecto
inicial de reforma do aparcamento subterráneo da rúa Urzáiz; sen facer especial condena en custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
servizo de Patrimonio e Contratación.

14(1141).SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 02/4338/03 INTERPOSTO POR D.
FRANCISCO DAPENA CORTIZO CONTRA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. DESESTIMADO O RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 14.10.05, dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que procede desestimar as pretensións deducidas en recurso contencioso-administrativo interposto
pola representación procesual de D. Francisco Dapena Cortizo contra a resolución do Concello de Vigo
presuntamente desestimatoria por silenzo administrativo da reclamación de responsabilidade patrimonial
deducida polo funcionamento anormal dos servizos públicos, que se declara conforme a dereito; e isto sen
facer especial pronunciamento con respecto á imposición das custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
servizo de Patrimonio e Contratación.

15(1142).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO
NO R.C.A. Nº 14/06 INTERPOSTO POR D. BENIGNO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CONTRA
DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL.
DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 28.06.06, dictada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo no
recurso de referencia interposto contra resolución da Xunta de Goberno local do Concello de Vigo de
20.06.05 desestimatoria da reclamación formulada por Benigno González Rodríguez en concepto de
responsabilidade patrimonial ante a Administración municipal en dtaa 15.07.04 a fin de que se lle
indemnizara polos danos persoais sofridos con motivo da súa caída na vía pública, na rúa Baiona, a
consecuencia dunhas obras que se estaban executando na mesma. A sentenza falla o seguinte:
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Desestimo o presunte recurso contencioso-administrativo interposto pola representación procesual
de Benigno González Rodríguez fronte ao Concello de Vigo no proceso abreviado nº 14/06 contra a
resolución arriba indicada, que se declara conforme a Dereito, sen pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
servizo de Patrimonio e Contratación.

16(1143).SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº
1 DE VIGO NO R.C.A. Nº 266/05
INTERPOSTO POR Dª PURIFICACIÓN SIMÓN SOTO
CONTRA RESOLUCIÓN ESTIMATORIA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 21.06.06, dictada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº
1 de Vigo no recurso de referencia interposto contra resolución do Concello de Vigo de 28.10.05
estimatoria da reclamación en concepto de responsabilidade patrimonial formulada por Purificación
Simón Soto, pola que se acordaba declarar a responsabilidade patrimonial do danos a Construcciónes
Crespo S.A., empresa contratista das obras correspondentes ao Proxecto de humanización do controno de
Príncipe. A sentenza falla o seguinte:
Desestimo o recurso contencioso-administrativo pola representación de Purificaicón Simón Soto
fronte ao Concello de Vigo no procedimento abreviado seguido co número 266/05 contra a resolución
arriba indicada, que se declara conforme a Dereito, sen prexuízo da facultade que asistirá á p arte actora
para esixir da empresa Construcciones Crespo a contía da súa reclamación, todo iso sen pronunciamento
en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
servizo de Patrimonio e Contratación e Intervención-Fiscalización.

17(1144).SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 2/5228/02 INTERPOSTO POR
RENFE
CONTRA
DESESTIMACIÓN
PRESUNTA
DA
RECLAMACIÓN
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. INADMISIBLE O RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 10.03.06, dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Declaramos inadmisible o recurso contencioso-administrativo interposto por “Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles (RENFE)”contra a desestimaicón presunta polo concello de Vigo da reclamación
de responsabilidade patrimonial formulada pola actora en relación cos danos derivados do derrumbamento
sobre a estación do ferrocarril do muro de contención da rúa Vía Norte, ocorrido o 30.03.01. Non se fai
imposición de custas.
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A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza, da que deberá darse conta ao
servizo de Patrimonio e ao de Disciplina Urbanística da Xerencia municipal de Urbanismo.

18(1145).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO
NO R.C.A. Nº 430/2005 INTERPOSTO POR D. AVELINO PEDREIRA RODRÍGUEZ CONTRA A
INACTIVIDADE POR FALLA DE EXECUCIÓN DO ACORDO DICTADO POLO
VICEPRESIDENTE DA XMU NO EXPTE. DE RESPOSICIÓN DA LEGALIDADE
URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA COUTADAS, 161-BAIXO.
ESTIMADO O RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 29.06.06, dictada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº
1 de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimar a demanda interposta por D. Avelino Pedreira González contra a inexecución polo
Concello de vigo da súa resolución firme de 16.12.04 pola que se declaraban ilegais e incompatibles coa
ordenación urbanística vixente, as obras realizadas por Antonio R. Cabanelas en rúa coutadas, 161 baixo
(Teis), co seu conseguinte demolición, polo que condeno ao Concello de Vigo a executar dita resolución,
ou, de terse executado, a esixir do obrigado que a execución sexa completa, no prazo máximo de dous
meses dende a firmeza da presente resolución, con imposición de custas á Administración municipal
demandada.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza.

19(1146).AUTO DO XULGADO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE
VIGO NO R.C.A. Nº 353/05
INTERPOSTO POR XUNTA DE GALICIA CONTRA
LIQUIDACIÓN DE IBI- ANO 2004. INADMISIBLE O RECURSO.
Dáse conta do auto de data 19.01.06, dictado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1
de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Declarar a anadmisibilidade sobrevida do presente recurso contencioso-administrativo interposto
pola Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, por carencia do obxecto, ao terse anulado
pola Administración demandada o acto administrativo impugnado.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido do auto.
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20(1147).AUTO DO TSXG NO R.C.A. Nº 02/5364/03 INTERPOSTO POR EMPRESA
MONFORTE S.A. CONTRA RESOLUCIÓN DE ADXUDICAICÓN DO SERVIZO DE
TRANSPORTE DO PROGRAMA “VIGO POR DENTRO”. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 19.12.05, dictado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1
de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Aceptar o desestimento do presente recurso realizado polo recorrente Empresa Monforte S.A.
declarar terminado o procedemento. Proceder ao arquivo dos autos e a devolución do expediente
administrativo ao órgano de procedencia. Non se fai imposición de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido do auto, do que deberá darse conta ao
departamento de Educación.

21(1148).AUTO DO X.CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO NO
P.ORD. Nº 165/2006 INTERPOSTO POR D. LUIS RAMILO IGLESIAS CONTRA INACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN COA DECLARACIÓN DE RUÍNA DUN EDIFICIO.
CADUCIDADE DO RECURSO.
Dáse conta do auto de data 23.05.06, dictado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1
de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Tense por caducado o presente recurso contencioso-administrativo interposto por D. Luis Ramilo
Iglesias contra a resolución do Concello de vigo, por inactividad administrativa na resolución do recurso
de reposición interposto en data 17.06.05 fronte á resolución do Consello da Xerencia municipal de
Urbanismo de 21.04.05 polo que se acorda declarar en ruina un edificio.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido do auto.

22(1149).AUTO DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO NO
RECURSO Nº 82/2006 INTERPOSTO POR Dª. MARIA SOLEDAD CARRERA IGLESIAS
CONTRA RESOLUCIÓN QUE APROBA A CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSAICÓN
DO POLÍGONO 3 DO PERI IV-01 SAN ROQUE. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 29.05.06, dictado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2
de Vigo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
Tense por desistido e apartado da prosecución do presente recurso de procedemento ordinario nº
82/06, ao procurador José Vicente Gil Tránchez, en nome e representación das recorrentes María Soledad
Carrera Iglesias e María Exuberancia Iglesias González.
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A Xunta de Goberno local queda enterada do contido do auto.

23(1150).ANULACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DO 31.07.06
SOBRE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á XUNTA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE
PROGRAMAS DESTINADOS A FAVORECER OS PROCESOS DE ACOLLIDA E
INTEGRACIÓN DA POBOACIÓN INMIGRANTE EXTRACOMUNITARIA NA COMUNIDADE
AUTÓNOMA GALEGA DURANTE O ANO 2006; NOVA PROPOSTA. EXPTE. 17046/301.
Examinadas as actucións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de Sección de
Planificación de Servizos Sociais, do 22.08.06, conformado pola delegada de Área de Participación
Cidadá, a Xunta de Goberno local acorda:
Que advertido erro no importe da subvención solicitada por acordos da Xunta de Goberno local de
data 31.07.06 á Secretaría Xeral de Emigración en base á resolución do 3.07.06, para levar cabo accións
que poidan favorecer a acollida e integración da poboación inmigrantes extracomunitaria, anúlase o
mesmo, acordándose solicitar dita subvención na cantidade total de 443.500,53.- dividida nos seguintes
eixos:
Eixo de acollida....................112.966,98 €
Eixo de educación.................112.178,00 €
Eixo de emprego.................... 54.091,09 €
Eixo de vivenda ..................... 20.021,00 €
Eixo dos Servizos Sociais....... 60.101,21 €
Eixo de Muller........................ 42.070,85 €
Eixo de sensibilización........... 42.070,85 €

24(1151).RENOVACIÓN DO CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E
CAIXA GALICIA PARA UNHA ASISTENCIA TÉCNICA DO PROGRAMA DE
MICROCRÉDITOS. EXPTE.3883/77.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 8.08.06 e de acordo co
informe proposta da coordinadora do Plan municipal de Emprego, do 3.08.06, conformado pola
concelleira de Promoción Económica e Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o texto da renovación do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Obra Social de Caixa Galicia para unha asistencia técnica, que de seguido se transcribe, para a súa
sinatura.
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2º.- Facultar á concelleira delegada da Área de Promoción Económica e Desenvolvemento Local
para a sinatura deste convenio.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CONCELLO DE VIGO E CAIXA GALICIA PARA A
REALIZACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA NO SERVIZO DE ASESORAMENTO E EMPRENDEDORES DA
CONCELLERÍA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
En Vigo, a …de ……… de 2006
REUNIDOS
Dunha parte, a Dª Lucía Molares Pérez, en calidade de concellala de Promoción económica e Desenvolvemento
local, que comparece en nome e representación do Excmo. CONCELLO DE VIGO, con enderezo na cidade de Vigo,
Praza do Rei, s/n.
Doutra parte, D. Manuel Aguilar López, en calidade de Director de Obra Social, que comparece en nome e
representación da CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, (en adiante CAIXA GALICIA), actuando no ámbito da súa
Obra Benéfico-Social, con enderezo na cidade da Coruña, nos números 30-32 da Rúa Nova.
No concepto no que interveñen, ambas partes recoñécense, mutua e reciprocamente, a capacidade legal necesaria e
representación bastante para asinar o presente convenio de colaboración e, ao efecto,
EXPOÑEN
I.-

Que o CONCELLO DE VIGO ten entre os seus fins institucionais o desenvolvemento socio-económico do
municipio, para o que realiza, entre outras, actividades conducentes ao fomento do emprego, con especial
énfase en aqueles colectivos con maiores dificultades para acceder ao mercado de traballo, e que para esto
ofrece servizos de asesoramento de autoemprego e de apoio á creación de empresas a través do Servizo de
Asesoramento a Emprendedores da Concellería de Desenvolvemento Local e Emprego.

II.- Que CAIXA GALICIA, de acordo co disposto no ordenamento xurídico, realiza a actividade correspondente ao
ámbito da súa Obra Benéfico-Social, que é inherente á súa mesma natureza, por medio de obras benéficosociais concretas, propias ou en colaboración, entre as que se atopa a obra propia denominada "Socialia", un
de cuxos obxectivos é fomentar a cohesión social a través do apoio a institucións ou entidades que realicen
accións dirixidas á consecución de fins susceptibles de seren encadrados nos destinos indicados á Obra
Benéfico-Social no Decreto Lexislativo 1/2005, de 10 de Marzo, polo que se aproba o Texto Refundido das Leis
7/1985, de 17 de xullo e 4/1996 de Caixas de Aforros de Galicia, do 31 de maio, e no Decreto do Consello da
Xunta de Galicia 361/1999, de 17 de setembro e, actualmente, tamén no convenio asinado o 11 de xaneiro de
2005 coa Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia.
III.- Que o CONCELLO DE VIGO e CAIXA GALICIA, actuando no ámbito da súa Obra Benéfico–Social, asinaron
un convenio de colaboración para o Programa Piloto de Microcréditos con data de 30 de novembro de 2004,
que se atopa vixente ata o 31 de Decembro de 2007, inclusive, en virtude do acordo de modificación do seu
período de duración, suscrito en data _____de_____de 2006, co obxecto de facilitar a financiación de
proxectos viables de autoemprego promovidos por persoas pertencentes a colectivos vulnerables con
dificultades de acceso ao financiamento bancario por carecer de garantías ou avais.
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IV.- Que o procedemento de tramitación das solicitudes de microcréditos se desenvolve de acordo co convenio
citado no expositivo anterior e que contempla na súa cláusula terceira, entre outras, as seguintes actuacións
que lle corresponden ao CONCELLO DE VIGO:








Actuar de interlocutor entre CAIXA GALICIA e o solicitante durante a tramitación e resolución da solicitude.
Certificar a pertenza do solicitante aos colectivos incluídos entre os potenciais beneficiarios do Programa
Piloto de Microcréditos.
Levar a cabo a análise de viabilidade de proxectos, prestando especial atención ao plan de negocio, o estudo do
impacto local do proxecto na área na que vai ter lugar e se o medio ambiente é favorable para o
desenvolvemento do proxecto.
Enviar os proxectos viables, baixo os seus criterios, a CAIXA GALICIA.
Proporcionar asesoramento e asistencia técnica aos Beneficiarios Finais.
Elaborar informes de seguimento para presentalos a CAIXA GALICIA.

V.- Que o CONCELLO DE VIGO, tendo en conta o procedemento de tramitación das solicitudes de microcrédito e
as actuacións que comporta, así como o volume de demandas de información, orientación e asesoramento de
autoemprego que atende, solicita a CAIXA GALICIA unha axuda económica para realizar unha asistencia
técnica que reforce a súa estructura operativa no Servizo de Asesoramento a Emprendedores para prestar
asesoramento a potenciais solicitantes de microcréditos, desenvolvendo as actuacións referidas no expositivo
IV e ademáis realizar as seguintes accións relacionadas:



Información e difusión do Programa Piloto de Microcréditos de CAIXA GALICIA.
Formación en cuestións relativas á creación de empresas e á xestión empresarial dirixidas aos potenciais
solicitantes de microcréditos.

VI.- Que a Comisión Delegada da Obra Social de Caixa Galicia na súa sesión de 17 de xullo de 2006, acordou a
dotación máxima de ata 30.000 € para a realización dunha asistencia técnica por parte do CONCELLO DE
VIGO co fin de prestar asesoramento a potenciais solicitantes de microcréditos e desenvolver as actuacións
referidas nos expositivos IV e V.

VII.- Que neste contexto de colaboración entre institucións para avanzar na inserción sociolaboral de colectivos con
especiais dificultades, ambos comparecentes, na condición en que respectivamente comparecen, suscriben o
presente convenio de colaboración de acordo ás seguintes

CLAÚSULAS
I.- CAIXA GALICIA, actuando no ámbito da súa Obra Benéfico-Social, colaborará coa aportación dunha cantidade
máxima en metálico de 30.000 € para a realización da asistencia técnica referida no expositivo V. O pago
efectuarase por CAIXA GALICIA ao CONCELLO DE VIGO mediante ingreso único, debendo o Concello de
Vigo facilitar copia cotexada do contrato de traballo que finalmente se realice, como xustificación da súa
aplicación.
II.- O CONCELLO DE VIGO porá en marcha, de conformidade coa lexislación vixente, o proceso de contratación
dun profesional, durante un período de un ano, que faga efectiva a asistencia técnica referida no expositivo V,
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para reforzar a súa estructura operativa no Servizo de Asesoramento a Emprendedores. Garantirá que esta
contratación se dedique efectivamente ás actuacións descritas nos expositivos IV e V para as cales se
desenvolve o presente convenio. Requerirá para o seu desempeño a un profesional con competencia suficiente
para realizar asesoramentos de autoemprego, elaborar plans de empresa e analizar a viabilidade de proxectos
empresariais de acordo co seguinte perfil:
Licenciatura ou Diplomatura Universitaria en Económicas, Empresariais, Dereito, Graduado Social ou
Relacións Laborais.
Acreditar un mínimo de un ano de experiencia no asesoramento a proxectos de autoemprego e/ou no
desenvolvemento de programas de apoio á creación de empresas.

III.- O CONCELLO DE VIGO realizará a contratación atendendo ao estipulado no Acordo marco de regulación
das condicións sociolaborais das contratacións realizadas no marco do Plan Municipal de Emprego 20042007, para técnicos e xestores, na modalidade de “obra ou servizo de duración determinada”.
IV.- A contratación que se realice por parte do CONCELLO DE VIGO no marco do presente convenio en ningún
caso xerará vinculación laboral algunha con CAIXA GALICIA.
V.-

O CONCELLO DE VIGO presentará a CAIXA GALICIA un informe ao finalizar o período de execución da
asistencia técnica, detallando o número de usuarios atendidos, solicitudes de microcréditos tramitadas e
empresas que teñan sido financiadas a través do Programa Piloto de Microcréditos.

VI.- Constituirase unha comisión mixta de seguimento composta por dous representantes do CONCELLO DE VIGO
e outros dous de CAIXA GALICIA, que levarán a cabo a coordinación e avaliación das accións obxecto do
presente convenio.
VII.- O presente convenio de colaboración terá vixencia desde a data da súa sinatura, indicada no encabezamento,
ata a data na que remate o período de execución da asistencia técnica, a cal se realizará cunha duración dun
ano de acordo coa cláusula II do presente convenio. A contratación que realizará o CONCELLO DE VIGO
para facer efectiva a asistencia técnica deberá de producirse no prazo máximo de tres meses desde a data de
sinatura do presente convenio. Todo esto sen prexuízo das obrigas que se deriven para ambas partes do
Convenio suscrito con data de 30 de novembro de 2004 e vixente ata o 31 de Decembro de 2007 para o
Programa Piloto de Microcréditos.
VIII.- Serán causas de resolución do presente convenio o incumprimento de algunha das estipulacións contidas nas
cláusulas do mesmo.
IX.- Todas as cuestións que se susciten entre as partes contratantes a tenor do presente convenio de colaboración,
así como a súa formación e validez, rexeranse integramente polo Ordenamento Xurídico Español. As partes
de mútuo acordo renuncian de forma expresa ao foro xudicial que poidera corresponderlles e sometense á
xurisdicción dos Xulgados ou Tribunais de Vigo. Así o conveñen e asinan as partes comparecentes en dous
orixinais, no lugar e data indicados no encabezamento.
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25(1152).EXECUCIÓN DE SENTENZA DO TSXG RECAÍDA NO RECURSO DE
SUPLICACIÓN Nº 3747/03 RELATIVA Á FALLA DE MEDIDAS DE SEGURIDADE E
ACCIDENTE DE TRABALLO. EXPTE. 16550/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta da xefa da Unidade de
Persoal, do 7.07.06, conformado polo concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal e polo
interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Proceder á efectiva execución da sentenza dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia en data 21/03/2006, recaída no recurso de suplicación nº 3747/03, interposto polo Concello de
Vigo e “Protección e Seguridade de Galicia, S.A.” contra a Sentenza nº 124/2003, do 6 de marzo, do
Xulgado do Social nº 2 de Vigo, e en consecuencia ordenar o aboamento ao actor do recargo do 50% das
prestacións económicas derivadas do accidente sufrido polo demandante D. Víctor Ruiz Pindado en data
14/10/1998 no Recinto Feiral de Cotogrande, así como das cantidades en concepto de costas causadas
polo recurso de suplicación interposto polo Concello, incluíndo a cantidade de 300 euros en concepto de
honorarios de cada letrado impugnante, estimándose as cantidades a aboar en:
-

Recargo do 50% das prestacións económicas derivadas do accidente de traballo: 2.066,73 euros.
Costas procesuais e intereses das mesmas: 440 euros.
Honorarios do letrado impugnante: 300 euros.

2º.- Dar conta do presente acordo ao Xulgado do Social nº 2 de Vigo ós oportunos efectos en
relación coa sentenza que se executa.
3º.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
MES a contar dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contenciosoadministrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de 2 MESES dende o
día seguinte ó da súa notificación ou publicación, nos supostos, termos e condicións do previsto nos
artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción ContenciosoAdministrativa, sen prexuízo daqueles outros que se estimen procedentes en vía xurisdiccional laboral,
consignados no Real Decreto Lexislativo 2/1995, do 7 de abril, do Texto Refundido da Lei de
Procedemento Laboral.

26(1153).ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE Á
FUNCIONARIA Dª. ANA Mª SOTO SOBRADO. EXPTE. 16542/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 3.08.06 e de
acordo co informe-proposta da técnica de recursos humanos da Unidade de Persoal, do 4.07.06, a Xunta
de Goberno local acorda:
Recoñecer á administrativa de admón. xeral, Dª Ana Maria Soto Sobrado, núm. persoal 11475, un
complemento de productividade por importe de 1.190,94 € , importe calculado en función das diferencias
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retributivas existentes entre as asignadas ao posto de xefa de negociado de información e as establecidas
para un posto de administrativo de admón. xeral, en relación ao período comprendido entre 1 de xaneiro ó
30 de xuño de 2006, acordando en consecuencia o aboamento do mesmo.
Dese traslado da presente resolución á interesada, ao Comité de Persoal e á Intervención xeral,
debendo expoñerse asemade no Taboeiro de Edictos da Casa do Concello por un prazo de dez días.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 MES
a contar dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contenciosoadministrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de 2 meses dende o
día seguinte ó da súa notificación ou publicación, nos supostos, termos e condicións do previsto nos
artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción ContenciosoAdministrativa.

27(1154).GASTOS DE LOCOMOCIÓN DO PERSOAL MUNICIPAL. EXPTE.
16580/220.
Examinadas as actucións do expediente, visto o informe de fiscalización do 2.08.06 e de acordo co
informe-proposta da técnica de recurso humanos, do 1.08.06, conformado pola xefa do Servizo de Persoal,
a Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar o gasto por un importe de 2.971,32 €; correspondente ás indemnizacións por
desprazamento no termo municipal por razóns do servizo do persoal municipal, correspondentes aos
servizos de Persoal, Conserxería, Vías e Obras, Benestar Social e Participación Cidadá, con cargo á
clasificación económica do orzamento 231.00.00 -Gastos de Locomoción.
FUNCIONAL
3130
4631
1210
5110
1211

SERVICIO

IMPORTE

Bienestar Social
Participacion cidada
Conserxería
Vias e obras
Persoal
TOTAL

27,17
45,03
1.582,70
1.201,85
114,57
2.971,32

28(1155).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE POR CONDUCCIÓN DE
VEHÍCULO MUNICIPAL SEN SER CONDUCTORE OFICIAIS DO PERSOAL DO SERVIZO
DE VÍAS E OBRAS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006. EXPTE. 16615/220.
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Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 22.08.06, e de
acordo co informe-proposta da xefa de Área de Réxime Interior, do 10.08.06, conformado pola Excma.
Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade polos servicios
prestados polo persoal de Vías e Obras que comeza por don José Luis Vázquez de Francisco e rematan por
don Manuel Martínez González, aboaráselle por conducir un vehículo lixeiro municipal, non sendo
oficiais conductores, as cantidades que figuran para cada un deles no expediente, por un importe total de
387’96 € (TRESCENTOS OITENTA E SETE EUROS CON NOVENTA E SEIS CÉNTIMOS),
correspondentes ó 2º TRIMESTRE de 2006 e con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00GRATIFICACIÓNS.

29(1156).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE POR PRESTAR SERVIZOS
EN RÉXIME DE XORNADA PARTIDA DO PERSOAL DE CEMITERIOS, XULLO DE 2006.
EXPTE. 16613/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 22.08.06, e de
acordo co informe-proposta da xefa de Área de Réxime Interior, do 10.08.06, conformado pola Excma.
Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade de servicios prestados
polo persoal do servicio Cemiterios, aboarase os traballadores que figuran nas relacións que se achegan no
expediente e que comeza por don Jesús Alfonso Sanmartín e remata por don Delmiro Vilanova Acuña, as
cantidades que figuran para cada un deles, correspondentes ó mes de XULLO-2006, e que ascenden a un
total de 1.087’79 € (MIL OITENTA E SETE EUROS CON SETENTA E NOVE CÉNTIMOS), con cargo
a partida presupostaria 121.0.150.00.00-GRATIFICACIÓNS.

30(1157).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DO PARQUE
MÓBIL, MES DE XULLO DE 2006. EXPTE. 16612/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 22.08.06, e de
acordo co informe-proposta da xefa de Área de Réxime Interior, do 10.08.06, conformado pola Excma.
Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Aboar o persoal que figura na relación adxunta no expediente e que comeza por don Antonio
Amoedo García e remata por don José Luis Villarroel Vila, as cantidades que figuran para cada un deles e
que ascende a un total de 59’71 € (CINCOENTA E NOVE EUROS CON SETENTA E UN CÉNTIMOS),
correspondente ó mes de XULLO de 2006, de conformidade coa instrucción terceira, apartado c) sobre
plantilla e relación de postos de traballo do persoal o servicio da corporación e dos seus organismos
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autónomos para o exercicio 2005 establece que aboarase con cargo ó complemento de productividade, a
actividade extraordinaria derivada da toxicidade do persoal que traballa sen habitualidade no vertedeiro do
zondal, con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00-GRATIFICACIÓNS”.

31(1158).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE POR TOXICIDADE DO
PERSOAL DO SERVIZO DE DESINFECCIÓN, XULLO DE 2006. EXPTE. 16611/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 22.08.06, e de
acordo co informe-proposta da xefa de Área de Réxime Interior, do 10.08.06, conformado pola Excma.
Alcaldesa, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de Complemento de productividade aboarase o persoal
adscrito o Servicio de Desinfección que figura na relación que se achega no expediente e que comeza por
Don José Ramón Seijas Alvarez e rematan por Don Rogelio Rocha Alvarez, as cantidades que figuran para
cada un deles, correspondentes ó mes de XUÑO-2006 e que ascenden a un total 701’34 € (SETECENTOS
UN EUROS CON TRINTA E CATRO CÉNTIMOS), con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00GRATIFICACIÓNS

32(1159).EXTENSIÓN DE EFECTOS DA SENTENZA Nº 177/2005, DO
X.CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO A SARXENTOS DO SERVIZO DE
EXTINCIÓN DE INDENCIOS E POLICÍA LOCAL. EXPTE. 16567/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 22.08.06 e de
acordo co informe-proposta da xefa da Unidde de Persoal do 1.08.06, conformado pola Excma. Alcaldesa,
a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Proceder ao efectivo cumprimento do mandato xudicial contido nos Autos de datas
01/06/2006, 09/06/2006 e 27/06/2006, dictados polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo
nos incidentes procesuais de extensión de efectos de sentenza nºs 27/06, 30/06, 31/06, 32/06, 33/06, 29/06
e 72/06, presentados polos funcionarios Vicente Alonso Covelo, Edelmiro Montes Iglesias, Félix López
Landesa, José Benito Villaverde Baleiro, José Luis Fernández Cabaleiro, Jesús López Riocabo e José
Antonio Villar Comesaña, dando cumprimento en consecuencia –e previo o preceptivo informe da
Intervención Xeral- á extensión dos efectos da Sentenza nº 177/2005, do 24 de maio, dictada polo
Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo no recurso contencioso-administrativo
(procedemento abreviado) nº 321/2004, estimatoria parcial e declarativa do dereito dos funcionarios cabos
do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento D. Fernando Solveira de la Fuente, D. Carlos
Rodríguez Lago, D. Justo Alonso Villar e D. Rafael Moledo Alonso á percepción dun complemento de
productividade pola actividade extraordinaria realizada como sarxentos, nos termos e condicións da propia
sentenza, e consecuentemente dispoñer o aboamento das cantidades que procedan, correspondentes ás
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sustitucións acreditadas polos recorrentes que superen un mes no período de un ano, tal e como establece
o fundamento xurídico 2º da citada resolución xudicial.”

2º.- Prestar conformidade ao cálculo efectuado pola técnica de Recursos Humanos da Unidade de
Persoal en informe de data 12/07/2006, estimando o aboamento dunha cantidade total de 37.721, 38 €,
desglosada como a continuación se indica:

TOTAIS

total horas

total guardias

importe total

ALONSO COVELO, VICENTE

36062982V

2064

86

2514,69

FERNANDEZ CABALEIRO JOSE

35554411L

3000

125

4043,69

LOPEZ LANDESA, FELIX

36047348T

4008

167

5440,70

LOPEZ RIOCABO, JESUS

36059157X

4056

169

5473,84

MONTES IGLESIAS, EDELMIRO

35976697M

6432

268

8758,50

VILLAR COMESAÑA JOSE A

36066904Y

3168

132

4144,27

VILLAVERDE VALEIRO, J BENITO

36033203T

5400

225

7345,69

LUIS

3º.- Dar conta do presente acordo ó Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 Vigo ós
oportunos efectos en relación coas resolucións xudiciais que se executan, notificando asemade o mesmo
aos funcionarios interesados, Servizo de Asesoría Xurídica, Intervención Xeral e Comité de Persoal aos
efectos que procedan.”
4º.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contenciosoadministrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de 2 meses dende o
día seguinte ao da notificación ou publicación do acto administrativo firme, nos supostos, termos e
condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción
Contencioso-Administrativa.”

33(1160).CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN DO POSTO DE
TESOUREIRO POLO SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN. EXPTE. 16629/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa da Área de
Réxime Interior, do 23.09.06, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a convocatoria para cubrir polo sistema de libre designación o posto de traballo
vacante de Tesoureiro.
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2º.- Aproba-las bases que figuran como Anexo I que rexeran para cubrir o indicado posto.
“BASES PARA A PROVISIÓN DO POSTO DE TESOUREIRO DO CONCELLO DE VIGO, POLO SISTEMA DE
LIBRE DESIGNACIÓN”
Primeira.-

Obxecto.

As presentes bases teñen por obxecto rexe-la convocatoria para cubrir polo sistema de libre designación previsto no
art. 99.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de réxime local, art. 27 e seguintes do Rd
1732/1994, do 29 de xullo, sobre provisión de postos de traballo dos funcionarios de Administración local
con habilitación de carácter nacional, segundo redacción dada polo Rd 834/2003, de 27 de xuño, o posto de
tesoureiro reservado a funcionario da escala de habilitación de carácter nacional, subescala de
intervención-tesourería, categoría superior.
Segunda.-

Características do posto

O posto a cubrir atópase incluído na relación de postos de traballo aprobada pola Xunta de Goberno Local
en sesión de 30 de maio de 2005, e a súa provisión mediante forma de libre designación.
O complemento de destino asignado é o correspondente ó nivel 30.
O complemento específico anual fixado para o posto é de 39.786,46 €.
Terceira.-

Requisitos dos aspirantes

Será requisito indispensable para concorrer á convocatoria e poder desenvolve-lo posto no caso de ser
nomeado o estar integrado na escala de habilitación nacional, subescala Intervención-Tesourería, categoría
superior. A titulación esixida é licenciado en dereito, licenciado en administración e dirección de empresas,
licenciado en economía, licenciado en ciencias actuariales e financieiras.
Non poderán concorrer a convocatoria os funcionarios que se atopen nas situacións previstas no art. 18.3
do Rd 1732/1994, sobre provisión de postos de traballo reservados a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional.
En consideración a natureza do sistema de provisión, o nomeamento realizarase discreccionalmente pola
Alcaldía en atención os méritos libremente aportados polos candidatos, podendo declararse deserta a convocatoria
se así o considerase oportuno. Non obstante, terase en especial consideración a experiencia noutros postos de
traballo de similares características.
Cuarta.- Convocatoria
A convocatoria será remitida pola Alcaldía-Presidencia á Consellería de Xustiza, Interior e
Administración Local da Xunta de Galicia para a súa íntegra publicación no Diario Oficial de Galicia e remisión o
Ministerio para as Administracións Públicas para que no prazo máximo de 10 días este dispoña a súa publicación,
en extracto no Boletín Oficial do Estado.
Quinta.- Solicitudes
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As solicitudes para participar na presente convocatoria presentaránse no Rexistro Xeral do Concello de
Vigo ou nas oficinas previstas no art. 38.4º da Lei 30/1992, de 26 de novembro de réxime xurídico das
administración públicas e procedemento administrativo común, dentro dos 15 días naturais seguintes á publicación
do extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.
Ademais do contido mínimo previsto no art. 70.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, na solicitude deberá
indicarse número de rexistro persoal, a situación administrativa na que se atope o solicitante, así como o seu
destino.
Xunto coa solicitude, os aspirantes achegarán o seu curriculum vitae, no que constarán os títulos
académicos, os anos de servicios, os postos de traballo desempeñados na administración, estudios e cursos
realizados, coñecemento da lingua propia da Comunidade Autónoma, que deberá acreditar mediante certificación
ou copia compulsada dos méritos que aleguen. Asímesmo presentarán declaración xurada de reuni-los requisitos
legais para participar na presente convocatoria, así como outros méritos que crean oportuno poñer de manifesto,
especificando cando menos os apartados recollidos no modelo de solicitude que figura como Anexo II destas bases.
Sexta.-

Nomeamento.

Finalizado o prazo de presentación de instancias a Alcaldía-Presidencia procederá, no seu caso, a dictar a
resolución correspondente no prazo de un mes.
Da resolución, que se motivará facendo constar o cumprimento por parte do candidato/a elexido/a, dos
requisitos e especificacións esixidos nestas bases darase conta o Pleno do Concello e traslado á Consellería
Xustiza, Interior e Administración Local e a Dirección Xeral da Función Pública do Ministerio para as
Administracións Públicas, para a súa anotación e publicación no Boletín Oficial do Estado.
Setima.- Toma de posesión.
O prazo de toma de posesión será de tres días hábiles, se o destino anterior radica na mesma localidade
ca do novo destino, e dun mes, se radica en localidade distinta ou comporta o reingreso ó servicio activo do
funcionario/a. Este prazo empezarase a contar a partir do día seguinte ó do cesamento, que deberá producirse
dentro dos tres días hábiles seguintes ó da publicación da resolución desta convocatoria no Boletín Oficial do
Estado.
Oitava.- Contra a presente Resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer
potestativamente recurso de reposición perante o Alcalde Presidente do Concello de Vigo, no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ó da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 30/92, de 26 de
novembro, na sua nova redacción dada pola Lei 4/99, de 13 de xaneiro, ou poderán interpoñer directamente recurso
contencioso administrativo no prazo de dous meses contados a partires da mesma data, segundo o establecido na
Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdiccción contencioso administrativa.

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.
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34(1161).CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL POR UN PERÍODO DE TRES
MESES DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVA. EXPTE. 16591/220.
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 e de acordo co informe-proposta do técnico de
Organización da Unidade de Persoal, do 23.08.06, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, a
Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar á Alcaldía Presidencia para formalizar un contrato laboral temporal de auxiliar
administrativa baixo a modalidade de acumulación de tarefas, contrato eventual por circunstancias da
producción, regulado polo RD Lexislativo 1/1995, Estatuto dos Traballadores, art. 8.2 e 15, lei 63/97 e RD
2720/98, de 18 de decembro, por un período de tres meses ( prorrogable por outros tres), coa seguinte
candidata que figura incorporada á lista de substitucións que se reflexan nas actas da convocatoria para a
contratación temporal de persoal auxiliar do Organismo autómomo Parque das Ciencias Vigo-Zoo,
publicadas no BOP de 23 de maio de 2006. :
-

Dª. IRIA TERRE GONZALEZ, N.I.F 36.166.331-G

A referida aspirante prestará ós servicios propios da súa categoría profesional nos diferentes servicios
municipais demandantes das contratacións propostas, percibindo como retribucións o importe do soldo,
retribucións complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto cód. 138 da Relación
de postos de traballo vixente
Con carácter previo á formalización do correspondente contrato a aspirante deberá acredita-la
correspondente titulación esixida para participar na convocatoria anteriormente referida“.

35(1162).ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PARA A CONTRATACIÓN DAS
OBRAS DE MELLORA DO TRAMO URBANO DA REDE DE ESTRADAS NO TERMO
MUNICIPAL DE VIGO. EXPTE. 4674/401.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co a proposta da Mesa de Contratación
realizada o 21.08.06, conformada polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar a empresa Sercoysa Proyectos y Obras, S.A.. o concurso para a contratación das obras de
mellora do tramo urbano da rede de estradas no termo municipal de Vigo (expte 4674/401), por un
importe de 2.410.392,92 euros, todo iso de acordo co prego de condicións aprobado por acordo da Xunta de
Goberno de 15.05.2006 e a oferta presentada.
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36(1167).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA ASISTENCIA TÉCNICA DA
XESTIÓN DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. EXPTE. 7111/332.
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 actuacions do expediente, visto o informe xurídico do 11.08.06, informe de
fiscalización do 25.08.06, e de acordo co informe-proposta do xefe de Negociado de Contratación, do
18.08.06, conformado polo concelleiro da Área de Educación, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Autorizar o gasto 369.665,44 euros/ano euros para a contratación da asistencia técnica da
xestión da escola municipal de música que se imputarán á partida presupuestaria 422.0.227.06.02 dos
presupostos dos anos 2006, 2007 e 2008.
2º.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación de asistencias
técnicas polo excmo. Concello de Vigo xunto coa Folla de Especificacións do Contrato (FEC), de
18.08.06, e o prego de prescripción técnicas, de 10.03.06, para a prestación da asistencia técnica da Xestión
da escola municipal de música.
3º.- Convocar a licitación para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente
mediante tramitación ordinaria.

37(1168).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.

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