ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 4 de decembro de 2006

SEÑORES/AS ASISTENTES:

NON ASISTEN:

Dª. Corina Porro Martínez
D. José Manuel Figueroa Vila
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

Dª. Lucía Molares Pérez
D. José Manuel Couto Pérez

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas do día catro de decembro do ano de dous mil seis e
baixo a presidencia da Excma. Alcaldesa, Sra. Porro Martínez, coa asistencia dos concelleiros/as
anteriormente citados, actuando como Secretario o concelleiro, Sr. López-Chaves Castro, constitúese a
Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa
orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr.
Lorenzo Penela, e o interventor xeral, Sr. González Carnero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(1676).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión ordinaria do 16 de outubro de 2006.
Deberán incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila da Sra.
alcaldesa–presidenta.

2(1677).PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: ALTA EXPTES.
22/1828, 14/1484, 14/1565, 22/1941, 22/1947, 22/1974, 03/628/301, 03/1141/301, 03/1537/301, 4/1549,
1/1553, 4/932, 2/1286, 4/1532, 4/1570, 1/1722, 11/1356.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo cos informes proposta do xefe de Sector de
Acción Social, conformados pola delegada da Área de Participación Cidadá, a Xunta de Goberno local
acorda conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar ás seguintes persoas:
-

D. C. Felipe Saavedra Carrera. Expte. 22/1828.
Dª. Remedios Pernas Davila. Expte. 14/1484.
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-

Dª. Sara Fernández Martínez. Expte. 14/1564.
Dª. Victoria Taboada Abalde. Expte. 22/1941.
Dª. Victoria Correa Breijo. Expte. 22/1947.
Dª. Angustias González Pulido. Expte. 22/1974.
D. Teófilo Vicente García. Expte. 3/628/031.
D. Benito Pérez Cameselle. Expte. 3/1141/301.
D. Manuel Collazo Reboreda. Expte. 3/1537/301.
Dª. Mª Josefina Ramos Taberner. Expte. 04/1549.
Dª. Mª Sira Campos Ruiz. Expte. 01/1553.
Dª. María Elena Barreiro Costas. Expte. 04/932.
D. Juan Oscar del Río de la Peña. Expte. 2/1286.
Dª. Mercedes Costas Costas. Expte. 4/1570.
Dª. Argentina Lagoa Rodríguez. Expte. 4/1532.
Dª. Purificación Costas Bestero. Expte. 1/1722.
Dª. Mercedes Serantes Chantada. Expte. 11/1356.

3(1678).PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS
MAIORES: ALTA EXPTES. 23/1539, 01/1801.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo cos informes proposta do xefe de Sector de
Acción Social, conformados pola delegada da Área de Participación Cidadá, a Xunta de Goberno local
acorda conceder a prestación do Servizo de Centro de Día para persoas maiores ós seguintes solicitantes:
-

Dª. Carmen Lago Carrera. Expte. 1/1801.
Dª. María Alvarez Gay. Expte. 23/1539.

4(1679).SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN DEPORTIVA RP3 PARA ORGANIZAR
O DÍA 10.12.06 A PROBA DEPORTIVA “1ª SUBIDA Ó CASTRO”. EXPTE. 6487/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director deportivo do
IMD, do 27.11.06, conformaod pola concelleira da Área de Promoción económica e Desenvolvemento
Local, a Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar a Asociación Deportiva RP3 a organizar o vindeiro día 10 de decembro de 2006 a
proba deportiva denominada "1ª Subida O Castro" a partir das 12.00 horas e que percorrerá polas
seguintes ruas:Canovas del Castillo, Escalinatas de Cruz Roja, Teofilo Llorente, Mercado da Pedra, Praza
de Almeida, Rúa dos Cesteiros, Praza da Constitución, Porta do Sol, Escalinatas Edificio Simeón, Paseo
de Granada, Praza do Rei, Avda. Camelias, Paseo dos Cedros, Paseo Rosalía de Castro e Castillo do
Castro.
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5(1680).CONTRATACIÓN DO TRADICIONAL “CONCERTO DE NADAL” QUE
SE REALIZARÁ O DÍA 28.12.06 NO CENTRO CULTURAL CAIXANOVA. EXPTE. 2042/335.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de Admón.
Especial do Servizo de Festas e Animación Sociocultural, do 22.11.06, conformado polo concelleiro da
Área de Asuntos Sociais e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Autorizar a celebración do tradicional CONCERTO DE NADAL o día 28 de decembro de
2006 ás 20,30 horas no Centro Cultural Caixanova organizado pola Concellaría de Festas e Animación
Sociocultural.
2º.- Autorizar os gastos detallados de seguido con cargo á partida 451.2.227.06.02 (actividades
culturais diversas) do programa presupostario da Concellaría de Festas e Animación Sociocultural do
vixente exercicio económico:
 528,74 € o “Real Club Náutico de Vigo” con CIF.: G-36612752 en concepto da actuación no Concerto
de Nadal o día 28 de decembro no auditorio Caixanova.
 504,85 € o “Centro Veciñal e Cultural de Valladares” con CIF.: G-36805158 en concepto da actuación
no Concerto de Nadal o día 28 de decembro no auditorio Caixanova.
 1.368,27 € a “Unión Musical de Valladares” con CIF.: G-36639110 en concepto da actuación no
Concerto de Nadal o día 28 de decembro no auditorio Caixanova.
 149,26 € a Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE) con CiF: G-28029643 en concepto de
pagamento dos dereitos de autor do programa correspondiente ao Concerto de Nadal.
 650,00 € “Valle Fragoso, S.L”. CIF.: B-36.686.533 en concepto decoración floral escenario Concerto
de Nadal.
3º.- Que os citados pagamentos se realicen a través da conta de habilitación FESTAS E ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL 2080 0000 77 0040277241.”

6(1681).BASES DO CONCURSO DE CARTEIS DO ENTROIDO 2007. EXPTE.
2036/335.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de Admón.
Especial do Servizo de Festas e Animación Sociocultural, do 2.11.06, conformado polo concelleiro de dito
Servizo, polo interventor xeral, e co conforme xurídico de técnico de Admón. Xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- Aprobar as bases, que se de seguido se transcriben, correspondentes ó “XXI concurso de carteis
do Entroido 2007".
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2º.- Que os premios estipulados nestas bases, por un importe total de 3.400.-euros, queden
supeditados á existencia de crédito adecuado e suficiente na partida 451.2.481.00.00 do programa
presupostario de Festas e Animación Sociocultural para o exercicio 2007.

BASES DO XXI CONCURSO DE CARTEIS DO ENTROIDO
1.

O obxecto deste concurso é seleccionar un cartel para empregar na difusión do programa do ENTROIDO
2007, que organiza a Concellería de Festas e Animación Sociocultural do Concello de Vigo. Neste
concurso poderán participar todas as persoas físicas ou xurídicas, e poderán presentar, cada unha delas,
cantas obras desexen, coa condición indispensable de seren inéditas.

2.

Os orixinais realizaranse verticalmente, en papel de 40 x 55 cm, e presentaranse suficientemente protexidos
e montados sobre soporte ríxido e desmontable, que permita a súa perfecta exposición. A técnica utilizable
será libre dentro dos límites usuais para permitir unha normal reproducción fotomecánica.
En caso de remitirse facturados, o Concello de Vigo non responderá de posibles danos, nin extravíos, como
tampouco da súa devolución.
Así mesmo, o Concello de Vigo non responderá dos posibles estragos ou danos que poidan sufrir os carteis
como consecuencia do seu transporte, manipulación, montaxe e desmontaxe, en caso de realizarse algunha
exposición destes (base núm 9). Por este motivo, recoméndase que os carteis se presenten en soporte de
cartón, cartón-pluma ou similar, evitando na medida do posible o emprego de cristal, metacrilato,
enmarcado, etc.

3.

Os orixinais, ademais do escudo oficial do Concello de Vigo, deberán incluír necesariamente os seguintes
textos:
* ENTROIDO 2007.
* VIGO.
* 16 AO 21 DE FEBREIRO
A Concellería de Festas e Animación Sociocultural corrixirá os posibles erros dos textos que figuren nas
obras, así como calquera modificación de datas ou doutro tipo que poidan xurdir. Así mesmo, resérvase a
facultade de modificar ou substitur o escudo ou logotipo que apareza no orixinal, así como de variar a súa
localización na composición definitiva do cartel que se edite.

4.

Os carteis presentaranse na Concellería de Festas e Animación Sociocultural do Concello de Vigo (praza
do Rei, s/n; CP 36202), en horario de 9 a 14 horas; o prazo de presentación iniciarase o 3 de decembro e
finalizará ás 14'00 h. do día 3 de xaneiro. Non serán admitidos os carteis que se reciban no citado
departamento con posterioridade á data e hora indicadas, calquera que sexa a causa do atraso.
As presentes bases publicitaranse a través dos medios de comunicación local e estarán a disposición dos/as
interesados/as na propia Concellería de Festas e Animación Sociocultural, no posto de información situado
na lonxa do Concello e na web municipal.
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5.

Cando os traballos se presenten persoalmente, facilitarase un recibo que se cambiará no seu día polo
traballo presentado. Os que se reciban facturados seranlle devoltos ó seu autor/a, se así o solicita, unha
vez verificado o concurso; todo isto sen prexuízo do previsto na base núm 9.
Transcorrido o prazo de 30 días naturais, contados dende a data de adxudicación do concurso, sen que
os/as autores/as dos traballos non premiados os recollesen, entenderase que renuncian a estes, e o
Concello de Vigo poderá dispoñer libremente deles, sen recoñecer dereitos de reclamación ou
indemnización de ningunha clase. Os gastos de envío e devolución serán por conta dos/as concursantes.

6.

Os carteis serán presentados sen sinatura do/a autor/a e baixo un lema, que estará escrito no dorso do
cartel, acompañados dun sobre pechado que porá no seu exterior o mesmo lema. No interior do sobre
depositarase unha nota escrita a máquina ou rotulación adecuada, co nome e apelidos do autor/a,
enderezo, número de teléfono e NIF ou CIF correspondente. O incumprimento dalgún destes aspectos será
motivo de descualificación.

7.

Establécense para este concurso os seguintes premios e accésit:
PREMIO ÚNICO .................
3 ACCÉSIT ...........................

2.500.- euros.
300.- euros, cada un deles.

Os premios estarán suxeitos á normativa fiscal que proceda aplicar e non serán acumulables.
O premio único ou calquera dos accésit poderán ser declarados desertos polo xurado do concurso. De
estimar o xurado que ningún dos traballos presentados resulta adecuado para ser o cartel anunciador
oficial do ENTROIDO 2007, o Concello de Vigo resolvería polos seus propios medios a edición do
mencionado cartel.
8.

As obras gañadoras, tanto do premio único como dos tres accésit, quedarán en propiedade do Concello de
Vigo, polo que o/a autor/a cederá exclusiva e irrevogablemente, o dereito de impresión ou reproducción,
total ou parcialmente, en calquera modalidade, tamaño ou soporte, así como a utilización da obra para a
súa promoción publicitaria, polo que poderá realizar as correspondentes modificacións ou transformacións
para a súa adaptación a soportes, técnicas ou tamaños necesarios.

9.

O Concello de Vigo resérvase o dereito de organizar exposicións públicas con todos ou parte dos carteis
presentados ó concurso, en local, datas e horas que se determinarán. Neste suposto, os carteis deberán ser
retirados polos propios autores ou persoas que os representen, no prazo de trinta días naturais seguintes ó
da clausura da derradeira das exposicións. A selección das obras que se inclúan na exposición será
realizada polo xurado do concurso.

10.

A composición do xurado será a seguinte:
PRESIDENTE:
O concelleiro de Festas e Animación Sociocultural, ou persoa na que delegue.
VOCAIS:
Un membro da comisión organizadora do Entroido 2007..
Dúas persoas que designará o Concello de Vigo, relacionados co mundo das
artes, da imaxe, da comunicación...
SECRETARIO:
Un/ha técnico/a do Concello de Vigo, con voz e sen voto.
En caso de empate resolverá o voto de calidade do presidente do xurado.
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11.

O concelleiro de Festas e Animación Sociocultural queda facultada para resolver as eventualidades que
poidan xurdir, non previstas nestas bases.

12.

A participación neste concurso supón a aceptación de todas e cada unha das súas bases. A decisión do
xurado é inapelable.

7(1682).PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES
SOCIOCULTURAIS REALIZADAS DURANTE O EXERCIZO 2006. EXPTE. 2039/335.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 30.11.06 e de acordo
co informe-proposta da técnica de Admón. Especial do Servizo de Festas e Animación Sociocultural, do
20.11.06, conformado polo concelleiro de dito Servizo e co conforme xurídico de técnico de Admón.
Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Resolver a convocatoria de subvencións para actividades socioculturais realizadas durante o
exercicio 2006, de acordo co acta da Comisión de Avaliación de data 20 de novembro de 2006, a favor
das entidades que se relacionan a continuación por un importe total de 94.997,77 con cargo a partida
451.2.489.00.00 do programa presupostario de Festas e Animación Sociocultural para o vixente exercicio
polos conceptos e cantidades indicados en cada caso:


AVV. DR. JOSÉ CASAS DA VILA DE BOUZAS (CIF. G-36641033)
Actividade subvencionada: “Noite temática de Xan Xoán”
a) 1 b) 1,25 c) 0,25
d) 0,25
e) 0,25
Total de puntos: 3
Importe concedido: 1.248,33



SCD ATLÁNTIDA DE MATAMÁ (CIF. G-36620854)
Actividade subvencionada: “XXIII Festa do Socio”
a) 1,80 b) 1 c) 1 d) 0,50
e) 0,50
Puntos: 4.8
Importe: 1.997,33 €



ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA CORISCO (CIF. G-36652683)
Actividades subvencionadas:
1ª Festival de Inverno
a)
0.75 b) 0,65
c)
0,25
d) 0,25
e) 0,25
2ª Representar a Vigo no Festival Internac. de Baza
a)
0,75
b) 0,50
c) 0,25
d) 0,25
e) 0,25
Total puntos: 4,15
Importe: 1.726,86



CCR DE CABRAL (CIF. G-36658680)
Actividades subvencionadas:
1ª Entroido
a) 0,50
b) 0,50
c) 0,20

d) 0,20

e) 0,20
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2ª Festa dos Socios
a) 0,50
b) 0,50
3ª Outuono cultural
a) 0,20
b) 0,10
Total puntos: 3,5
Importe: 1.456,38 €

c) 0,20

d) 0,20

c)

d) 0

0

e) 0,20
e) 0



FLORENCIO RODRIGUEZ EGUREN (36.143.896-V)
Actividade subvencionada: “Festa da Salgueira. Memorial Pablo Gallego “Pecheche”
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
d) 0
e) 0,
Total de puntos: 0,75
Importe concedido: 312,08



CONFRARÍA DO STMO. CRISTO DOS AFLIXIDOS DE BOUZAS (CIF. G-36690170)
Actividade subvencionada: Festa do Cristo dos Aflixidos de Bouzas
a) 5 b) 6
c) 2
d) 2
e) 2
Total puntos: 17
Importe: 7.073,87



IRMANDADE FESTAS PATRONAIS DE CANDEÁN (CIF. G-36757003)
Actividade suvencionada: Romaria San Cristobal
a) 1 b) 0,75
c) 0,75
d) 0,25
e) 0,25
Total de puntos: 3
Importe: 1.248,33€



AVV DA SALGUEIRA ROSALÍA DE CASTRO (CIF. G-36644904)
Actividades subvencionadas:
1º Semana Cultural-Santa Lucia
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
d) 0,25
e) 0
2º Entroido
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
d) 0,25
e) 0,25
3º San Xoán
a) 0,25 b 0,25
c) 0,25
d) 0,25
e) 0,25
Total puntos: 3,5
Importe: 1.456,38 €



AVCD MONTE DA MINA DE CASTRELOS (CIF. G-36623593)
Actividades subvencionadas:
1ª Entroido:
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
d) 0,25
e) 0,25
2º Magosto:
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
d) 0,25
e) 0,25
3º Fin de Año:
a) 0,25 b 0,25
c) 0,25
d) 0,25
e) 0
Total puntos: 3,5
Importe: 1.456,38 €



AVV AS FONTES (CIF. G-36684991)
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Actividade subvencionadas:
1ºSan Xoán:
a) 0,20 b) 0,10 c) 0,10
2ºMagosto
a) 0,30 b) 0,10 c) 0,10
3ºFin de Ano
a) 0,30 b) 0,10 c) 0,10
Puntos: 2
Importe: 832,22€


d)

0,10

e) 0,10

d) 0,10

e) 0,10

d)

e) 0,10

0,10

SCRD PARDAVILA (CIF. 36648996)
Actividades subvencionadas: e
1º Entroido,
a) 0,10
b) 0,10
c) 0,10
2ºXogos de Semana Santa
a) 0,10
b) 0,10
c) 0,10
3ºLetras Galegas
a) 0,10
b) 0,10
c) 0,10
Total puntos: 1,5
Importe: 624,16 €

d) 0,10

e)0,10

d) 0,10

e)0,10

d) 0,10

e)0,10



AVV DE BEADE DE VIGO (CIF. G-36632081)
Actividade subvencionadas:
1º XXI Feira Festas de Cerixa,
a) 1,5
b) 1 c) 0,50
d) 0,25
e) 0,25
2º Letras Galegas
a) 0,10
b) 0,10 c) 0,10 d) 0,10
e) 0,10
3º Entroido
a) 0,10
b) 0,10 c) 0,10 d) 0,10
e) 0,10
Total puntos: 4,5
Importe: 1.872,49 euros



ASOCIACIÓN CULTURAL OS TRASNOS DA GAITA (CIF. G-36949063)
Actividades subvencionadas:
Festas tradicionais:
a) 0,10
b) 0,10 c) 0,10
d) 0,15 e) 0
a) 0,10
b) 0,10 c) 0,10
d) 0
e) 0
Total puntos: 0,75
Importe: 312,08 €



AGRUP. FOLCLORICA LEMBRANZAS GALEGAS
Actividades: Cursos de Pandereta, Gaita e Percusión; Festival infantil; Memorial Marcos Oliveira
1º Cursos de Pandereta, Gaita e Percusión;
a) 0,10
b) 0,10
c) 0,10
d) 0,10
e)0,10
2º Festival infantil
a) 0,10
b) 0,10
c) 0,10
d) 0,10
e)0,10
3º Memorial Marcos Oliveira
a) 0,10
b) 0,10
c) 0,10
d) 0,10
e)0,10
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Total puntos: 1,5
Importe: 624,16 €


AVCUC EMILIO CRESPO (CIF. G-36648608)
Actividade subvencionada: Festa do Samaín
a) 0,50
b) 0,25 c) 0,25
d) 0,25
Total puntos: 1,5
Importe: 624,16 €

e)0,25



AGRUPACION DE CENTROS DEPORTIVOS E CULTURAIS
Actividade subvencionada: Encontro Folclórico
a) 0,50
b) 0,25 c) 0,25
d) 0,25
e)0,25
Total puntos: 1,5
Importe: 624,16 €



AVV AS NOSAS RÚAS
Actividades subvencionadas:
1º Entroido
a) 0,10 b) 0,05 c) 0 d) 0
2º Magosto
a) 0,10 b) 0,05 c) 0 d) 0
Total puntos: 0,30
Importe:124,83 €

e) 0
e) 0



SOCIEDADE CULTURAL FESTAS DA CONSOLACIÓN DE COIA (CIF. G-36633030)
Actividade subvencionada:
1º Festas da Consolación de Coia
a) 7,50 b) 5 c) 3
d) 3
e) 3
Total puntos: 21,50
Importe: 8.946,36 €



AVCD DE LAVADORES (CIF. G-36633618)
Actividades subvencionadas:
1ª Samain:
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
d) 0,25
2º Magosto:
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
d) 0,25
3º Nadal:
a) 0,25 b 0,25
c) 0,25
d) 0,25
Total puntos: 3,5
Importe: 1.456,38 €



e) 0,25
e) 0,25
e) 0

ASOCIACION XOGAIS (G-36917037)
Actividades subvencionadas:
1º Vigo, sempre xoven; .
a) 0,10 b) 0,10
c) 0,10 d) 0 e) 0
2º Exposición
a) 0,10 b) 0,10
c) 0,10 d) 0 e) 0
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3º Curso de Cesteiros
c) 0,20 b) 0,10
c) 0,10 d)
Puntos: 1
Importe: 416,11 euros.

0

e) 0



COMUNIDADE DE MONTES DE CANDEAN
Actividade subvencionada: XXI Romaría do Vixiador
a) 0,25
b) 0,25 c) 0,25 d) 0 e) 0
Puntos: 0,75
Importe: 312,08 €



IRMANDADE DE FESTAS SAN BLAS E SANTIAGO APOSTOL
Actividade subvencionada: Fesas Patronais na honra de Santiago Apostol
a) 1
b) 0,75 c) 0,75 d) 0,25
e) 0,25
Puntos: 3
Importe: 1.248,33 €



IRMANDADE DE DEVOTOS DE SAN ROQUE (CIF. G-36763225)
Actividade subvencionada: Romaría de San Roque
a) 7 b) 4 c) 2,15 d) 2 e) 2
Total puntos: 17,15
Importe: 7.136,29 €



AVV PRAZA DA MIÑOCA
Actividade subvencionada:
Magosto
a) 0,20
b) 0,20 c) 0,10
Entroido
a) 0,20
b) 0,20 c) 0,10
San Xoan
a) 0,20 b) 0,20 c) 0,10

d) 0

e) 0

d)

0

e) 0

d)

0

e) 0

Total puntos: 1,5
Importe: 624,16 €


ACD XESTAS (CIF. G-36628543)
Actividade subvencionada: XII Certame da Tortilla
a) 0,50 b) 0,25
c) 0,25 d) 0,25 e) 0,25
Total puntos: 1,5
Importe: 624,16 €



AVV SAN MIGUEL DE OIA (CIF. G-36648640)
Actividades subvencionadas:
1º Letras Galegas,
a) 0,50 b) 0,25
c) 0,25 d) 0,15
e) 0,10
2º San Xoán
a) 0,50 b) 0,25
c) 0,25 d) 0,15
e) 0,10
3º Fin de Ano
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a) 0,50 b) 0,25
c) 0,25
Total Puntos: 3,75
Importe: 1.560,41 €

d) 0,15

e) 0,10



AGRUPACIÓN COMISIONES DE FESTAS DE VIGO (CIF. G-36659563)
Actividades subvencionadas : Celebración de 15 Festas Patronais: (San Isidro Moledo-Sardoma,
San Paio- Navia, San Pedro-Sardoma, San Bieto-Monte Pequeño, Santa Baia-Alcabre, Santa MariñaCabral, Santa Cristina-Lavadores, San Cristobo-Candeán, El Salvador-Coruxo, Os Liñares-Canido,
Os Pexegos-Candeán, Os Dores-Cabral, San Cibram-Bembrive, O Rosario-Lavadores, A XuntanzaNavia)
a) 0,75 b) 0,75 c) 0,25
d) 0,25
e) 0,25
Puntos: 2,25 x 15 entidades total 33,75 puntos
Importe: 14.043,71 €
• A Agrupación de Comisións de Festas de Vigo representa a 15 colectivos independientes
organizadores de diferentes festas patronois en distintos puntos do termo municipal polo que esta
comisión procedeu a valoración individual de cada proxecto outorgando a mesmo puntuación a
cada un deles.



CÍRCULO CULTURAL MERCANTIL E INDUSTRIAL DE VIGO (CIF. G-36614097)
Actividade subvencionadas:
Concurso de pintura e fotografia
a) 0,20
b) 0,20 c) 0,10 d) 0
e) 0
Concurso infantil de disfraces
a) 0,20
b) 0,20 c) 0,10 d) 0
e) 0
Actos culturais: concertos e conferencias
a) 0,20 b) 0,20 c) 0,10
d) 0
e) 0
Total puntos: 1,5
Importe: 624,16 €



AVV DR. FLÉMING (CIF. G-36709004)
Actividades subvencionadas:
1º Festa Veciñal
a) 1 b) 0,25
c) 0,25
d) 0,15
2º A Galicia Descoñecida
a) 1 b) 0,25 c)
0,25 d) 0,15
Total puntos: 3,5
Importe: 1.456,38 €



AVV FONTE DO GALO
Actividades subvencionadas:
Teatro infantil na Escola,
a) 0,20
b) 0,15
c) 0,10
Pop rock años 60/70 en Galicia,
a) 0,20
b) 0,10
c) 0,10
concurso de debuxos de Nadal.
a) 0,20
b) 0,10 c) 0,10
Total puntos: 1,25

e) 0,10
e) 0,10

d)

e)

d)

e)

d)

e)
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Importe: 520,14 €
CRAC DE CORUXO (CIF. G-36627495)
Actividades subvencionadas:
1ª XVII Folclórico internacional de Coruxo,
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
d) 0,25
2º festa de San Xoan:
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
d) 0,25
3º Homenaxe ao Gaiteiro:
a) 0,25 b 0,25
c) 0,25
d) 0,25
Total puntos: 3,5
Importe: 1.456,38 €


e) 0,25
e) 0,15
e) 0,10



AVV NOSA TERRA DE ALCABRE (CIF. G-36649374)
Actividade: Lumeiro de San Xoán 2005
a) 0,50 b) 0,25 c) 0,25
d) 0,25
e) 0,25
Total puntos: 1,5
Importe: 624,16 €



COMISIÓN FESTAS NOSA SRA DAS NEVES DA GUÍA (CIF. G-36731404)
Actividade: Festa das Neves da Guía
a) 1 b) 0,75 c) 0,75
d) 0,25
e) 0,25
Puntos: 3
Importe: 1.248,33 €



CCAR RUEIRO
Actividade subvencionada: Coñecer Galicia
a) 0,40 b) 0,20 c) 0,20
d) 0,20
Puntos: 1
Importe: 416,11 €

e) 0



AVV SAN PEDRO DE MATAMÁ A UNIÓN (CIF. G-36654036)
Actividade: Homenaxe aos maiores de 80 anos da parroquia
a) 3
b) 2 c) 2
d) 0,25 e) 0,25
Puntos: 7,5
Importe: 3.120,82



AETRAVI (ASOC. EMPRESARIOS COMERCIANTES TRAVESAS (CIF. G-36847861)
Actividades subvencionadas:
Festa Día da Nai,
a) 2 b) 2 c) 1
d) 0,50 e) 0,50
Festa de Fin de Ano
a) 4 b) 4 c) 3
d) 0,50 e) 0,50
Total puntos: 18
Importe: 7.489,98 €



AVV DE CABRAL (CIF. G-36651073)
Actividades subvencionadas:
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1º Festas Populares
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
2º Xornadas de convivencia
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
3º XIV Outono Cultural
a) 0,25 b 0,25
c) 0,25
Total puntos: 3,5
Importe: 1.456,38 €



d)

0,25

e) 0,25

d)

0,25

e) 0,15

d)

0,25

e) 0,10

AVV DE PARADA MACEIRIÑA RÚAS E FONTES (CIF. G-36655942)
Actividades subvencionadas:
Fogueira das Candelas:
a) 0,50
b) 0,20 c) 0,20 d) 0,10
Baile de entroido
a) 0,50
b) 0,20 c) 0,20 d) 0,10
Outono Cultural
a) 0,50 b) 0,20 c) 0,15 d) 0,10
Total puntos: 3,25
Importe: 1.352,36 €

e) 0,10
e) 0,10
e) 0,10



A.A. GALILEO GALILEI (CIF. G-36654903)
Actividade: As estrelas do ceo
a) 0,50 b) 0,50
c) 0,50
d) 0,25
e) 0,25
Total puntos: 2
Importe: 832,22 €



AVV. O FREIXO (CIF. G-36654184)
Actividades subvencionadas:
1º Programa de festas
a) 0,20 b) 0,20 c) 0,10 d) 0,10
2º Escolas folcloóricas
a) 0,20 b) 0,20 c) 0,10 d) 0,10
3º Animación infantil e xuvenil
a) 0,20 b) 0,10 c) 0,10 d) 0,10
Total de puntos: 2
Importe: 832,22 €



SCRD HELIOS (CIF. G-36633428)
Actividades subvencionadas:
1º Día Mundial do Acordeón,
a) 1 b) 0,50 c) 0,20 d) 0,10
2º Festival de corais.
a) 1 b) 0,50 c) 0,15 d) 0,10
Puntos: 3,75
Importe: 1.560,41 €

e) 0,10
e) 0,10
e) 0,10

e) 0,10
e) 0,10
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AVV. DO CALVARIO (CIF. G-36648293)
Actividades subvencionadas:
1º Festa Multiultural do Calvario,
a) 0,10 b) 0,10
c) 0,10
d) 0,10
2º Magosto
a) 0,10 b) 0,10
c) 0,10
d) 0,10
3º Nadal
a) b)
c)
d)
e)
a) 0,10 b) 0,10
c) 0,10
d) 0,10
Total puntos: 1,5
Importe: 624,16 €

e) 0,10
e) 0,10
e) 0,10



ASOC. FESTAS VIRXE DO CARME DO VAO
Actividade subvencionada: Festa Virxe do Carme
a) 0,40 b) 0,40
c) 0,10 d) 0,10
e) 0
Total puntos: 1
Importe: 416,11 €



AVC CASCO VELLO (CIF. G-36645885)
Actividades subvencionadas:
Festa Dramatizada dos Maios,
a) 1 b) 0,50
c) 0,50
d) 0,10
Festa do Samain.
a) 1 b) 0,50 c) 0,50
d) 0,10
Total de puntos: 4,5
Importe: 1.872,49 €

e) 0,15
e) 0,15



AVCD SAMPAIO (CIF. G-36648103)
Actividade: Cabalgata de Reis,
1º Cabalgata de Reis
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
d) 0,25
e) 0,25
2º Sardiñada popular
a) 0,25 b) 0,25
c) 0,25
d) 0,25
e) 0,15
3º Saidas grupo de baile
a) 0,25 b 0,25
c) 0,25
d) 0,25
e) 0,10
Total puntos: 3,5
Importe: 1.456,38 €



SCRD NAUTILIUS (CIF. G-36631703)
Actividade:
Festa da orella de porco,
a) 0,10 b) 0,10 c) 0,10 d) 0,10
Magosto
a) 0,10 b) 0,10 c) 0,10 d) 0,10
Sta. Cecilia
a) 0,10 b) 0,10 c) 0,10 d) 0,10
Puntos: 1,5
Importe: 624,16 €

e)0,10
e)0,10
e)0,10
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AVCR SAN MAMEDE DE ZAMÁNS (CIF. G-36691855)
Actividades subvencionadas:, e,
Notie de Reis
a) 0,50 b) 0,10 c) 0,10 d) 0,10
e) 0,10
San Xoán
a) 0,50 b) 0,10 c) 0,10 d) 0,10
e) 0,10
Magosto
a) 0,20 b) 0,10 c) 0,10 d) 0,10
e) 0,10
Total puntos: 2,40
Importe: 998,66 €



AVV DO BARRIO DE TEIS (CIF. G-36646545)
Actividades: Programa actos do 30 aniversario
a) 0,25 b) 0,25 c) 0,25 d) 0,25
e) 0,25
Puntos: 1,5
Importe: 624,16 €



AVCD SAN XURXO DE SAIÁNS (CIF. G-36648988)
Actividade: XXI Festa da Amizade
a) 1 b) 1 c) 1 d)0,25
e) 0,25
Puntos: 3,5
Importe: 1.456,38 €



ASOCIACIÓN CULTURAL O COTO (CIF. G-36627941)
Actividade: XVIII Festa do cabazo,
a) 1 b) 0,75
c) 0,75
d)0,25
e)0,25
Total puntos: 3
Importe: 1.248,33 €



ADAFYC CLUB DOIRA (G-36621852)
Actividade subvencionada:
XIII Certame de vídeo xuvenil Hollywoodoira
a) 0,10 b) 0,10 c) 0,15 d) 0 e) 0
Programa humanístico avanzado
a) 0,10 b) 0,10 c) 0 d) 0 e) 0
Curso de iniciación e profundización musical
a) 0,10 b) 0,10 c) 0 d) 0 e) 0
Puntos: 0,75
Importe: 312,08 €



ASOCIACIÓN CORAL POLIFONICA ANDURIÑA (G-36898708)
Actividade subvencionada: Festival de Habaneras
a) 0,50 b) 0,15 c) 0,10 d) 0 e) 0
Puntos: 0,75
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Importe: 312,08 €


CCAR DE VALLADARES (CIF. G-36617082)
Actividades subvencionadas:
VII Cartame de humor en Valladares,.
a) 0,75 b) 0,75 c) 0,10 d) 0,10 e) 0,10
VIII Festival folclórico de Valladares
a) 0,75 b) 0,75 c) 0,10
d) 0,10 e) 0
Total puntos: 3,5
Importe: 1.456,38



IRMANDADE DE SAN CAMPIO (CIF. G-36840940)
Actividade: Concertos de Bandas ao aire libre
a) 0,50
b) 0,25
c) 0,25 d) 0,25
e) 0,25
total puntos: 1,5
Importe: 624,23 €

2º.- Desestimar as solicitudes de subvención que se relacionan a continuación de acordo co
estipulado na base cuarta apartado (a) da convocatoria:














ASOC. PADRES DE MINUSVALIDOS DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (APAMP) G3624120
ASOC. BENEFICA BEIRAMAR DE VIGO G-36634608
ASOC. XUVENIL CULTURAL MISIQUIÑA G-36946432
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE A CONDICION DA MULLER ALECRIN G-36633154
ESCOLA DE FORMACION SOCIAL DE VIGO G- 36619856
COORDINADORA PARA O ESTUDIO DOS MAMIFIROS MARINOS G-15
ASOCIACIÓN XUVENIL AREAS G- 36768729
AGRUPACION MCOLÓXICA A ZARROTA G- 36688901
ASOCIACION COMERCIANTES E HOSTELEIROS CASCO VELLO G-36909232
FUNDACION CELTA DE VIGO (G-36810042)
ALENTO ASOCIACIÓN DE DANO CEREBRAL DE VIGO
AMIGOS DA UNIVERSIDADE
AUTISMO DE VIGO

3º.- Desestimar as solicitudes de subvención que se relacionan a continuación
estipulado na base cuarta apartado (e) da convocatoria:





de acordo co

UVCD DE CANDEAN G-36863348
ALTER ARTE ASOC. PARA A PROMOCION DA ARTE GALEGA ACTUAL G-36961746
CORO CLASICO DE VIGO G- 36680460
IRMANDADE DE SANTA ANA DE BEADE
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4º.- Desestimar as solicitudes de subvención que se relacionan a continuación de acordo co
estipulado na base cuarta apartado (d) da convocatoria.


PLAN COMUNITARIO DE TEIS G-36791960

8(1683).ALLEAMENTO DE VEHÍCULOS PARA CHATARRA DEPOSITADOS NO
RECINTO DA AVDA. DE MADRID. EXPTE. 1560/241.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de negociado de
Contratación, do 27.11.06, conformado polo xefe da Área de Contrataicón e Novos Proxectos e polo
concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade, a Xunta de Goberno local acorda:
Allear para chatarra 49 vehículos que se atopan no depósito municipal (que figuran en relación
adxunta), solicitando oferta a diversas empresas especializadas, que haberán de cumpri-las seguintes
condicións:
 As empresas licitadoras estarán en posesión da autorización concedida pola Xunta de Galicia como
xestoras de resíduos perigosos (vehículos ó final da súa vida útil).
 O prezo mínimo será de 3.652 euros, debendo ofertarse unha cantidade global para o lote completo.
 Os gastos de recollida e traslado dos vehículos e motocicletas serán por conta do adxudicatario,
debendo secciona-los bastidores antes da retirada, no prazo máximo de 10 días (contado a partir da
data de notificación do acordo de adxudicación), debendo presenta-lo xustificante do abono do prezo.
As ofertas presentaranse en sobre pechado a través do Rexistro Xeral do Concello.

9(1684).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS PARA A
ADECUACIÓN DA MAQUINARIA DA FLOTA MUNICIPAL Ó R.D. 1215/1997, SOBRE
CONDICIÓNS MÍNIMAS DE SEGURIDADE E SAÚDE. EXPTE. 4597/445.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de negociado de
Contratación, 23.11.06, conformado polo xefe de Área de Contratación e Novos Proxectos, o concelleiro
da Área de Servizos Xerais e o polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Autorizar o gasto 15000 euros para a prestación dos servizos de adecuación da maquinaria da
flota municipal ó Real Decreto 1215/97 sobre disposicións mínimas de seguridade e saude pola utilización
pòlos traballadores dos equipos de traballo que se imputarán á partida presupuestaria 1212.214.00.02. do
vixente presuposto.
2º.- Aprobar o prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a contratación de servizos
polo excmo. Concello de Vigo xunto coa Folla de Especificacións do Contrato (FEC) de data 13.11.2006 e
S.ord. 4.12.06

o prego de prescripción técnicas para a prestación dos servizos de adecuación da maquinaria da flota
municipal ó Real Decreto 1215/97 sobre disposicións mínimas de seguridade e saude pola utilización pòlos
traballadores dos equipos de traballo.
3º.- Solicitar ofertas a tres empresarios capacitados para a execución do contrato.

10(1685).ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO PARA A
CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A TRAVÉS DO TELÉFONO
010 NOS MESES DE NOVEMBRO E DECEMBRO DE 1006. EXPTE. 1088/321.
Examinadas as actuacións do expediente e vista a proposta da Mesa de Contratación realizada o
24.11.06, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar a Globar Sales Solutions Line S.L. o procedemento negociado para a prestación de
servizos de atención telefónica a través do teléfono 010. Expte. 1088/321 para o período correspondentes
ó mes de Decembro de 2006 por un importe de 11.250 €, todo iso de acordo cos proxectos e o prego de
condicións aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 30.10.05 e a oferta presentada.

11(1686).ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PARA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE
DEMOLICIÓN PARCIAL E CAMBIO DE CUBERTA DO EDIFICIO CAMBÓN. EXPTE.
2189/101.
Examinadas as actuacións do expediente de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
realizada o 20.11.06, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar a Oreco, S.A. o concurso para execución das obras de demolición parcial e cambio de
cuberta do edificio Cambón, expte. 2189.101, por un importe de 352.800 euros, un prazo de execución de
90 días e un incremento do prazo de garantía de tres anos, todo iso de acordo cos proxectos e o prego de
condicións aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 10-10-2005 e a oferta presentada.

12(1687).SOLICITUDE DA AA.VV. SALGUEIRA “ROSALÍA CASTRO” DE
CESIÓN DE INMOBLE DE TITULARIDADE MUNICIPAL SITO NO BARRIO DA
SALGUEIRA. DESESTIMADA. EXPTE. 17420/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proosta do xefe de Patrimonio, do
25.10.06, conformado polo xefe da Área de Réxime Interior e polo concelleiro delegado de Patrimonio,
que di o seguinte:
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Primeiro.- En data 21 de novembro de 2005 a AA.VV de la Salgueira “Rosalía Castro” presenta solicitude no
Rexistro Xeral deste Concello, nº Doc. 50187699, no que interesa a cesión do inmóbel adicado a vestiario e
construído pola Consellería de Ordenación do Territorio nunha parcela municipal de dito barrio.
Segundo.- A parcela sobre a que se construíu o edificio consta como de propiedade municipal, baixo o nº 109 do
Inventario Municipal de Bens e Dereitos, aprobado por acordo plenario de data 04-05-1993, sita no Bº da
Salgueira, Finca Dª Concha s/n.
Terceiro.- Por acordo plenario de data 06-06-2003 prestouse conformidade ao proxecto de construcción para os
vestiarios presentado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, poñendo a disposición dese Organismo a parcela
municipal aos efectos de execución das obras, e polo tempo que durasen estas, debendo comunicar o IGVS a data
de inicio e remate das obras para a súa entrega e posterior recepción por este Concello.
A Oficina de Licenza de Obras da Xerencia de Urbanismo informa, en data 18 de outubro de 2006, que, na
actualidade, atópanse pendentes de asinar polo IGVS as correspondentes Actas de aceptación das obras
Cuarto.- A Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases de Réxime Local (modificada por Lei 11/99) dispón no Art.
79.2 e 3, que os bens das Entidades Locais son de dominio público ou patrimoniais, resultando os de dominio
público os destinados á uso ou servizo público. O art. 80 sinala que os bens comunais e bens de dominio público son
inalienábeis, inembargábeis e imprescriptíbeis. No mesmo senso pronunciase a Lei 5/97 de 22 de xullo da
Administración Local de Galicia no Art. 263, concretando como bens de uso público local os camiños, prazas, rúas,
paseos, parques, augas de fontes e estanques, fontes e demais obras públicas de aproveitamento ou utilización xeral
dos que a conservación e policía sexan competencia da Entidad Local.
Así mesmo o art. 265 da LALG califica como bens de servizo público os destinados directamente ao cumprimento de
fins públicos de responsabilidade das Entidades Locais, ou a prestación de servizos públicos ou administrativos,
entre os que se atopan as actividades ou instalacións culturais e deportivas: ocupación de tempo libre, ou turismo
(art, 25.2 m da LRBRL).
A teor do exposto, e toda vez que se trata dun inmóbel de natureza demanial, destinado á instalación deportivas
competencia desta Administración, non pode ser obxecto de cesión a prol de particulares, competendo á Concellería
Municipal de Deportes a xestión de ditas instalacións e, conseguintemente, o acceso dos veciños ao seu uso.
Por todo o anteriormente exposto propónse á Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a
lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
1º.- Denegar á Asociación de Veciños de la Salgueira “Rosalía Castro” a cesión do inmóbel de titularidade
municipal sito no Bº da Salgueira, adicado a vestiarios ao tratarse dun ben de natureza demanial.
2º.- Dar traslado da presente resolución á AA.VV. de la Salgueira “Rosalía Castro”, e a Concellería de Deportes,
para seu coñecemento e debidos efectos.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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13(1688).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A ELOYMAR Y TRANVÍAS ELÉCTRICOS
DE VIGO UTE. EXPTE. 793/241.
A Xunta de Goberno local deixa pendente este expediente para que se emita informe de
Intervención Xeral.

14(1689).RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR D. FERNANDO PUIME
FRANCISCO CONTRA RESOLUCIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL SOBRE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 487/243.
DESESTIMADO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón.
Xeral, do 23.11.06, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o seguinte:
Antecedentes:
D. Fernando Puime Francisco, mediante escritos presentados no Rexistro Xeral do Ministerio de Interior (Madrid),
que tiveron entrada no Rexistro Xeral deste Concello os días 12 e 27 de abril de 2006, interpón recurso de
reposición contra a resolución da Xunta de Goberno local de data 6 de marzo de 2006, na que se ten por
desestimada a súa reclamación de responsabilidade patrimonial, formulada en data 01/02/2005, polos danos no
vehículo con matrícula PO-2381-AV, na rúa Toxal, á altura do número 38.
A devandita resolución foi notificada á reclamante en data 29 de marzo de 2006 coa indicación dos recursos de que
era susceptíbel e os respectivos prazos para a súa interposición.

Fundamentos xurídicos:
Primeiro.- O artigo 116 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común (LRXAP) permite ós interesados recorrer postestativamente en reposición os
actos administrativos que poñan fin á vía administrativa ante o mesmo órgano que os teña dictado, que deberá
fundarse en calquera dos motivos de nulidade ou anulabilidade previstos nos artigos 62 e 63 da mesma lei (artigo
107 LRXAP), fixando o artigo 117 LRXAP o prazo para a súa interposición nun mes se o acto fose expreso, como
no caso que nos ocupa.
Segundo.- O recurso de reposición interpóno o Sr. Puime Francisco sobre un acordo adoptado nun procedemento
sancionador, que o fundamenta no Real Decreto 339/1990, cando o procedemento que se seguiu é o de
responsabilidade patrimonial das Administracións públicas, regulado polo título X da LRXAP e no Real Decreto
429/1993, de 23 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de Procedemento en materia de responsabilidade das
Administracións públicas.
Terceiro.- O invocado Real Decreto 339/1990, polo que se aproba o Texto articulado da Lei sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor e seguridade vial non é de aplicación en materia de responsabilidade patrimonial
das Administracións públicas.
Cuarto.- O prazo de seis meses para a resolución dos expedientes de responsabilidade patrimonial non é un prazo
de caducidade, como alega o Sr. Puime Francisco, senón o prazo que ten a Administración para adoitar unha
resolución expresa. De non ser así, entenderíase desestimada a reclamación e sería de aplicación o silencio
administrativo.
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Quinto.- O órgano competente para a resolución do recurso de reposición é o mesmo que tivese dictado a resolución
recorrida, neste caso, a Xunta de Goberno Local.
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
“Desestimar o recurso de reposición interposto por Fernando Puime Francisco, con datas 12 e 27/04/2006,
mantendo firme a resolución impugnada, por non resultaren desvirtuados coas alegacións efectuadas no escrito do
recurso os feitos e os fundamentos legais que a motivaron”.

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

15(1690).RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR Dª. JULIA COSTAS
PÉREZ CONTRA RESOLUCIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL SOBRE DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 428/243. DESESTIMADO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón.
Xeral, do 23.11.06, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o seguinte:
Antecedentes:
Dna. Julia Costas Pérez, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 10 de novembro
de 2006, interpón recurso de reposición contra a resolución da Xunta de Goberno local de data 9 de outubro de
2006, na que se ten por desestimada a súa reclamación de responsabilidade patrimonial, formulada en data
07/12/2004, polos danos e perdas consecuencia dunha caída na vía pública.
A devandita resolución foi notificada á reclamante en data 24 de outubro de 2006 coa indicación dos recursos de
que era susceptíbel e os respectivos prazos para a súa interposición.

Fundamentos xurídicos:
Primeiro.- O artigo 116 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común (LRXAP) permite ós interesados recorrer postestativamente en reposición os
actos administrativos que poñan fin á vía administrativa ante o mesmo órgano que os teña dictado, que deberá
fundarse en calquera dos motivos de nulidade ou anulabilidade previstos nos artigos 62 e 63 da mesma lei (artigo
107 LRXAP), fixando o artigo 117 LRXAP o prazo para a súa interposición nun mes se o acto fose expreso, como
no caso que nos ocupa.
Segundo.- No seu escrito de recurso, a Sra. Costas Pérez limítase a facer unhas consideracións de tipo subxectivo,
pero sen achegar ningunha proba que desvirtúe os informes dos servizos de Vías e Obras e da Policía Local, que
serviron de base para dictar a resolución recorrida.
Terceiro.- É reiterado o criterio xurisprudencial de que corresponde ó reclamante acreditar a realidade do dano e
dos requisitos que sinala o artigo 139.1 LRXAP para que prospere a acción da responsabilidade patrimonial.
Cuarto.- Ó non acreditar a Sra. Costas Pérez un mal funcionamento do servizo público, procede desestimar o
recurso por ela interposto.
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Quinto.- O órgano competente para a resolución do recurso de reposición é o mesmo que tivese dictado a resolución
recorrida, neste caso, a Xunta de Goberno Local.
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
“Desestimar o recurso de reposición interposto por Dna. Julia Costas Pérez, con data 10/11/2006, mantendo firme a
resolución impugnada, por non resultaren desvirtuados coas alegacións efectuadas no escrito do recurso os feitos e
os fundamentos legais que a motivaron”.

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

16(1691).RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR Dª AGUSTINA RAMOS
RODRÍGUEZ CONTRA RESOLUCIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL SOBRE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 1320/243.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón.
Xeral, do 24.11.06, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o seguinte:
Antecedentes:
Dna. Agustina Ramos Rodríguez, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 12 de
xullo de 2006, interpón recurso de reposición contra a resolución da Xunta de Goberno local de data 5 de xuño de
2006, na que se ten por desestimada a súa reclamación de responsabilidade patrimonial, formulada en data
10/05/2004, polos danos e perdas consecuencia dunha caída na vía pública.
A devandita resolución foi notificada á reclamante en data 23 de xuño de 2006 coa indicación dos recursos de que
era susceptíbel e os respectivos prazos para a súa interposición.

Fundamentos xurídicos:
Primeiro.- O artigo 116 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común (LRXAP) permite ós interesados recorrer postestativamente en reposición os
actos administrativos que poñan fin á vía administrativa ante o mesmo órgano que os teña dictado, que deberá
fundarse en calquera dos motivos de nulidade ou anulabilidade previstos nos artigos 62 e 63 da mesma lei (artigo
107 LRXAP), fixando o artigo 117 LRXAP o prazo para a súa interposición nun mes se o acto fose expreso, como
no caso que nos ocupa.
Segundo.- No seu escrito de recurso, a Sra. Ramos Martínez limítase a facer unhas consideracións sobre a
concorrencia de culpas e a estimar que en calquera caso a súa culpa tiña que ser considerada no seu grao mínimo,
co que pretende substituír sen achegar ningunha xustificación ó respecto o criterio mantido pola Administración
municipal.
Terceiro.- En supostos como no presente caso, nos que se dá unha concorrencia de concausas (neglixencia da
prexudicada e deficiente estado da beirarrúa), o anterior criterio xurisprudencial de que bastaba que a conduta do
prexudicado fose ilícita ou inadecuada ou meramente neglixente para que se rompese a relación de causalidade e
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exonerase de responsabilidade a Administración, ten sido substituído polo criterio de que se ben a intervención do
prexudicado non rompe o nexo causal si atempera a responsabilidade da Administración.
Cuarto.- Se ben no acordo recorrido non se especifica o grao de concorrencia das causas, parece lóxico deducir que
a responsabilidade é compartida equitativamente entre a Administración e a prexudicada.
Quinto.- O órgano competente para a resolución do recurso de reposición é o mesmo que tivese dictado a resolución
recorrida, neste caso, a Xunta de Goberno Local.
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
“Desestimar o recurso de reposición interposto por Dna. Agustina Ramos Rodríguez, con data 12/07/2006,
mantendo firme a resolución impugnada, por non resultaren desvirtuados coas alegacións efectuadas no escrito do
recurso os feitos e os fundamentos legais que a motivaron”.

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

17(1692).RECLAMACIÓN DA ENTIDADE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO
S.L. DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 527/243.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón.
Xeral, do 17.11.06, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o seguinte:
Antecedentes:
A compañía aseguradora Zurich España presenta reclamación de responsabilidade patrimonial a nome da empresa
Gases Licuados del Petróleo, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 14 de
xaneiro de 2005, no que expón que o día 21 de outubro de 2004 o vehículo de Gases Licuados del Petróleo, con
matrícula 1156-CNL, circulaba pola rúa Finca do Conde, ó lado da Baixada ó Castaño, e sufriu danos materiais
por mor dunha pedra de procedencia descoñecida que impactou contra o mesmo.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
• Parte do servizo da Policía Local, con dta 21/10/2004, no que os axentes actuantes manifestan que,
persoados no lugar dos feitos, comproban a existencia dunha pedra na vía e de dous vehículos
danificados, un deles o da empresa Gases Licuados del Petróleo, que presentaba danos nos baixos da
roda dianteira esquerda.
• Informe do servizo de Limpeza, con data 21/03/2005, no que manifestan que a limpeza da vía onde
ocorreu o accidente realízase diariamente agás os domingos.
• Informe do servizo de Parque Móbil, 08/04/2005, manifestando que os prezos contidos no presuposto de
Talleres Rodasco S.A., por un valor de 325,03 euros IVE incluído son correctos e proporcionais á
descrición dos danos.
• Evacúase trámite de audiencia ó reclamante, con data 15/04/2005, que non formula alegacións.
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Fundamentos de dereito:
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o perxudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei 30/1992 de
Réxime Xurídico das Administracións públicas e do Procedemento Administrativo Común:
a) A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliabel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
b) O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este
non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
c) Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
d) Que non sexa producto de forza maior.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
“Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada pola aseguradora Zurich España en
nome e representación da entidade Gases Licuados del Petróleo S.L. polos danos materiais sufridos no vehículo
matrícula 1156-CNL o día 21 de outubro de 2004 na rúa Finca de Conde por mor dunha pedra qu se atopaba na
calzada e indemnizar a Gases Licuados del Petróleo S.L. coa cantidade de 325,03 euros máis os xuros legais de
demora desde a data de entrada da reclamación (14 de xaneiro de 2005)”.

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

18(1693).RECLAMACIÓN DE Dª. ESTRELLA GONZÁLEZ PÉREZ DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 626/243.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón.
Xeral, do 21.11.06, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o seguinte:
Antecedentes:
Dna. Estrella González Pérez presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data de
entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 6 de xuño de 2005, no que expón que o día 31 de maio de 2005, mentres
camiñaba pola rúa Torrecedeira, á altura do número 94, sufriu unha caída ó introducir o pé nunha prancha de ferro
que se atopaba rota, producíndose danos de carácter físico.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
• Parte do servizo da Policía local, de data 01/06/2005, no que os axentes actuantes manifestan que,
persoados no lugar dos feitos, a Sra. González relátalles o accidente que tivera o día anterior; igualmente
comproban a existencia da deficiencia na tapa metálica na beirarrúa, indicando que esta pode chegar a
ser visíbel se non se vai despistado.
• Práctica de proba testifical, en data 30/08/2005, a unha das testemuñas propostas pola reclamante, que
confirma os extremos alegados pola Sra. González.
• Informe da U.T.E. Aqualia-FCC, concesionaria do servizo de saneamento e abastecemento de augas, de
data 01/12/2005.
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• Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, de data
29/05/2006, que cuantifica os mesmos en 5.304,55 euros.
• Decreto de alcaldía, de data 20/06/2006, rechazando práctica de nova proba testifical, unha vez que xa se
dan por probados os feitos polos que se lle citaría á testemuña.
• Ditame para valoración de danos corporais, de data 26/07/2006, ratificando o anterior.
• Evacúase trámite de audiencia á reclamante, que formula alegacións con data 01/09/2006.

Fundamentos de dereito:
Os artigos 106.2 da Constitución Española e 139.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións públicas e do Procedemento administrativo común consagran o principio de responsabilidade
patrimonial das Administracións públicas, consonte o cal os particulares terán dereito a ser indemnizados por
estas, de toda lesión que sufran en cualquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza maior, sempre que
a lesión sexa consecuencia do funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos.
Constitúen requisitos xerais precisos para que a acción de responsabilidade patrimonial prospere e, en
consecuencia, o perxudicado teña dereito a ser indemnizado, de acordo co disposto no artigo 139 da Lei 30/1992:
a) A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliabel economicamente e individualizado en relación
cunha persoa ou grupo de persoas.
b) O dano ou lesión debe producir no patrimonio do particular lesionado un prexuízo antixurídico que este non
teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o xustifique.
c) Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
d) Que non sexa producto de forza maior.
O dano prodúcese no marco dun servizo público ou actividade da Administración, aínda que tal servizo é asumido
por un concesionario, polo que é preciso deslindar a imputabilidade dunha e doutro para determinar cal dos dous é
o responsábel do dano, e polo tanto está obrigado a indemnizar ó prexudicado.
Entre os servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de subministración de
auga e rede de sumidoiros (artigos 25.2.l l e 26.1.a da Lei 7/1985, de 2 de abril , Reguladora das bases do Réxime
local). O Pleno do Excmo. Concello de Vigo, en sesión ordinaria celebrada o día 25 de outubro de 1990, outorgou
en réxime de concesión administrativa o servizo de xestión integral do abastecemento de auga e saneamento de Vigo
á Unión Temporal de Empresas Seragua-FOCSA (agora Aqualia-FCC, S.A), por un prazo de 25 anos, contados a
partir do 1 de xaneiro de 1991.
A responsabilidade da Administración decaerá cando se acredite que a circunstancia xeradora do dano é imputábel
a un terceiro, neste caso, a empresa concesionaria. Á vista da documentación obrante no expediente, existen
elementos de xuízo suficientes para entender que a responsabilidade polos danos que motivan a reclamación, pode
ser imputada á empresa Aqualia, na súa calidade de concesionaria do servizo municipal de augas, xa que o
accidente se produciu debido a que unha prancha de aceiro se atopaba rota, tal e como se desprende do informe da
Policía Local e da testemuña.
O prego de condicions da concesión administrativa do servizo de abastecemento de augas e saneamento do
Concello de Vigo estabelece no artigo 26 que corresponde ó concesionario o mantemento e conservación da
infraestrutura adscrita ó servizo e a responsabilidade do seu funcionamento, e os artigos 128.1 3ª do Decreto de 17
de junio de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións locais e 121.2 da Lei de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa impoñen ó concesionario a obriga de indemnizar a terceiros os danos
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que lles ocasione o funcionamento do servizo, salvo que se produzan por actos realizados en cumprimento dunha
claúsula imposta pola Corporación con carácter ineludibel, e consonte o artigo 123 da mesma lei “Cando se trate
de servizos concedidos, a reclamación dirixiráse á Administración que outorgou a concesión, na forma prevista no
páragrafo segundo do artigo 122, a cal resolverá tanto sobre a procedencia da indemnización como sobre quén
debe pagala, de acordo co páragrafo segundo do artículo 121. Esta resolución deixará aberta a vía contenciosoadministrativa, que poderá utilizar o particular ou o concesionario, no seu caso”.
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
1º. Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dna. Estrella González Pérez por mor
dun accidente acaecido o 21 de maio de 2005 na rúa Torrecedeira, á altura do número 94.
2º. Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde á U.T.E. Aqualia-FCC S.A., empresa
concesionaria do servizo municipal de augas, de conformidade co estabelecido no artigo 26 do prego de condicións
da concesión administrativa do servizo de xestión integral do abastecemento de auga e do Concello de Vigo,
debendo a dita empresa indemnizar á reclamante na contía de 5.304,55 euros, polos danos e perdas sufridos por
mor do accidente”.

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

19(1694).EXPEDIENTES SANCIONADORES POLO IMPAGO DAS COTAS DO
MERCADO DO PROGRESO NO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE SETEMBRO DE 2004 E
FEBREIRO DE 2006:
19.1)
19.2)
19.3)
19.4)
19.5)
19.6)
19.7)
19.8)
19.9)
19.10)
19.11)
19.12)
19.13)
19.14)
19.15)
19.16)

EXP.17756/240 POSTO 2 Carnes INT: Mª Angeles Bastos Besada 36008279
EXP.17758/240 POSTO 6 Carnes INT: Alvaro Veiga Domínguez 35927472T
EXP.17759/240/1 POSTO 12 Carnes INT: Gerardo Rodríguez Rodríguez 35988281C
EXP.17759/240/2 POSTO 13 Carnes INT: Gerardo Rodríguez Rodríguez 35988281C
EXP.17760/240 POSTO 14 Carnes INT: Domingo Carrera Pajares 99913418
EXP.17761/240 POSTO 15 Charcut. INT: María Hilda Fernández Lòpez 35893911
EXP.17728/240/1 POSTO 17 Carnes INT: Hector Soto González 35156380N
EXP.17763/240 POSTO 19 Carnes INT: José Antonio Beltrán Castro 36099677G
EXP.17764/240/1 POSTO 20 Carnes INT: Jose Manuel Fraga Perez 36009984
EXP.17764/240/2 POSTO 21 Carnes INT: Jose Manuel Fraga Perez 36009984
EXP.17766/240/1 POSTO 28 Carnes INT: Sebastián José Tato Vilas 36052619
EXP.17766/240/3 POSTO 30 Carnes INT: Sebastián José Tato Vilas 36052619
EXP.17769/240 POSTO 54 Carnes INT: Fernando Manuel González Rodríguez 36080781
EXP.17804/240 POSTO 2 Froitas (central) INT: María Pilar Alonso Quiñónes 36059473
EXP.17797/240/1 POSTO 4 Froitas INT: Carmen Pintos Rivas 35861004
EXP.17797/240/2 POSTO 5 Froitas INT: Carmen Pintos Rivas 35861004

S.ord. 4.12.06

19.17)
19.18)
19.19)
19.20)
19.21)
19.22)
19.23)
19.24)
19.25)
19.26)
19.27)
19.28)
19.29)
19.30)
19.31)
19.32)
19.33)
19.34)
19.35)
19.36)
19.37)
19.38)
19.39)
19.40)
19.41)
19.42)
19.43)
19.44)
19.45)
19.46)
19.47)
19.48)
19.49)
19.50)
19.51)
19.52)
19.53)
19.54)
19.55)
19.56)
19.57)
19.58)

EXP.17806/240 POSTO 7 Froitas (central) INT: Herminia Alonso Pintos 35936691
EXP.17798/240/2 POSTO 11 Froitas INT: Margarita Hernández Rodríguez 35952115
EXP.17803/240/1 POSTO 17 Froitas INT: María de los Angeles Fernández Covelo 36019120F
EXP.17803/240/2 POSTO 18 Froitas INT: María de los Angeles Fernández Covelo 36019120F
EXP.17805/240 POSTO 30 Froitas (central) INT: Ana María Novelle Pintos 35860516
EXP.17794/240 POSTO 1 Froitas INT: Rosa Amoedo Bouzón 76960107
EXP.17795/240 POSTO 2 Froitas INT: Francisca Amoedo Bouzón 35983073X
EXP.17796/240 POSTO 3 Queixos INT: Raúl Fontán Villanueva 36864781
EXP.17808/240 POSTO Cafetería INT: Gerardo Lens Fuentes 78786245
EXP.17799/240/1 POSTO 25 Flores INT: Teresa Mayor Montenegro 35891136
EXP.17799/240/2 POSTO 27Flores INT: Teresa Mayor Montenegro 35891136
EXP.17801/240/1 POSTO 28 flores INT: Manuel Rosario Gonzalez 36034320
EXP.17801/240/2 POSTO 29 flores INT: Manuel Rosario Gonzalez 36034320
EXP.17802/240 POSTO KIOSKO INT: María del Pilar Goyanes Leis 33129278
EXP.17792/240 POSTO Panadería INT: Jesús Abalde Guiadanes 35990406
EXP.17793/240/2 POSTO 8 Queixos INT: Josefina Villanueva Gondar 35977070
EXP.17770/240/1 POSTO 1 Bacalao S. INT: Manuel Jorge Seijo 36009461
EXP.17770/240/2 POSTO 2 Bacalao S. INT: Manuel Jorge Seijo 36009461
EXP.17772/240 POSTO 5 Peixe INT: Luisa Domínguez Amoedo 35965302H
EXP.17774/240 POSTO 10 Peixe INT: Margarita Rodríguez Otero 35881615
EXP.17776/240 POSTO 11 Peixe INT: María Mercedes Brao Godoy 36013549
EXP.17778/240 POSTO 13 Peixe INT: Amelia Conde Dorna 36020904Y
EXP.17779/240 POSTO 14 Peixe INT: María Teresa Marcos Vidal 36007650T
EXP.17780/240 POSTO 15 Peixe INT: Antonia Barreras Varela 35910877
EXP.17781/240 POSTO 16 Peixe INT: María del Pilar Collazo Barreras 35996792K
EXP.17782/240 POSTO 17 Peixe INT: María del Pilar Rodríguez Alonso 36066578
EXP.17784/240 POSTO 19 Peixe INT: Marina Villanueva Cosano 35964840Q
EXP.17785/240 POSTO 21 Peixe INT: Marly Rodríguez Lemos 76893295
EXP.17786/240 POSTO 24 Peixe INT: Elvira Fernández Bamio 35963109X
EXP.17787/240 POSTO 25 Peixe INT: Carmen Oya Amoedo 35988892
EXP.17788/240/1 POSTO 26 Peixe INT: Julia Quinteiro Quintas 35974660
EXP.17788/240/2 POSTO 27 Peixe INT: Julia Quinteiro Quintas 35974660
EXP.17788/240/3 POSTO 28 Peixe INT: Julia Quinteiro Quintas 35974660
EXP.17791/240 POSTO 32 Peixe INT: Caridad González Estévez 34517924
EXP.17730/240 POSTO 34 Peixe INT: Carmen Amoedo Amoedo 36000943
EXP.17731/240 POSTO 35 Peixe INT: María Dolores Oya Amoedo 36037159
EXP.17732/240 POSTO 37 Peixe INT: Estela Araujo Castro 36020137
EXP.17733/240 POSTO 38 Peixe INT: Mª Carmen Araujo Castro 35983235
EXP.17734/240/1 POSTO 39 Peixe INT: Plácida Castro Castro 76888473
EXP.17734/240/2 POSTO 40 Peixe INT: Plácida Castro Castro 76888473
EXP.17735/240/1 POSTO 41 Peixe INT: Gloria Cal Conde 35981023
EXP.17735/240/2 POSTO 42 Peixe INT: Gloria Cal Conde 35981023
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19.59)
19.60)
19.61)
19.62)
19.63)
19.64)
19.65)
19.66)
19.67)
19.68)
19.69)
19.70)
19.71)
19.72)
19.73)

EXP.17754/240/1 POSTO 45 Peixe INT: María Dolores Oya Amoedo 36037159
EXP.17754/240/2 POSTO 46 Peixe INT: María Dolores Oya Amoedo 36037159
EXP.17757/240 POSTO 3 Carnes INT: Mª Carmen Dominguez Fernandez 35973760
EXP.17762/240 POSTO 16 Charcut. INT: Rosario Fernandez Lopez 35911949Y
EXP.17728/240/2 POSTO 18 Carnes INT: Hector Soto González 35156380N
EXP.17766/240/2 POSTO 29 Carnes INT: Sebastián José Tato Vilas 36052619
EXP.17798/240/1 POSTO 10 Froitas INT: Margarita Hernández Rodríguez 35952115
EXP.17793/240/1 POSTO 1 Queixos INT: Josefina Villanueva Gondar 35977070
EXP.17773/240/1 POSTO 8 Peixe INT: Berlamar Gonzalez Doval 35946519A
EXP.17773/240/2 POSTO 9 Peixe INT: Berlamar Gonzalez Doval 35946519A
EXP.17783/240 POSTO 18 Peixe INT: José Angel Comesaña Fernández
EXP.17789/240/1 POSTO 29 Peixe INT: Mª Carmen Alonso Gonzalez
EXP.17789/240/2 POSTO 30 Peixe INT: Mª Carmen Alonso Gonzalez
EXP.17789/240/1 POSTO 36 Peixe INT: Mª Carmen Alonso Gonzalez
EXP.17735/240/3 POSTO 53 Peixe INT: Gloria Cal Conde 35981023

A Xunta de Goberno local retira estes expedientes para mellor estudio.

20(1695).PRODUCTIVIDADE DE D. MIGUEL MIRANDA PAN E D. LUIS
RODRÍGUEZ CADARSO DE LA PEÑA, ADSCRITOS Ó TRIBUNAL ECONÓMICO
ADMINISTRATIVO- SEGUNDO TRIMESTRE 2006. EXPTE. 16589/220.
Retírase este expediente para mellor estudio.

21(1696).PRODUCTIVIDADE, POR ACUMULACIÓN DE FUNCIÓNS, Ó
FUNCIONARIO D. XOSÉ LOIS CEA NOGUEIRA. EXPTE. 187/340.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización de 22.11.06, dáse conta
do informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 13.11.06, conformado pola xefa do Servizo de
Persoal, que di o seguinte:
Antecedentes:
Por Resolucion do Concelleiro de Asuntos Sociais de data 25 de outubro de 2005 encomendase ao
funcionario D Xose Lois Cea Nogueira, con n de persoal
e posto de Director do Verbum-Arquivo Pacheco a
sinatura e control da tramitacion administrativa do Servizo de Normalizacion Lingüística ante a situación
administrativa de servizos especiais da funcionaria responsable do Servizo, Dª Marta Souto Gonzalez.
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Con data 25 de outubro de 2006 recíbese na Unidade de Persoal a solicitude de aboamento dun
complemento de productividade correspondente á acumulacion de funcions de dito funcionario, conformada polo
Concelleiro delegado de Asuntos sociais e a Sra Alcaldesa.
Por resolucion de data 2 de novembro de 2006 procédese ao nomeamento interino de Dª Laura Iglesias
Rodriguez, con NIF 36157519R como técnica de normalización lingüística deste concello, tras a superación das
probas selectivas convocadas ao efecto.
De conformidade co disposto no artigo 23.3.c) da Lei 30/1984, do 2 de agsoto, de Medidas para Reforma
da Función Pública, o complemento de productividade está destinado a retribuí-lo especial rendimento, actividade
extraordinaria, e o interese e iniciativa coa que o funcionario desenvolve o seu traballo.
A apreciación da productividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas relacionadas
directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ó mesmo, sen que en nengún caso as
contías asignadas por dito complemento devenguen nengún tipo de dereito individual verbo das valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As vixentes Instruccións de plantilla, aprobadas en acordo da Xunta de Goberno Local de data 30/05/2005,
regulan os supostos nos que se produce o dereito á percepción do devanditoconcepto retributivo.
As cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público, tanto dos
demáis funcionarios da Corporación coma dos representantes sindicais.
Corresponde ao Pleno da Corporación determinar no orzamento a cantidade global destinada á asignación
do complemento de productividade, e á Xunta de Goberno Local a aprobación e a asignación individual do mesmo,
con arranxo ó establecido na Lei 7/ 85, de 2 de abril (artigo 127.1.h)
De conformidade coas Instruccións de Plantilla vixentes, no seu apartado terceiro a) con cargo o
complemento de productividade se retribuirá o especial rendemento e actividade e adicacion extraordinaria
derivada da acumulacion temporal de dous postos de traballo por motivos de urxencia, autorizada pola Alcaldía,
tra-lo informe da Xunta de Persoal, por importe equivalente ó complemento de destino do posto acumulado.
No presente suposto, e como xa se expuxo con anterioridade, a petición vén conformada pola AlcaldesaPresidenta.
Ditos importes serian:

25 outubro
Novembro
Decembro
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo

2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

importe
157,66
676,66
676,66
690,47
690,47
690,47
690,47
690,47
690,47
690,47
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agosto
setembro
25 outubro

2006
2006
2006

690,47
690,47
575,16

O que supon un total de 8300.37 €

Consecuentemente, sométese a consideración da Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención
xeral e da Xunta de Persoal, a seguinte PROPOSTA::
“ Recoñecer e aboar ó funcionario Sr. D Xose Lois Cea Nogueira, Director do Verbum-Pacheco, a
cantidade de 8.300.37 €, en concepto de productividade por acumulacion temporal de dous postos correspondente o
periodo comprendido entre o 25 de outubro de 2005 e o 25 de outubro de 2006.”

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

22(1697).PRODUCTIVIDADE POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO LIXEIRO DE
D. JOSÉ MANUEL SINDE VÁZQUEZ. EXPTE. 16791/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, dáse conta do informeproposta da técnica de Recursos Humanos, do 9.11.06, conformado pola xefa do Servizo de Persoal, que
di o seguinte:
Con data 9 de marzo de 2006 recibese na Unidade de Persoal solicitude de aboamento de complemento de
productividade por conduccion de vehiculo lixeiro a favor do funcionario municipal D Jose Manuel Sande Vazquez,
con nº de persoal 22970 e adscrito o departamento de proteccion civil, pola realizacion da conduccion das
Unidades Mobiles de dira Unidad ( Instruccións de plantilla, punto 3º apartado g). Asinan dito escrito o
Coordinador de proteccion civil, o Director tecnico de Proteccion Civil e o concelleiro de Mobilidade e Seguridade.
Posteriormente recibieronse nesta Unidade os dias 12 de setembro e 2 de novembro de 2006 as solicitudes
correspondentes os periodos marzo-aosto 2006 e setembro-outubro 2006, asinado polo coordinador de proteccion
civil a xefa de area e o concelleiro delegado de mobilidade e seguridade.
A instrucción terceira, apartado g) de data 30 de maio de 2005 sobre plantilla e relación de postos de
traballo do persoal o servicio da corporación e dos seus organismos autónomos, vixente para o presente exercicio,
establece que aboarase con cargo ó complemento de productividade, a actividade extraordinaria derivada da
conducción de un vehículo lixeiro municipal, non sendo oficial conductor, por un importe de 3’12 € por día, que
para o vindeiro ano 2006 o importe será de 3’18 €, en relación co IPC correspondente para este ano.
Para ter dereito á percepción deste complemento será preceptivo o desempeño destas funcións por tempo
superior ó 50% de cada respectiva xornada diaria.
O numero total de xornadas a aboar, según se reflexa en dito escrito e de 161, o que supon un importe total
para o referido periodo de 962,76 €
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Mes
Xuño 05
Xullo 05
Agosto 05
Setembro 05
Outubro 05
Novembro 05
Decembro 05
Xaneiro 06
Febreiro 06
Marzo 6
abril 06
Maio 06
Xuño 06
Xullo 06
Agosto06
setembro 06
outubro 06

N dias
11
21
10
22
21
22
12
22
20
22
18
21
22
10
9
21
21

Importe
unitario
3,12
3,12
3,12
3,12
3,12
3,12
3,12
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18
3,18

total
34,32
65,52
31,2
68,64
65,52
68,64
37,44
69,96
63,6
69,96
57,24
66,78
69,96
31,8
28,62
66,78
66,78
962,76

PROPOSTA:
Por isto, e previo informe da Intervención Xeral relativo á consignación e fiscalización do gasto, propónse
a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte A C O R D O :
“Recoñece-las obrigas que en concepto de complemento de productividade polos servicios prestados por D
Jose Manuel Sande Vazquez, con nº de persoal 22970 e adscrito o departamento de proteccion civil, pola
conduciccion dun vehículo lixeiro municipal, non sendo oficial conductor, a cantidade por un importe total de
962,76 € correspondentes ó periodo Xuño 2005-Outubro 2006, con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00PRODUCTIVIDADE”.
Dese traslado da presente resolución ao interesado, ao Comité de persoal e a Intervención xeral, debendo expoñerse
asemade no Taboeiro de Edictos 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 contencioso-administrativo 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 Contencioso-Administrativa.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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23(1698).PRODUCTIVIDADE DIFERENTES SERVIZOS. EXPTE. 16818/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 20.11.06, dáse
conta do informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 30.11.06, conformado pola xefa da
Unidade de Persoal e polo concelleiro-delegado de Xestión municipal, que di o seguinte:
Ata data de hoxe, achegáronse a Unidade de Persoal diferentes propostas de asignación de complementos de
productividade de diferentes servizos, según relación que se achega:

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Asesoría Xurídica,
recollido no informe que se achega, por importe total de 2.851’68 €, asinado polo Titular de Asesoría
Xurídica e conformado polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal da Xerencia de Urbanismo, recollido no
informe que se achega, por importe total de 45.176.67 €, asinado polo Xerente de Urbanismo e conformado
polo concelleiro-delegado de Urbanismo.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal da Área de Consumo, Medio Ambiente e
Limpeza, recollido no informe que se achega, por importe total de 16.178’56 €, asinado polo concelleirodelegado de Sanidade, Consumo e Medio Ambiente.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Contratación, recollido no
informe que se achega, por importe total de 2.081’23 €, asinado polo concelleiro-delegado de Xestión
Municipal.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal da Unidade de Persoal, recollido no
informe que se achega, por importe total de 5951,25 €, asinado pola Xefe da Unidade de Persoal e
conformado polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Patrimonio, recollido no
informe que se achega, por importe total de 11475,33 €, asinado polo Xefe de Patrimonio e conformado
polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal de Dirección de Ingresos, recollido no
informe que se achega, por importe total de 2.797’74 €, asinado pola Xefa de Dirección de Ingresos e
conformado polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal da Administración de Tributos, recollido
no informe que se achega, por importe total de 4.617’21 €, asinado pola Directora de Ingresos e conformado
polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Tesourería, recollido no
informe que se achega, por importe total de 3.648’03 €, asinado polo Tesoureiro Municipal e conformado
polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Inspección de Tributos,
recollido nos informes que se achegan, por importe total de 2.197’99 €, asinado polo Xefe da Inspección de
Tributos e conformado polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal.
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•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo da Policia Local, recollido
no informe que se achega, por importe total de
586.947’71 €, asinado polo concelleirodelegado de Movilidade e Seguridade.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Patromonio Histórico,
recollido no informe que se achega, por importe total de 964’22 €, asinado polo Xefe de Patrimonio
Histórico e conformado polo concelleiro-delegado de Patrimonio Histórico.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do departamento da Muller, recollido no
informe que se achega, por importe total de 3.274’21 €, asinado pola Xefa do departamento da Muller e
conformado pola concelleira-delegada da Área de Promoción Económica e Desenvolvemento Local.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal de Secretaria Xeral, recollido nos
informes que se achegan, por importe total de 2.039’37 €, asinado polo Titular do Órgano de Apoio á
Xunta de Goberno.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do departamento de Normalización
Lingüística, recollido no informe que se achega, por importe total de 842’60 €, asinado pola técnica do
servizo de Normalización Lingüística e conformado polo concelleiro-delegado da Área de Acción Social.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Festas e Animación
Sociocultural, recollido no informe que se achega, por importe total de 2.480’59 €, asinado pola técnica do
servizo de Festas e Animación Sociocultural e conformado polo concelleiro-delegado da Área de Acción
Social.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Cemiterios, recollido no
informe que se achega, por importe total de 24.405’60 €, asinado polo concelleiro-delegado da Área de
Acción Social.

.
•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do departamento de Mobilidade e
Seguridade, recollido no informe que se achega, por importe total de 10.885’58 €, asinado pola Xefa de
Mobilidade e Seguridade e conformado polo concelleiro-delegado de Mobilidade e Seguridade.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Participación Cidadá,
recollido no informe que se achega, por importe total de 2.469’33 €, asinado polo Xefe do departamento da
servizo de Participación Cidadá e conformado pola delegada do Goberno da Área de Participación
Cidadá.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Estatística, recollido no
informe que se achega, por importe total de 2.928’56 €, asinado pola Xefa do departamento Estatística e
conformado pola delegada do Goberno da Área de Participación Cidadá.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Informática, recollido no
informe que se achega, por importe total de 10.005`47 €, asinado polo Xefe do servizo de Informática e
conformado pola delegada do Goberno da Área de Participación Cidadá.

S.ord. 4.12.06

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Arquivo, recollido no
informe que se achega, por importe total de 1.503’48 €, asinado pola Xefa da Área de Réxime Interior e
conformado pola delegada do Goberno da Área de Participación Cidadá.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Rexistro Xeral, recollido
no informe que se achega, por importe total de 1.100’13 €, asinado polo Xefe do servizo do Rexistro Xeral
e conformado pola delegada do Goberno da Área de Participación Cidadá.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do departamento de Xuventude,
recollido no informe que se achega, por importe total de 2.865’02 €, asinado pola Xefa do departamento de
Xuventude e conformado pola concelleira- delegada da Área de Promoción Económica e desenvolvemento
Local.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do departamento de Benestar Social,
recollido no informe que se achega, por importe total de 17.917’70 €, asinado pola delegada do Goberno
da Área de Participación Cidadá.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do servizo de Extinción de Incendios,
recollido no informe que se achega, por importe total de 145.547’16 €, asinado pola Xefe do servizo de
Extinción de Incendios e conformado polo concelleiro-delegado de Movilidade e Seguridade.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do vixiante de instalacións municipais, don Fermín
Martínez González, recollido no informe que se achega, por importe total de 1.480’43 €, asinado polo
concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do departamento de Voluntariado,
recollido no informe que se achega, por importe total de 552’92 €, asinado pola concelleira-delegada de
Área de Promoción Económica e Desenvolvemento Local.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal da Área de Servizos Xerais, recollido no
informe que se achega, por importe total de 23374`89 €, asinado polo concelleiro-delegado de Área de
Servizos Xerais.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do Organismo Autónomo IMD, recollido
no informe que se achega, por importe total de 4.743’58 €, asinado polo Director técnico do IMD e
conformado pola concelleira-delegada da Área de Promoción Económica e desenvolvemento Local.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do departamento da Alcaldía, recollido
no informe que se achega, por importe total de 9.169’59 €, asinado pola Excma. Sra. Alcaldesa.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade de don Julio Pereira López da Escola de Artes e
Oficios, recollido no informe que se achega, por importe total de 750’45 €, asinado polo concelleirodelegado de Área de Asuntos Sociais.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal da Intervención Xeral, recollido no
informe que se achega, por importe total de 5.281’23 €, asinado polo xefe da Unidade de Contabilidade e
conformado polo concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal.
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•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do departamento da Cultura, Bibliotecas e
Museo, recollido no informe que se achega, por importe total de 6.596’51 €, asinado polo xefe do
departamento de Cultura e conformado polo concelleiro-delegado de Asuntos Sociais.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade a don Rafael González Sanmartín, da unidade de
apoio o Consorcio do Casco Vello, recollido no informe que se achega, por importe total de 1.951’46 €,
asinado polo concelleiro-delegado de Urbanismo e Medio Ambiente.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal do departamento de Educación,
recollido no informe que se achega, por importe total de 39.847’12 €, asinado polo xefe do servizo de
Educación e conformado polo concelleiro-delegado da Área de Asunto Sociales.

•

Proposta de abono dun complemento de productividade do persoal dos servizos de Desenvolmento Local e
Emprego; e de Comercio e Turismo, recollido no informe que se achega, por importe total de 1.085’67 €,
asinado pola concelleira-delegada da
Área de Promoción Económica e desenvolvemento Local.

De conformidade co disposto no artigo 23.3.d) da Lei 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para a
Reforma da Función Pública, o complemento de productividade está destinado a retribuí-lo especial rendimento,
actividade extraordinaria, e o interese e iniciativa coa que o funcionario desenvolve o seu traballo. Asi mesmo, de
conformidade co disposto no artigo 20 do Convenio laboral vixente, aprobado por acordo plenario de 28 de
decembro de 1998, a estructura das retribucións do persoal laboral queda equiparada ao réxime retributivo do
persoal funcionario.
A apreciación da productividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas relacionadas
directamente con desenvolvemento do posto de traballo e obxectivos asinados ó mesmo, sen que en ningún caso as
contías asinadas por dito complemento devenguen ningún tipo de dereito individual verbo das valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público.
O Pleno da Corporación, na súa sesión de data 27 de novembro de 2006, acordou o incremento da partida
121.0.150.00.00 –productividade-, en unha cuantía máxima de 1.132.818’93 €.
Segundo as novas competencias resolutorias que o artigo 127.1.h) da lei 7/85, Reguladora das bases de
réxime local, introducido pola lei 57/2003, de 16 de decembro, lle atriúe á Xunta de goberno local (aprobación de
retribucións do persoal de acordo cos orzamentos e demais cuestións de persoal non atribuídas a outros órganos), é
competencia da Xunta de goberno a aprobación da asinación de productividades en tanto en canto se produza a
debida reserva de crédito da partida orzamentaria no presuposto vixente.
Feitas as consideracións precedentes, sométese á Xunta de goberno Local as propostas contidas nos
informes dos servizos municipais anteriomrente indicados referentes a aprobación e asignación indivcidual dos
complementos retributivos por productividade, pola contia e asignación nominal contida en ditos informes e que
ascende a un importe total de 1.007.986,30 € co seguinte detalle
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Nº
SERVIZO
RELACION QUE COMENZA POR
IMPORTE TOTAL
ORDEN
1
Admon de Tributos Concepcion Ocampo Cardalda e remata por
4617´21
Purificacion Bernardez Martinez
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Nº
SERVIZO
ORDEN
2
Alcaldía
3

Arquivo

4

Asesoría Xurídica

5

Benestar Social e
Cedro
Cemiterios

6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Consumo, Mdio
Ambiente e
Limpeza
Contratación

RELACION QUE COMENZA POR
Rosa Nuñéz Fernández e remata por Pilar Egea
Torrón
Alvaro Sieiro Reinaldo e remata por Raquel
Rodríguez Díaz
Xesús M. Costas Abreu e remata por Francisco J.
González-Yebra Pimentel
Enrique Jesús Gómez García e remata por Mª
Teresa Salvadores Canedo
Mª Jesús Iglesias Leiros e remata por Jesús Alfonso
Sanmartín
Avelina Santiso Gil e remata por Miguel Hinrichs
Vázquez de Parga
Arsenio Diaz del Rio Fery e remata por Sonia
Lorenzo Santos
Jesús López Moure e remata por Xosé Lois Cea
Nogueira
Ignacio Ojea Perez e remata por Carlos Soto
Alvarez

Cultura, Bibliot
e Museo
Desn. Local Em
e Comercio e
Turismo
Dirección Ingresos Josefa Calvet Micas e remata por Mª Jesús
Magdalena Vila
Educación
Pedro Mª Vázquez Iglesias e remata por Manuel
Francisco Sanmartín García
Estatística
Mª Isabel Ayuso Torres e remata por Ana Mª
Ferández Prieto
Extinción de
Juan Ramón Comesaña Alen e remata por José
Incendios
Manuel González Ucha
Festas e An.
Aranzazu González Mosquera e remata por José
Sociocultural
Luis Sedra Ortega
IMD
Javier Pinal Falque e remata por Mª José Villar
Ferreiro
Informática
Ricardo Rodríguez Frieiro e remata por José Alves
Alfaya
Inspección
Lucio Varela Borreguero e remata por Juan Carlos
Tributos
Román Casas
Intervención Xeral Belén Pérez Barreiro e remata por Luis García
Álvarez
Mobilidade e
Ramón Fernández Linarez e remata por Carmen
Seguridade
Pintado García
Muller
Susana Carrasco Mera e remata por Cristina
Gómez García
Normalización
Mª del Carmen Viñas Rodrigo e remata por Laura
Lingüística
Iglesias Rodríguez

IMPORTE TOTAL
9.169’59
1.503’48

2.851’68
17.917’70
24.405’60

16.178’56
2.081’23
6.596’51
1.085’67

2.797’74
39.847’12
2.928’56
145.547’16
2.480’59
4.743’58
10.005’47
2.197’99
5.281’23
10.885’58
3.274’21
842’60

S.ord. 4.12.06

Nº
SERVIZO
ORDEN
23
Participación
Cidadá
24
Patrimonio
25
26

Patrimonio
Histórico
Persoal

27

Policia Local

28

Rexistro Xeral

29

Secretaría Xeral

30

Servizos Xerais

31

Tesourería

32

Unidade
Consorcio C.V.
Universidade
Popular
Vixiante Instal.
Municipais
Voluntariado
Xerencia
Urbanismo
Xuventude

33
34
35
36
37

RELACION QUE COMENZA POR
Francisco J. Gutierrez Orue e remata por Amelia
Estevez Barreiro
Beatriz Barbará Rodríguez e remata por Mª del
Carmen Pereira Mora
Belén Alvarez Soage e remata por Mª Gómez
Janeiro
Amelia Aragunde Martínez e remata por Maria
Dapena Gomez
Carmelo del Castillo Martín e remata por Rafael
Saavedra González
Celsa Martínez Fernández e remata por José
Vicente Comesaña Trigo
Mª Mercedes Eiras Fernández e remata por Angeles
Vidal Miralles
Emilio Iglesias Alvarez e remata por Gilberto
Moldes Crespo
José Manuel Fernández Barros e remata por Oscar
Miguel Vega Andión
Rafael González Sanmartín
Julio Pereira López
Fermín Martínez González
Beatriz Gómez Ouro
Nuria Martínez-Fociños de Valenzuela e remata por
Mª Jesús Iglesias Alvarez de Novoa
Belen Mediero Rodríguez e remata por José Alvarez
Riveiro

TOTAL................................................................................................................

IMPORTE TOTAL
2.469’33
11.475,33
964’22
5.951,25
586.947,71
1.100’13
2.039’37
23.374’89
3.648’03
1.951’46
750’45
1.480’43
552’92
45.176´67
2.865’02

1.007.986’30

Acordo
A Xunta de Goberno local acorda aprobar as propostas contidas nos informes dos servizos
municipais anteriormente indicados referentes á aprobación e asignación individual dos complementos
retributivos por productividade, pola contía e asignación nominal contida en ditos informes e que ascende
a un importe total de 1.007.986,30 € co detalle que se indica no precedente informe.
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24(1699).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DE VÍAS E
OBRAS, POR XORNADA PARTIDA, CORRESPONDENTE Ó MES DE OUTUBRO 2006.
EXPTE. 16812/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 28.11.06 e de acordo
co informe-proposta da xefa do Servizo de Persoal do 24.11.06, conformado polo primeiro tenente de
alcalde, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñece-las obrigas que en concepto de complemento de productividade de servicios prestados
polo persoal do servicio de Vías e Obras, aboarase os traballadores que figuran nas relacións que se
achegan e que comezan por don Antonio Couso Martínez e remata por dona Mª Angeles Crispin
Mosquera, as cantidades que figuran para cada un deles, correspondentes ó mes de OUTUBRO-2006, e
que ascenden a un total de 27,36€, con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00.

25(1700).PRODUCTIVIDADE POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL,
SEN SER OFICIAL, DE PERSOAL DO DEPARTAMENTO DE XUVENTUDE,
CORRESPONDENTE Ó 2º E 3º TRIMESTRE 2006. EXPTE. 1744/336.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 28.11.06 e de acordo
co informe-proposta da xefa do Servizo de Persoal do 17.11.06, conformado polo primeiro tenente de
alcalde, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade polos servicios
prestados polo persoal do servizo de Xuventude, aboaráselle por conducir un vehículo lixeiro municipal,
non sendo oficial conductor, a cantidade que figura na relación que se achega, por un importe total de
305’28 € (TRESCENTOS CINCO EUROS CON VINTEOITO CÉNTIMOS), correspondentes ó 2º e 3º
trimestre de 2006 e con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00-GRATIFICACIÓNS.

26(1701).PRODUCTIVIDADE POR CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL,
SEN SER OFICIAL, DE PERSOAL DO SERVIZO DE ELECTROMECÁNICOS,
CORRESPONDENTE Ó 2º E 3º TRIMESTRE 2006. EXPTE.11832/444.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 28.11.06 e de acordo
co informe-proposta da xefa do Servizo de Persoal do 17.11.06, conformado polo primeiro tenente de
alcalde, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade polos servicios
prestados polo persoal do servizo de Electromecánicos, aboaráselle por conducir un vehículo lixeiro
municipal, non sendo oficial conductor, a cantidade que figura na relación que se achega, por un importe
total de 352’98 € (TRESCENTOS CINCOENTA E DOUS EUROS CON NOVENTA E OITO CÉNTIMOS) ,
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correspondentes ao 2º e 3º trimestre de 2006 e con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00GRATIFICACIÓNS.

27(1702).PRODUCTIVIDADE POR CONDUCCIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL, SEN
SER OFICIAL, DE PERSOAL DO SERVIZO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDENTE Ó 3º
TRIMESTRE 2006. EXPTE. 16800/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 28.11.06 e de acordo
co informe-proposta da xefa do Servizo de Persoal do 24.11.06, conformado polo primeiro tenente de
alcalde, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade polos servicios
prestados polo persoal do departamento de Educación, aboaráselle por conducir un vehículo lixeiro
municipal, non sendo oficial conductor, a cantidade que figura nas relacións que se achegan no
expediente, por un importe total de 133’56 € (CENTO TRINTA E TRES EUROS CON CINCOENTA E
SEIS CÉNTIMOS), correspondentes ó 3º trimestre de 2006 e con cargo a partida presupostaria
121.0.150.00.00-GRATIFICACIÓNS.

28(1703).GASTOS LOCOMOCIÓN PERSOAL INSPECCIÓN TRIBUTOS. EXPTE.
18193/502.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 29.11.06 e de acordo
co informe-proposta da xefa do Servizo de Persoal do 23.11.06, conformado xefa do Servizo de Persoal, a
Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar o gasto por un importe de 3043.80 € correspondente ás indemnizacions por
desprazamento no termo municipal por razóns do servizo do persoal municipal, correspondentes ao
servizos de Inspeccion de Tributos, con cargo á clasificación económica do orzamento 231.00.00 -Gastos
de Locomoción.

29(1704).CONTRATACIÓN DUN OFICIAL PAVIMENTADOR E DOUS
OPERARIOS PAVIMENTADORES POLO PERÍODO DE 3 MESES. EXPTE. 16815/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 29.11.06, dáse conta
do informe-proposta da técnica de Organización e Xestión de Recursos Humanos, conformado pola xefa
do Servizo de Persoal, que di o seguinte:
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Con data 20 de maio do 2004, asinóuse un convenio de colaboración entre a Excma. Diputación Provincial
de Pontevedra e o Concello de Vigo, para obras de pavimentado en rúas e camiños da cidade.
Con data 10 de novembro do 2006, ó Coordinador da Área de Servizos Xerais: Álvaro Crespo Casal coa
conformidade do Concelleiro da Area de Servizos Xerais, solicita a contratación temporal dun oficial e dous peóns
picheiros, en base o devandito convenio, co obxecto de seguir dando apoio a maquinaria aportada por ésta por
motivo da ampliación de actuacións de obras e pavimentado en rúas e camiños mais deterioradas coas últimas
choivas, nas distintas parroquias deste Concello e debido a que ó servicio de Vías e Obras conta con unha dotación
mínima e insuficiente de persoal.
De conformidade co exposto no artigo 9.2 da lei 4/88, de 26 de maio da Función Publica de Galicia, a
selección de persoal laboral efectuaráse de acordo coa oferta de emprego público, mediante convocatoria pública e
a través de sistema de concurso ou concurso-oposición libre.
Nembargantes, e consonte ó paragrafo 3° do mesmo artigo poderáse tamén contratar persoal laboral de
carácter non permanente de conformidade coa lexislación laboral vixente, para a realización de traballos de
carácter temporal e coxuntural por razóns de necesidade ou urxencia, debidamente motivadas.
Ó abeiro do disposto no artigo 35 do RD 364/95, de 10 de marzo, polo que se establece o Regulamento
Xeral de ingreso do persoal ó servicio da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e
promoción profesional dos funcionarios civís da Administración xeral do estado, de aplicación supletoria para o
persoal da Administración local (artigo 1.3), poderáse proceder á contratación de persoal laboral non permanente
para a realización de traballos que non poidan ser atendidos por persoal laboral fixo.
O procedemento selectivo para a contratación de persoal laboral non permanente carece dunha
regulamentación legal específica, non séndolle de aplicación os requisitos formais establecidos nos artigos 28 a 33
do RD 364/95, por canto se refíren exclusivamente á cubrición de postos reservados ó persoal laboral fixo de novo
ingreso, esto e, aqueles que figuran incluidos no cadro de persoal (artigo 15.1.f) da Lei 30/84, de 2 de agosto, de
medidas para a reforma da función publica), e que deben formar parte da oferta de emprego público.
Nembargantes, o procedemento selectivo que ós efectos oportunos se aprobe polo órgano de contratación
deberá ser respetuoso en todo caso cos principios de mérito e capacidade, tal e como dispón o artigo 35 do RD
364/95 .
Por esta razón, o artigo 249.1 da lei autonómica 5/97, de 22 de xullo, da Administración local de Galicia,
prevé que o proceso selectivo do persoal laboral será con carácter xeral o concurso, excepto nos casos de urxencia.
A modalidade contractual que se considera oportuno elixir -contrato por acumulación de tarefas-, esta
definida para atender esixencias circunstanciais por acumulación de tarefas, ainda que sexa tratandose da
actividade normal (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de decembro), e o seu prazo contractual se
establece como máximo en seis meses.
Asimesmo, será de aplicación ó disposto no Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para a mellora do
crecemento e do emprego, que modifica a lexislación laboral, o cal pretende evitar e prevenir a utilización abusiva
de contratos de duración determinada e en concreto ó disposto no capítulo II que modifica ó apartado 5 do artículo
15 do estatuto dos traballadores, no relativo a duración máxima dos periodos de contratación das distintas
modalidades contractuales de duración determinada.
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Enténdese por outra banda, amparada ésta contratación ó aveiro do disposto no artigo 20.2 da lei 30/2005,
de 29 de decembro, de presupostos xerais do Estado para o ano 2006, xa que se trata de cubrir unha necesidade
urxente nun servicio.
O importe de ditas contratacións, un oficial pavimentador e dous operarios pavimentadores-obras
públicas durante tres meses supón un gasto total de 18.871,4 €

BASICAS…………………………………..
C.D………………………………………….
C.E………………………………………….

564,39
346,02
549,30

TOTAL MES……………………………….

1.459,71

P.P EXTRA………………………………..

729,86

S.S. A CARGO CONCELLO ………….

510,89

Importe total 1 oficial –3 meses

6.641,66

BASICAS
C.D.
C.E.

515,24
279,39
549,30

TOTAL MES

1.343,93

P.P EXTRA

671,97

S.S. A CARGO EMPRESA

470,37

Importe total 2 operarios–3 meses

12.229,74

En relación ó exposto, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL DICTE A SEGUINTE PROPOSTA
DE RESOLUCIÓN:
1º.- A través de anuncio na prensa local, solicitar candidatos que respondan as seguintes características:
OFICIAIS-PAVIMENTADORES, PARA VIAIS E CAMIÑOS PÚBLICOS :
Titulación esixida: Graduado Escolar, FPI ou equivalente, e contar con experiencia acreditada en
pavimentación de viais.
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OPERARIOS-PAVIMENTADORES, PARA VIAIS E CAMIÑOS PÚBLICOS:
Titulación esixida: Certificado de Escolaridade ou equivalente, e preferentemente con experiencia en
pavimentación de viais.
2º.- Que por una comisión de valoración composta polo concelleiro-delegado de Persoal ou concelleiro en
quen delegue –que actuará como Presidente-, o Coordinador da Área de Servizos Xerais, un/unha representante
designado polo Comité de Persoal e o Xefe da Unidade de Persoal ou técnico en quen delegue –que actuará como
secretario-, propoña os candidatos/as co obxecto de formaliza-la contratación.
A tales efectos, o proceso de selección constará dunha proba práctica sobre coñecementos das tarefas
propias do posto de traballo, que se avaliará de cero a dez puntos, tendo esta proba carácter excluinte se o/a
candidato/a non obten un mínimo de cinco puntos.
A comisión proporá para a contratación, ós/ás candidatos/as que resulten seleccionados por orde de
puntuación.
3º.- Que pola Alcaldía-Presidencia se proceda á formalización dos correspondentes contratos ós
candidatos/as propostos pola citada Comisión, sendo éstes/as contratados/as baixo a modalidade contractual
-contrato por acumulación de tarefas-, que está definida para atender esixencias circunstanciais por acumulación
de tarefas, ainda que sexa tratándose da actividade normal (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de
decembro, e o seu prazo contractual se establece como máximo en seis meses”, respetando en todo caso os límites
de duración establecidos no R.D. Ley 5/06.

4º.- Adscripción:

Cod. de servicio Vías e Obras: 442.
Cód. oficial-pavimentador:
243.
Cód. operario-pavimentador: 158.

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

30(1705).PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DE CEMITERIOS, POR XORNADA
PARTIDA, CORRESPONDENTE Ó MES DE OUTUBRO DE 2006. EXPTE. 16787/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 28.11.06 e de acordo
co informe-proposta da xefa do Servizo de Persoal do 13.11.06, conformado polo primeiro tenente de
alcalde, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de productividade de servicios prestados
polo persoal do servicio Cemiterios, aboarase os traballadores que figuran na relación que se achega no
expediente e que comeza por don Jesús Alfonso Sanmartín e remata por don Delmiro Vilanova Acuña, as
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cantidades que figuran para cada un deles, correspondente ao mes de OUTUBRO-2006, e que ascenden a
un total de 1.173’04 € (MIL CENTO SETENTA E TRES EUROS CON CATRO CÉNTIMOS), con cargo
a partida presupostaria 121.0.150.00.00-GRATIFICACIÓNS.

31(1706).PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA RÚA ASTURIAS, ENTRE AS
RÚAS PINO E TRONCOSO (APROBACIÓN INICIAL). EXPTE 4678/401.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe proposta do secretario da
Xerencia de Urbanismo, do 27.11.06, que di o seguinte:
FEITOS
1º.- No día 23/11/2006 o enxeñeiro técnico municipal de obras públicas emitiu o seguinte Informe:
“En data 26 de Maio de 2005, don Julio González-Babé Ozores, en representación de Centro Médico Galego S.A.,
presenta para a súa tramitación o proxecto de urbanización da rúa asturias entra ruas Pino e Troncoso -Vigo, e
desenrola as previsions da Modificación puntual da subsanación de deficiencias na adaptación do P.G.O.U: de vigo
de 1998 a ley 11/85 de adaptación da ley do solo a Galicia (P.G.O.U. 93) (Exp-7617/411) aprobado definitivamente
o 27 de setembro do 2004. Este proxecto foi redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos Rafael llano de
la Concha, de Noroeste de arquitectura e ingeniería, con sucesivos visados de fechas 2 de Maio do 2006, 7 de Xullo
do 2006 e de fecha 11 de Septiembre do 2006, unha vez introducidos os axustes solicitados. Os efectos fiscales que
corresponda, O Orzamento de Execución Material ascende a cantidade de 149.809,43 € polo que dacordo co
apartado 3.8.1.2i das vixentes NN.UU., deberán presentar un Aval polo 100% a aprobación defenitiva. A
Urbanización ten unha superficie total de 1.162,75 m2, correspodendo a totalidade da superficie a rua e beirarruas.
Dita urbanización está composta por unha rúa de 87 m de longo e de 12 m de ancho dividida en dúas peirarrúas de
1,80 m e unha calzada de 8.40 m para dous carriles e unha liña de aparcamiento. A urbanización dispon de todos os
servicios urbanísticos habituais; rede de pluviais, saneamento, abastecemento e rega, alumeado público,
comunicacións e mobiliario urban. O proxecto cumpre coas vixentes NN.UU., cos artículos 67 ao 70 do RPU, e co
decreto 35/2000 de accesibilidade. Adxuntanse os informes favorabeis dos servicios de Electromecánicos e Montes,
Parques e Xardins. O comenzo das obras terá que ser posto en coñecemento do coordinador da area de servicios
para efectuar o seguimento das mesmas e coordinar os diversos departamentos municipais que vaian ter
competencia unha vez sexan entregadas. O solicitar a recepción das mesmas facilitarase o realmente executado en
soporte informatico. A dirección facultativa das obras estará obrigada a entregar a inspección municipal das obras
aqueles ensaios e/ou documentos que avalen a idoneidade das unidades que por aquela fosen considerados
necesarios, conforme o prego de prescripcions técnicas. O acordo de aprobación inicial, así como o periodo de
exposición o público notificarase as empresas Unión Fenosa, Aqualia e as de comunicacions, ademais dos
propietarios dos terrenos incluidos no ámbito do proxecto”.
2º.- Constan tamén no expediente os informes dos servizos municipais de “Electromecánicos” (17/11/2006) e
“Montes, parques e xardíns”. Asemade, no mes de maio de 2006 comunicóuselle a súa tramitación ás entidades
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mercantís “Unión Fenosa”, “Gas Galicia”, “R”, e “Telefónica”, sen que formulasen ningunha observación ao
respecto.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O Proxecto de Urbanización de referencia ampárase no disposto no Art. 110 Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA) e Arts. 67 e ss. do RD 2159/1978, do 23 de xuño,
aprobatorio do Regulamento de Planeamento Urbanístico (RPU). Limítase a executa-las aliñacións establecidas
directamente no Plan Xeral vixente sobre un tramo da rúa Asturias.
De conformidade co preceptuado no Art. 110.4 LOUGA, tra-la aprobación inicial do Proxecto de
Urbanización abrirase un trámite de información pública polo prazo de 20 días hábiles, mediante publicación de
anuncio no BOP e nun dos diarios dos de maior circulación na provincia.
É competente para aprobar inicial e definitivamente este Proxecto de Urbanización a Xunta de Goberno
Local, segundo o disposto no Art. 127.1.d) Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, modificada por Lei
57/2003, do 16 de decembro.
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte A C O R D O
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o Proxecto de Urbanización da rúa Asturias, entre as rúas Pino e
Troncoso, promovido pola entidade “Centro Médico Galego SA”, subscrito polo enxeñeiro de camiños D. Rafael
Llano de la Concha, vixado polo colexio de enxeñeiros no 02/05/2006, 07/07/2006 e 11/09/2006 (expte. 4678/401).
SEGUNDO: Abrir un trámite de información pública polo prazo de 20 días hábiles, mediante publicación
de anuncios no BOP e nun diario dos de maior circulación na provincia. Notifíquese o seu contido íntegro aos
interesados polo mesmo, así como ás entidades concesionarias de servizos públicos.

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

32(1707).MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA UE I-01
VILLALAURA (APROBACIÓN INICIAL). EEXPTE. 4716/401.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe proposta do secretario da
Xerencia de Urbanismo, do 27.11.06, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
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1.- En data 30/04/2003 o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo acordou: “PRIMEIRO: Aprobar
definitivamente o Proxecto de Urbanización do polígono "U.E. I - 01 VILLALAURA", redactado polos Arquitectos
D. Antonio Davila Alonso, Dª Eva Filgueira García, D. César Jiménez López, D. Luis Meijide Rico e D. Jesús
Cordeiro Rodríguez, visado polo COAG no 09/01/2002, 13/12/2001 e 13/07/2001 -Expte. 4291/401- (...)”.
2.- No 19/10/2006 o representante da Xunta de Compensación presentou un escrito nesta Administración
municipal solicitando a modificación do Proxecto de Urbanización. En data 24/11/2006 o enxeñeiro técnico
municipal de obras emitiu o seguinte Informe:
“En fecha 17 de julio de 2001, la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución I – 01 VILLA LAURA presentó
para su tramitación el Proyecto de Urbanización que desarrolla las previsiones contenidas en el PGOU,
ordenación, viario y zonas verdes, tal y como recoge la ficha de la mencionada U.E. Con fecha 30/04/03, el Consejo
de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó definitivamente dicho Proyecto. Con fecha 19 de Octubre 2006, la
Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución I – 01 VILLA LAURA presenta para su tramitación el Reformado
del Proyecto de Urbanización que responde a la notificación enviada por el Técnico que suscribe con fecha 3 del
mismo mes. Durante la ejecución de las excavaciones para la construcción de las edificaciones de la zona,
surgieron serias dificultades por la naturaleza rocosa del terreno, dando lugar a numerosas incidencias. Esta
circunstancia puso en tela de juicio la conveniencia de construir la galería de servicios incluida en el documento ya
aprobado, teniendo en cuenta que la excavación de la misma precisaba de una profundidad de más de tres metros y
medio. Además se planteaba el hecho de que un tramo aislado de esa infraestructura, provocaba también
complejidades a la hora de su explotación relativas a la seguridad y mantenimiento. Atendiendo a estas razones,
técnicamente no es aconsejable su construcción, indicándose a la Junta de Compensación que modifique el Proyecto
de Urbanización en el sentido de ejecutar las instalaciones de los servicios urbanísticos que discurrían inicialmente
por la galería, mediante alojamiento en zanjas. Además, el documento ya aprobado, no incluía el soterramiento de
los contenedores de residuos sólidos urbanos, otro motivo que aconseja la modificación pedida. Por otro lado, el
diseño de la sección transversal de las calles, y los materiales a emplear, no coincidían con las operaciones de
reurbanización que en los últimos años acomete el Concello, siendo precisa la adecuación a estos supuestos de las
obras proyectadas. Este documento ha sido redactado por los Arquitectos Antonio Davila Alonso, Eva Filgueira
Garcia, Cesar Jimenez Lopez, Luis Meijide Rico, y Jesus Cordeiro Rodriguez. , y tiene visado de fecha 18 de
Octubre de 2006. A los efectos fiscales que corresponda, el Presupuesto de Ejecución Material asciende a la
cantidad de 1.544.737,08 €. El Proyecto cumple con las vigentes NN.UU., con los artículos 67 al 70 del RPU, y con
el Decreto 35/2000 de accesibilidad. El inicio de las obras será puesto en conocimiento de la Oficina de Vías y
Obras para efectuar un seguimiento de estas y coordinar los diversos departamentos municipales que hayan de
tener competencias una vez sean entregadas al Ayuntamiento. Al solicitar la recepción de las mismas, se facilitará lo
realmente ejecutado en soporte informático.”
3.- Constan no expediente informes das oficinas municipais de “Montes, parques e xardíns” e de “servizos
electromecánicos” de data 23/11/2006.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
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De acordo cos informes técnicos obrantes no expte. esta modificación do Proxecto de Urbanización do
polígono de Villalaura axústase ao disposto no Art. 110 Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística
de Galicia (LOUGA) e Arts. 67 e ss. do RD 2159/1978, do 23 de xuño, aprobatorio do Regulamento de Planeamento
Urbanístico (RPU).
De conformidade co preceptuado no Art. 110.4 LOUGA, tra-la aprobación inicial da modificación do
Proxecto de Urbanización abrirase un trámite de información pública polo prazo de 20 días hábiles, mediante
publicación de anuncio no BOP e nun dos diarios dos de maior circulación na provincia.
É competente para aprobar inicial e definitivamente esta modificación do Proxecto de Urbanización a
Xunta de Goberno Local, segundo o disposto no Art. 127.1.d) Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local,
modificada por Lei 57/2003, do 16 de decembro.
En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte A C O R D O
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a modificación do Proxecto de Urbanización da UE I-01 Villalaura,
redactada polos Arquitectos D. Antonio Davila Alonso, Dª Eva Filgueira García, D. César Jiménez López, D. Luis
Meijide Rico e D. Jesús Cordeiro Rodríguez, visada polo COAG no 18/10/2006 -Expte. 4716/401-.
SEGUNDO: Abrir un trámite de información pública polo prazo de 20 días hábiles, mediante publicación
de anuncios no BOP e nun diario dos de maior circulación na provincia. Notifíquese o seu contido íntegro á Xunta
de Compensación e propietarios do polígono, así como ás entidades concesionarias de servizos públicos.

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

33(1708).CONVENIO
DE
PLANEAMENTO
URBANÍSTICO
PARA A
MUSEALIZACIÓN DOS RESTOS ARQUEOLÓXICOS DA RÚA MARQUÉS DE VALADARES,
41 (APROBACIÓN INICIAL). EXPTE. 4662/401.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xerente de
Urbanismo, do 27.11.06, conformado polo concelleiro-delegado de Urbanismo, que di o seguinte:
En datas respectivas 03/07/2000 e 07/02/2001 outorgáronselle á entidade mercantil “Inversiones Playa Mar SL”
senllas licenzas de obras para a construcción dunha edificación na r/ Marqués de Valladares núm. 41 (antes 43) de
dúas plantas de soto a garaxe-aparcamento, planta baixa, tamén a garaxe-aparcamento e portal, e cinco plantas
altas máis aproveitamento baixo cuberta, destiñados a vivenda (exptes. 35537/421 e 39251/421).
Durante a execución das tareas de excavación, detectouse a existencia de restos arqueolóxicos na finca, ordeándose
pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia a realización de prospeccións arqueolóxicas, con orde de
paralización das obras de edificación. Posteriormente dita Administración autonómica estableceu a obriga de
conservar “in situ” os restos arqueolóxicos descubertos, nunha superficie aproximada de 227 m2 da parcela.
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No 27 de decembro de 2005 a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia asinou co Concello de Vigo un
“Protocolo de intencións para a musealización e posta en valor dos restos arqueolóxicos aparecidos no soar nº 41
da rúa Marqués de Valladares da Cidade de Vigo”. Nél preveuse a financiación pola Administración autonómica da
musealización dos restos arqueolóxicos, así como unha futura modificación do planeamento urbanístico a fin de
protexer ditos restos procurando mante-la indemnidade patrimonial dos seus propietarios á vista das licenzas
concedidas e dos prexuízos padecidos por éstes con motivo da paralización das obras.
En data 22/02/2006 o representante de “Inversiones Playa Mar SL” presentou un escrito na Xerencia Municipal de
Urbanismo propoñendo a formalización dun convenio urbanístico de planeamento, como complemento do protocolo
citado no epígrafe anterior.
No 09/03/2006 o Concelleiro-Delegado de Urbanismo dictou Resolución de incoación do correspondente
procedemento, a tramitar de conformidade co disposto nos arts. 233 e ss. Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA). O 14/03/2006 a arquitecta técnica da oficina municipal de “Barrios
Históricos” emitiu un Informe sobre a proposta de Convenio. No 30/06/2006 o arquitecto técnico da oficina
municipal de Planeamento e Xestión emitiu un Informe de valoración da edificabilidade autorizada nas licenzas que
non se pode materializar.
No 18/08/2006 o Xerente de Urbanismo formulou un Informe sobre a oportunidade da nova ordenación prevista no
Convenio, dándolle unha nova redacción ao mesmo, cunha edificabilidade inferior á proposta inicialmente pola
propiedade.
En data 07/11/2006 o equipo redactor do “Plan Especial do Ensanche” emitiu un Informe sobre a última versión do
Convenio. Nese Informe, tras matizar certos aspectos relativos á ordenación do ámbito, concluíu o seguinte:
“(...)
1.

Asúmense os obxectivos reseñados anteriormente e que se explicitan no protocolo asinado:
a) conservar in situ e musealizar os restos arqueolóxicos
b) conxugar, na ordenación, a conservación dos restos máilos dereitos edificatorios da propiedade e
a súa indemnidade patrimonial

2.

Asúmese a proposta de aproveitamento da Xerencia Municipal de Urbanismo, na súa cuantificación en
metros cadrados, toda vez que cubre a merma xerada pola cesión dos terreos.

Asemade asúmese prever o acceso aos restos e musealización dende o soar da Praza de Compostela. Da análise da
proposta presentada, conclúese que resulta compatible cos criterios xerais de ordenación mailo interese xeral, no
cumprimento do mandato legal, sen prexuízo dos axustes precisos que se considere introducir, no evoluír da mesma
na súa conformación. A proposta de formalización pormiudada da ordenación terá que achegarse por parte dos
interesados, que deberán estar en permanente contacto co Equipo Redactor, quen deberá informar o proceso e
resultado. Estímase un período máximo de tres meses para a consecución da mesma e a súa incorporación como
ordenación detallada nun àrea de intervención no Avance do Plan Especial.”.
En data 27 de novembro de 2006 o Secretario da Xerencia de Urbanismo emitiu un Informe xurídico ao respecto.
No mesmo día subscribiuse o Convenio de planeamento urbanístico que se transcribe a continuación:
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“CONVENIO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE
MERCANTIL “INVERSIONES PLAYA MAR SL”
En Vigo, a ........ de ....... de 2006;
COMPARECEN
Dunha parte, a Excma. Sra .Dª. Corina Porro Martínez, Alcaldesa-Presidenta do Excmo. Concello de
Vigo.
E doutra parte, D. Basilio Martínez Serodio, maior de idade, veciño de Vigo, domiciliado en r/ Alvaro
Cunqueiro, núm. 20, 8º, A, e con DNI 76.898.476-T.
Tamén comparece D. Francisco de Cominges Cáceres, Secretario da Xerencia Municipal de
Urbanismo.
INTERVEÑEN
Dª Corina Porro Martínez na súa condición de Alcaldesa-Presidenta do Excmo. CONCELLO DE VIGO, na
súa representación (art. 124.1 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local –LBRL-).
D. Basilio Martínez Serodio, no nome e representación da entidade mercantil "INVERSIONES PLAYA MAR
SL", CIF B-36.829.315, con enderezo a efectos de notificacións en Vigo, na r/ Gerona 3, entlo. A, da que ostenta a
condición de Administrador Unico, con capacidade de representación para subscribir este convenio, segundo
escritura de constitución social autorizada polo Notario de Vigo, D. Gerardo García Bonete Sánchez, de data 8 de
outubro de 1997, núm. 3.198 do seu protocolo.
D. Francisco de Cominges Cáceres, por delegación do Titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno
Local, limitándose a dar fe deste acto (disp. ad. 8ª d. LBRL).
Os reunidos, na condición na que interveñen, recoñécense a capacidade necesaria para formalizar este
CONVENIO DE PLANEAMENTO URBANISTICO que se tramitará de conformidade co disposto no título VIII da
Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (en adiante
LOUGA); a cuxo fin,
EXPOÑEN:
I.- “INVERSIONES PLAYA MAR SL” manifesta que é propietaria dos soares núms. 39, 41 e 43 da r/
Marqués de Valladares; e que é igualmente titular de licenzas de obras de datas 03/07/2000 (expte. 35537/421) e
07/02/2001 (expte. 39.251/421), para a edificación no citado soar núm. 41 de dúas plantas de soto a garaxeaparcamento; planta baixa, tamén a garaxe-aparcamento e portal, e cinco pisos altos máis aproveitamento baixocuberta, destiñados a vivendas (Achégase, como Anexo I deste Convenio, nota informativa do Rexistro da
Propiedade relativa aos solares núms. 39 e 41. Tamén, como Anexo II, copia das licenzas).
Manifesta tamén que durante a execución das tareas de excavación, detectouse a existencia de restos
arqueolóxicos na finca, ordeándose pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia a realización de prospeccións
arqueolóxicas, con orde de paralización das obras de edificación, pese a que a licenza de obras non se atopaba
condicionada pola adoución de ningunha cautela nin medida de protección ao respecto (Achégase, como Anexo III,
copia da orde de paralización).
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Engade a devandita entidade mercantil que segundo os estudios por ela realizados, a obriga establecida
pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia de conservar “in situ” os restos arqueolóxicos descubertos,
conleva a imposibilidade de edificación nunha porción de soar duns 227 m2 de superficie, o que supoñe que a
promoción se vexa afectada nunha superficie total a construir -segundo licenza de edificación en vigor- de 683 m2
nas plantas de sotos e planta baixa, e de 327,79 m2 en plantas altas de vivendas, co conseguinte prexuízo económico
grave que elo lle supón. Este detrimento da edificabilidade no seu día autorizada, concrétase en 52 plazas de
garaxe-aparcamiento e 6 apartamentos, dado que a supresión da superficie afectada en sotos e planta baixa fan que
a restante sexa en grande parte inadecuada para este uso. Ademáis, as obras de edificación atópanse paralizadas
por decisión da Xunta de Galicia dende o 29 de Novembro do ano 2000 por causas alleas á empresa, que para a
conservación dos restos arqueolóxicos tivo que sufragar provisoriamente os custes das prospeccións arqueolóxicas e
tratamento dos restos atopados -sen prexuízo do seu dereito a reclamar tales gastos da Administración que
corresponda-.
Engade que conforme ao Plan Xeral vixente, aprobado no 29 de abril de 1993 (PXOU-93), a
edificabilidade sobre rasante correspondente aos soares núms. 39 e 41 da r/ Marqués de Valladares, sen contemplala afección pola porción de soar na que se emplazan os restos arqueolóxicos e que por este convenio se asume a súa
cesión ao Concello de Vigo, é de 4.850 m2. Edificables. Sen embargo, como consecuencia da cesión desa porción de
soar –227 m2-, e a súa non edificación, prodúcese unha merma de construcción no soar núm. 41 da edificación a
executar sobre rasante cuantificada en 1.008 m2. De acordo coa valoración técnica desta merma en edificación
sobre rasante, máis a merma de construcción en sotos (plazas de garaxe e anexos), máis a compensación dos
prexuízos e custes asumidos por “Inversiones Playa Mar SL” pola protección e conservación dos restos
arqueolóxicos-, calculouse que dita merma de edificación co conxunto de tódolos custes e conceptos se compensa
suficientemente cun novo proxecto que incorpore 660,74 m2 de edificación a máis sobre rasante. De tal xeito, a
ordenación que se establecerá no novo planemento permitirá autorizar nos citados soares núms. 39 e 41 un proxecto
conxunto que contemple unha edificabilidade total sobre rasante de 5.510,74 m2, conforme á solución
arquitectónica que se concretará no momento de redacción do proxecto constructivo e tramitación da solicitude de
licenza de obras, en coordinación co equipo redactor do Plan Especial do Ensanche e cos técnicos municipais,
materializándose pois dita edificabilidade tanto en plantas altas del proxecto conxunto dos soares indicados 39-41,
máis no que que se conveña, en planta ou plantas altas igualmente retranqueadas no edificio da mesma propiedade
a executar no soar contiguo núm. 43, todo elo de xeito coordinado e consensuado entre os técnicos da propiedade,
os do equipo redactor do Plan do Ensanche e os do Concello en canto ao detalle das solucións arquitectónicas
definitivas.
II.- Consonte dispoñe a Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, correspóndelle á
nosa Comunidade Autónoma a competencia exclusiva sobre o patrimonio cultural de interese de Galicia, incluído o
arqueolóxico (véxase a S TSX Galicia do 18/10/2006 –rec. 1/941/2004- sobre o ungüentario romano atopado en
Vigo). Porén os concellos tamén deben protexer, defender, realzar e divulga-lo valor cultural dos bens integrantes do
patrimonio histórico galego sitos no seu termo municipal, armonizando dita protección cos dereitos dos propietarios
do solo. As distintas Administración públicas cooperarán e colaborarán para que as competencias respectivas nesta
materia se exerzan dacordo cos fins previstos nesa Lei.
Por tal motivo, o Concello de Vigo considera prioritario -dando cumprimento ao ordenado pola
Consellería de Cultura- alcanzar unha solución que permita a conservación no soar núm. 41 da r/ Marqués de
Valladares dos restos arqueolóxicos obxecto de protección, posibilitando, mediante convenio subscrito coa Xunta de
Galicia (Consellería de Cultura), a musealización da porción de soar na que se emplazan estes restos, para permitir
así non só a súa conservación, se non tamén o acceso libre de tódolos cidadáns, como ben de interese xeral e co
conseguinte valor tanto de índole cultural como turístico que elo lle xere á Comunidade Autónoma de Galicia.
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O Concello de Vigo entende que é posible compatibiliza-la conservación deses valores culturais co lexítimo
dereito da propiedade a mante-la súa indemnidade patrimonial. Para tal fin é necesario modifica-la ordenación
establecida para esas parcelas no planeamento vixente, de xeito que sen reduci-la edificabilidade recoñecida á
propiedade nas licenzas de obras concedidas, e compensándolle os prexuízos económicos que pudiese non ter o
deber legal de soportar, se protexan e musealicen os restos arqueolóxicos descubertos. Todo elo con respecto da
legalidade vixente, mediante o establecemento da mellor ordenación posible para esa zona, atendendo aos
principios de interese público, proporcionalidade e racionalidade.
III.- Aos efectos de compatibiliza-la conservación “in situ” dos restos arqueolóxicos cos dereitos
edificatorios do propietario do soar e licenza en curso de construcción, proponse a subscripción deste convenio de
planeamento entre o CONCELLO DE VIGO e “INVERSIONES PLAYA MAR SL”, complementario do protocolo
subscrito entre o Concello e a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia en data 26 de decembro de 2005. Na súa
virtude contemplarase no futuro “Plan Especial do Ensanche”, recentemente adxudicado e en fase de redacción de
Avance, ou no instrumento de planeamento que corresponda, unha ordenación específica nos soares núms. 39, 41 e
43 da r/ Marqués de Valladares nos seguintes termos:
a) “INVERSIONES PLAYA MAR SL” comprometerase a ceder gratuitamente ao Concello de Vigo a
titularidade da porción do soar núm. 41 da r/ Marqués de Valladares na que se atopan os restos arqueolóxicos,
posibilitando así a súa conservación in situ, todo elo no marco do protocolo subscrito entre o Concello de Vigo e a
Consellería de Cultura. Concrétase esta cesión nunha porción de solo de aproximadamente 227 m2 de superficie,
grafiada no plano que se achega como núm. 1 do Anexo IV deste Convenio.
b) Modificarase o planeamento vixente, co cumprimento dos requisitos legais esixibles, a fin de que nos
referidos soares 39-41 da r/ Marqués de Valladares se permita executar, previa licenza de obras, un proxecto
unitario de edificio, que contemplaría como máximo a execución de plantas de sotos para garaxe-aparcamento,
planta baixa e seis plantas -destiñadas a vivendas-, así como unha planta superior –ésta última cos seus
recuamentos respectivamente dende a aliñación da r/ Marqués de Valladares-, contemplando unha superficie total
edificada sobre rasante de 5.510,74 m2 (4.850 m2 + 660,74 m2), cuxa distribución precisa se concretará nese
proxecto constructivo de acordo cos técnicos do equipo redactor do Plan Especial do Ensanche e do Concello.
c) Ao mesmo tempo, e segundo o exposto, tras esa modificación do planeamento, no soar núm. 43 da r/
Marqués de Valladares poderase executar, ademáis da reforma interior da edificación hoxe existente (planta baixa
máis cinco plantas e un ático-aproveitamento baixo cuberta, cun recuamento respecto da fachada da r/ Marqués de
Valladares e r/ Colón, previstos no planeamento vixente), unha nova planta retranqueada da superficie precisa para
completar a edificabilidade sobre rasante conxunta establecida no aptdo. “b)” anterior, respectando os criterios de
protección do edificio que se establezan no Plan Especial do Ensanche.
En consecuencia, esta edificabilidade que se materializará nos soares 39, 41 e 43 da r/ Marqués de
Valladares contemplarase específicamente na ordenación detallada do futuro Plan Especial do Ensanche,
recentemente adxudicado e en fase de redacción de Avance, ou no instrumento de planeamento que corresponda.
Como consecuencia desta modificación entenderanse compensados tódolos danos e prexuízos padecidos por
"Inversiones Playa Mar SL" pola paralización pola Consellería de Cultura da execución da edificación autorizada
na licenza de obras antes citada, disminución de edificabilidade derivada da protección dos restos arqueolóxicos
esixida por dita Administración autonómica, costes de prospeccións arqueolóxicas, demoras, etc. así como pola
asunción por parte de “Inversiones Playa Mar SL” dos custes da cimentación para a edificación que albergará a
musealización e posta en valor dos restos arqueolóxicos e constitución de servidume de medianería sobre o seu
forxado para substentación da estructura da nova edificación a executar xa por conta da Consellería de Cultura.
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- Por conta da Consellería de Cultura corren tódolos custes derivados da musealización dos restos
arqueolóxicos, incluíndo os custes de execución da estructura exterior de protección na porción de soar obxecto de
cesión, e no tratamento dos restos arqueolóxicos e a súa completa habilitación interior como museo de acceso ao
público, conforme coas obrigas asumidas ao efecto pola Consellería de Cultura no Protocolo subscrito entre ela e o
Concello de Vigo en data 26 de decembro de 2005.
Ao Concello de Vigo corresponderalle a titularidade da porción de finca de aproximadamente 227 m2 de
superficie na que se conservarán os restos arqueolóxicos. O acceso á zona obxecto de intervención arqueolóxica e
musealización, efectuarase polos soares colindantes traseiros, con saída á Praza de Compostela, por ser inviable o
seu acceso polos soares con fronte á rúa Marqués de Valladares. Corresponde ao Concello xestiona-la constitución
voluntaria ou forzosa da servidume de paso correspondente.

IV.- Partindo dos antecedentes expostos, considérase necesario e conviñente formalizar nun convenio
urbanístico de planeamento os compromisos que se asumen polas diversas partes interviñentes, a fin de armonizalos intereses públicos e privados antes reseñados, o que así acordan conforme coas seguintes,
CLAUSULAS:
PRIMEIRA. Natureza xurídica, procedemento de aprobación e efectos do convenio.
Este convenio de planeamiento urbanístico réxese polo disposto nos arts. 233 e ss. Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA). Unha vez subscrito someterase a información pública
polo prazo de 20 días. Concluído ese período, o órgano que tivese negociado o convenio deberá, á vista das
alegacións presentadas, elaborar unha proposta de texto definitivo, da que se dará vista a "Inversiones Playa Mar
SL" para a súa aceptación, reparos ou no seu caso renuncia. O texto definitivo do convenio será ratificado polo
órgano municipal competente, previo informe de fiscalización e dos técnicos municipais, debendo asinarse dentro
dos 15 días posteriores á notificación da súa aprobación. Non producirá efectos en tanto en canto non tivese
culminado dito procedemento.
Unha vez aprobado e asinado será obxecto de inscripción por "Inversiones Playa Mar SL" no Rexistro da
Propiedade. Dita inscripción considérase condición suspensiva dos efectos do convenio.

SEGUNDA: Obxecto do presente convenio:
Ten un doble obxecto:
a) Modificar a ordenación urbanística dos soares núms. 39, 41 e 43 da r/ Marqués de Valladares, identificados
no plano unido, a fin de protexe-los restos arqueolóxicos existentes, procurando mante-la indemnidade patrimonial
dos seus propietarios á vista das licenzas concedidas e dos prexuízos padecidos pola paralización das obras.
b) Establecer as condicións da cesión da porción de soar necesaria para a conservación dos restos
arqueolóxicos, condicionada á referida modificación do planeamento.

TERCEIRA.- Trámites que se asumen para a edificación:
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A) INVERSIONES PLAYA MAR SL, ou quen lle suceda nos seus dereitos, elaborará e presentará un
proxecto reformado que contemplará a execución dun único edificio, no soar resultante da agrupación dos soares
39 e 41 da r/ Marqués de Valladares. Nél deixarase como zona de protección exenta de edificación a que no plano
anexo IV se delimita como tal.
INVERSIONES PLAYA MAR SL, ou quen se subrogue nos seus dereitos, comprométese a ceder ao Concello
de Vigo, gratuitamente e libre de cargas, a superficie aproximada de 227 m2 afectada pola protección arqueolóxica.
Tamén asume a execución da cimentación da edificación que albergará a musealización dos restos arqueolóxicos,
así como a constitución dunha servidume de medianería sobre o seu forxado para substentación da estructura da
nova edificación a executar xa por conta da Consellería de Cultura. Estas condicións imporanse con carácter
suspensivo na licenza de edificación a conceder.
A edificación proxectada por INVERSIONES PLAYA MAR SL axustarase ás condicións reseñadas na parte
expositiva deste convenio, así como nas cláusulas do "Protocolo de Intencións" subscrito entre a Consellería de
Cultura e o Concello de Vigo o 26 de decembro de 2005, coas seguintes puntualizacións:
A.1.- Considerando os trámites legais que conlevará ata a aprobación definitiva do novo PXOM en
tramitación, así como do “Plan Especial do Ensanche” no que se emprazan os soares, poderase presentar por
INVERSIONES PLAYA MAR SL un proxecto reformado relativo aos soares núms. 39 e 41, nos que con exclusión da
porción afectada pola cesión para protección dos restos, contemplarase unha edificación conxunta de ambos soares
coa edificabilidade e alturas permitidas polo planeamento vixente, cunha proposta arquitectónica a someter á
aprobación da Comisión de Seguimento do actual Plan Especial de Edificios a Conservar, outorgándose a
continuación a licenza municipal de edificación, sen necesidade de agardar á aprobación definitiva do PXOM nin
do Plan Especial do Ensanche, para a execución desa edificación conforme ao disposto no planeamento hoxe
vixente.
A.2.- No Plan Especial do Ensanche establecerase, como unha ordenación específica aplicable aos soares
que motivan este convenio –39, 41 e 43 da r/ Marqués de Valladares-, as novas alturas descritas no expositivo “III”
deste Convenio, que se executarán trala aprobación de dito instrumento de planeamiento e previa licenza de
proxecto reformado-. Con elo “Inversiones Playa Mar SL” ou quen lle suceda nos seus dereitos, entenderase
resarcida pola totalidade dos danos e prexuízos que lle ocasionou a paralización das obras de edificación que
estaba executando no lugar, nos termos contemplados na parte expositiva deste convenio, renunciando a presentar
reclamación indemnizatoria.
Do mesmo xeito, no soar núm. 43 da r/ Marqués de Valladares, poderase executa-la edificación descrita no
expositivo “III” deste convenio, previa modificación da ordenación urbanística da parcela se fose necesario. No
caso de que dita modificación non resultase necesaria bastará para a execución desas obras con que a entidade
mercantil "Inversiones Playa Mar", ou quen se subrogue nos seus dereitos, presente o proxecto reformado e sexa
autorizado pola correspondente licenza.
B) Unha vez realizada a cesión da porción de soar obxecto de protección, a execución da edificación e
instalacións para a musealización da zona de protección, correrá por conta da Consellería de Cultura. Tamén se
xestionará pola Consellería e polo Concello de Vigo a constitución, voluntaria ou forzosa, dunha servidume de paso
dende a Praza de Compostela tal e como se detalla no Anexo deste convenio.

C) Polo CONCELLO DE VIGO asúmese:
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1.- A incorporación da ordenación prevista neste convenio ao planeamento urbanístico municipal, en
particular ao Plan Especial do Ensanche en tramitación ou ao instrumento de planeamento que proceda, de
maneira que se posibilite o outorgamento das licenzas de edificación nos soares 39, 41 e 43 da r/ Marqués de
Valladares nos termos anteriormente expostos. No caso de que procedese, a tramitación do procedemento
alternativo pertinente para que dita finalidade poida alcanzarse.
Elo sen prexuízo, asimesmo, de que baixo a vixencia do actual planeamento, “Inversiones Playa Mar SL”
opte pola presentación dun proxecto reformado axustado á normativa aplicable sen agardar á aprobación definitiva
do novo PXOM e Plan Especial do Ensanche, de xeito que o Concello outorgue a correspondente Licenza de
reforma para a edificación conxunta dos soares núms. 39 e 41 da r/ Marqués de Valladares, nos termos actualmente
autorizados polo planeamento vixente. Posteriormente, trala aprobación da nova ordenación e autorización do
correspondente proxecto reformado, adicionarase a maior edificabilidade e alturas resultantes deste convenio.
2.- Os proxectos de edificación que se presenten sobre os soares núms. 39 e 41 da r/ Marqués de Valladares
consideraranse “reformados” do proxecto orixinario xa autorizado e tramitaranse nese mesmo expediente de
licenza, aos efectos fiscais que procedan.
3.- Consonte co exposto, trala aprobación definitiva deste Convenio “Inversiones Playa Mar SL” poderá
solicitar o outorgamento de licenza de edificación consonte coa edificabilidade resultante do planeamento hoxe
vixente, con respecto aos solares 39, 41 e 43, de xeito que se execute a edificación resultante sen prexuízo da súa
futura adición nos termos convidos, mediante a tramitación posterior dun proxecto reformado de modificación ou
adición, unha vez adaptado ou modificado o planeamento vixente en execución deste convenio, que permita xa
materializar toda a edificabilidade ou aproveitamento descrito na parte expositiva deste Convenio. Tamén poderase
optar por Inversiones Playa Mar S.L., se técnicamente resultase máis conviñente, por agarda-la aprobación
definitiva do novo planeamento, para a presentación do proxecto reformado conforme ás previsións contidas neste
convenio. En ambos casos “Inversiones Playa Mar SL” entenderase compensada pola perda de edificabilidade da
porción a segregar, e demáis custes e prexuízos derivados da paralización da obra e protección dos restos
arqueolóxicos descubertos.
CUARTA.- Incidencias durante a tramitación e execución do Convenio
Se no proceso de aprobación, ratificación e execución das estipulacións deste convenio de planeamento
urbanístico, xurdisen obstáculos que alterasen o pactado no seu contido, as partes acordan salva-la validez en todo
o posible das súas estipulacións, adecuando de mutuo acordo aqueles pactos que se deban modificar, de xeito que se
respecten sempre ao máximo os obxectivos que constitúen o fin do convenio.
No suposto de que este convenio non se puidese levar a efecto por causa imputable á Administración
pública e en prexuízo da mercantil “Inversiones Playa Mar SL” esta última resérvase o dereito a reclamar
indemnización polos danos e prexuízos efectivos padecidos como consecuencia da paralización das obras e pola
merma de edificabilidade que supoñe a protección dos restos arqueolóxicos, de acordo co disposto na lexislación
reguladora da responsabilidade patrimonial das Administracións públicas (arts. 139 e ss. Lei 30/1992, do 26 de
novembro).
A subscripción e posterior ratificación deste Convenio de planeamiento urbanístico non implica en ningún
caso a asunción polo Concello de Vigo da responsabilidade patrimonial que lle puidere corresponder a outras
Administracións públicas distintas con motivo dos feitos dos que trae causa.
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QUINTA.- Xurisdicción.Este Convenio de Planeamento ten natureza xurídico-administrativa. Réxese en todo o non previsto no mesmo
polo disposto na Lei 9/2002, do 30 de decembro de Ordenación Urbanística de Galicia e -no seu defecto- pola
lexislación de réxime xurídico das Administracións Públicas.
En proba de conformidade, e ante o Sr. Secretario da Xerencia Municipal de Urbanismo, por delegación do
Titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, que dá fé do acto, ambas partes asinan o presente convenio
no lugar e data sinalados no seu encabezamento.
A ALCALDESA-PRESIDENTA
PD: O CONCELLEIRO-DELEGADO
DE URBANISMO

INVERSIONES PLAYA MAR S.L.

O TITULAR DO ÓRGANO DE APOIO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PD. O SECRETARIO DA XERENCIA DE URBANISMO”.

En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adoución do seguinte A C O R D O:
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o convenio de planeamento urbanístico transcrito na parte expositiva deste Acordo,
sobre os soares núms. 39, 41 e 43 da r/ Marqués de Valladares, con motivo da conservación e musealización dos restos
arqueolóxicos descubertos neles (expte. 4662/401).
SEGUNDO: Abrir un trámite de información pública polo prazo de 20 días mediante publicación de anuncios no
Diario Oficial de Galicia e nun xornal dos de maior difusión de Galicia.
TERCEIRO: Notifíqueselle o contido íntegro deste Acordo a “Inversiones Playa Mar SL”, Consellería de Cultura da
Xunta de Galicia, ao equipo redactor do Plan Especial do Ensanche e ás oficinas municipais de “Barrios Históricos”,
“Patrimonio Histórico” e “Patrimonio”.

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

34(1709).CESIÓN GRATUÍTA DE TERREO PARA O ENSANCHE E MELLORA
DO CAMIÑO DE BREADOURO, 21 (CORUXO). EXPTE 57925/421.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do secretario da
Xerencia de Urbanismo, do 22.11.06, que di o seguinte:
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1º.- No 06/07/2006 D. Ricardo Prado Lago, solicitou desta Administración municipal o recoñecemento aos efectos
urbanísticos procedentes da cesión dunha parte da súa finca no Camiño de Breadouro 21, para o ensanche e
mellora de dito vial.
Achegou coa súa solicitude fotocopia dunha licenza de peche outorgada no 12/11/1969 (expte. 9336/1969 // A.R.
4233/69) así como dun croquis da oficina virtual do catastro e dun plano topográfico realizado por “Toypro SL”.
Non aportou título de propiedade.
2º.- Segundo Informe do arquitecto técnico municipal de Planeamento do 04/10/2006, a finca ubícase no núcleo
rural existente tradicional 08-01-Carrasqueira D, aplicándoselle a ordenanza “1.3.B” de “vivendas unifamiliares
illadas de media densidade” e atopándose afectada no seu fronte por aliñacións de viario. No proxecto do novo
Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo, aprobado provisionalmente o 30/12/2004 clasifícase como solo
urbano consolidado, con ordenanza de aplicación “10.2ª”.
3º.- No 22/09/2006 os técnicos municipais do departamento de Cartografía da Xerencia municipal de Urbanismo
efectuaron unha medición e comprobación do terreo acadando a conclusión de que a superficie ao parecer cedida é
de 67 m2 para ensanche e mellora do Camiño de Breadouro.
4º.- De acordo co disposto no art. 15 da Lei 33/03, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas,
as Entidades locais poderán adquirir bens e dereitos por calquera dos modos previstos no ordenamento xurídico,
incluída a doazón.
5º.- O artigo 633 do Código civil esixe que as doazóns de bens inmobles se efectúen en escritura pública,
expresándose nela individualizadamente os bens doados e o valor das cargas que deba satisfacerse. Trátase dun
requisito de carácter ad solemnitatem, así calificado pola Doctrina, en concreto pola STS de 13 de maio de 1963
(RJ 1963/2515), entre outras moitas. Ao mesmo tempo debe ser debidamente inventariada e inscrita no Rexistro da
Propiedade.
6º.- É competente para adopta-lo Acordo que agora se propón a Xunta de Goberno Local, de conformidade co
disposto no art. 127 LBRL.

En virtude do exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte A C O R D O
Primeiro.- Aceptar a cesión gratuita ao Concello de Vigo, por parte de D. Ricardo Lago Prado da porción de
parcela de 67 m² de superficie, que se identifica no expediente, segregada de feito da finca da súa propiedade sita no
camiño de Breadouro 21 (Coruxo), con destino ao ensanche e mellora do mesmo (expte. 57925/421).
Segundo: Recoñecer os dereitos urbanísticos que correspondan sobre a finca matriz de acordo co disposto no
planeamento e normativa vixente no momento no que se pretenda edificar nela.
Terceiro.- Esta Acordo condiciónase á acreditación polo interesado na oficina de Patrimonio do Concello da súa
titularidade sobre os terreos obxecto de cesión, así como á formalización da cesión en escritura pública ou
documento administrativo auténtico e á súa inscripción no Rexistro da Propiedade. Enténdese sen prexuízo doutras
cesións que, con ocasión dunha eventual solicitude de licenza resulten legalmente procedentes de conformidade
coas aliñacións que ó efecto se fixen.
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Cuarto.- Notifíquese este acordo aos interesados, coa advertencia de que contra él cabe interpoñer,
alternativamente, recurso de reposición nesta Administración no prazo de un mes, ou recurso contenciosoadministrativo perante o Xulgado do Contencioso de Vigo no prazo de dous meses. Notifíqueselle tamén ás oficinas
municipais de Vías e Obras e Limpeza. Remítase o expediente á oficina municipal de Patrimonio para que
comprobe a titularidade do cedente e formalice a cesión practicando a súa inscripción no Rexistro da Propiedade e
no Inventario de bens municipais.

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

35(1710).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A FAVOR DE CASTROSEIROS S.L. POR
PERMISO DE CIRCULACIÓN CON CAMIÓNS PARA RECOLLIDA DE ESCOMBROS ATA A
RÚA LÓPEZ DE NEIRA Nº 42. EXPTE. 40497/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de
Vías e Obras, do 22.11.06, conformado polo concelleiro delegado de Vías e Obras, que di o seguinte:
Con data 12 de novembro de 2003 e con número de documento 30098803, solicitóuse permiso de circulación a r/
López de Neira, 40 (hoxe nº.42), para acceder con camións de ata 26 Tm., para recollida de escombros e
demolición. A Policía Local remitíu na mesma data, oficio con núm. de expediente 9397/2003, onde nos solicitan
informe coas condicións, previa a concesión do permiso de circulación. Informado por iste servicio na mesma data,
indícase que non existe inconveniente en acceder o solicitado, debendo condicionar o mesmo, ó depósito dunha
fianza de (7.000 € - sete mil euros), polos danos que se poideran ocasionar o patrimonio municipal, fianza que foi
depositada na Tesourería municipal, con núm. de operación 200300057274 de data 13-11-2003.
Solicitada a devolución da fianza con data de entrada no Rexistro Xeral 27-02-2004 e con número de documento
40020319, procedeuse a facer unha visita de inspección con data 09-03-2004, indicando anomalías na beirarrúa,
bordillo, sumidoiro deteriorado e pequenos afundimentos na calzada. O que se notifica para a sua subsanación.
Volve a solicita-la devolución da fianza con data 12-07-2004, pois indica que xa subsanou as anomalías, na
inspección de data 17-08-2004, se constata que as anomalías non foron subsanadas correctamente. O que se
notifica novamente para a sua subsanación.
Con data 09-11-2006 e con núm. Exp. 50982-250, indica que subsanou as anomalías, e solicita nova visita de
inspección para a devolución da fianza. Na visita de inspección feita con data 17-11-2006, indica que as anomalías
reseñadas en partes anteriores, foron subsanadas.
Polo que se PROPON:
Proceder á devolución da fianza de (7.000 € – sete mil euros), a favor de CASTROSEIROS, S.L.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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36(1711).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CASTRO
FIGUEIRO S.L. POR PERMISO DE CIRCULACIÓN CON CAMIÓNS DE OBRA ATA A RÚA
ROGELIO ABALDE, 1. EXPTE. 50721/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de
Vías e Obras, do 21.11.06, conformado polo concelleiro delegado de Vías e Obras, que di o seguinte:
Con data 24 de febreiro de 2006 e con número de documento 60020255, solicitóuse permiso de circulación a r/
Rogelio Abalde, 1 para acceder con camións de ata 26 Tm., para aceder as obras con licencia – 49298/421,
construcción de edificio. A Policía Local remitíu oficio con núm. de expediente 12354/2006, onde nos solicitan
informe coas condicións, previa a concesión do permiso de circulación. Informado por iste servicio con data 02 de
marzo de 2006, indícase que non existe inconveniente en acceder o solicitado, debendo condicionar o mesmo, ó
depósito dunha fianza de (12.500 € - doce mil cincocentos euros), polos danos que se poideran ocasionar o
patrimonio municipal, fianza que foi depositada na Tesourería municipal, con núm. de operación 200600010466 de
data 09-03-2006.
Solicitada a devolución da fianza con data de entrada no Rexistro Xeral 10 de outubro de 2006 e con número de
documento 60105641, procedeuse a facer unha visita de inspección con data 15-11-2006 e comprobóuse que os
daños feitos no pavimento, quedaron en condicións. (Ista rúa vai ser remodelada e negocióuse con O.S.P.I.O un
arreglo provisional).
Polo que se PROPON:
Proceder á devolución da fianza de (12.500 € – doce mil cincocentos euros), a favor de CONSTRUCCIONES
CASTRO FIGUEIRO, S.L.

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

37(1712).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A FAVOR DE ARIAS HERMANOS
CONSTRUCCIONES S.A. POR PERMISO DE CIRCULACIÓN PARA CARGA E DESCARGA A
RÚA PRINCIPE Nº 8. EXPTE. 50955/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de
Vías e Obras, do 21.11.06, conformado polo concelleiro delegado de Vías e Obras, que di o seguinte:
Con data 13 de xuño de 2005 e con número de documento 50128335 (exp.71102/210.05), solicitóuse reserva de
espacio público, para efectua-la carga e descarga na r/Principe, 8 por mor da obra con licencia número –
47916/421. No informe do inspector de Seguridade Vial, indica que non existe inconveniente en conceder a
autorización, condicionando a petición de informe a Vías e Obras, para que establezca o aval e a ruta de acceso. O
enxeñeiro municipal de tráfego, con data 16-06-2005, nos solicita informe para que se determinen as condicións de
límite de peso, ruta recomentada e o aval pertinente. Informado por iste servicio con data 20 de xuño de 2005,
indícase que non existe inconveniente en acceder o solicitado, debendo condicionar o mesmo, entre as outras
condicións, ó depósito dunha fianza de (30.000 € - trinta mil euros), polos danos que se poideran ocasionar o
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patrimonio municipal, fianza que foi depositada na Tesourería municipal, con núm. de operación 200500029673 de
data 24-06-2005.
Solicitada a devolución da fianza con data de entrada no Rexistro Xeral 08 de novembro de 2006 e con número de
documento 60116655, procedeuse a facer unha visita de inspección, con data 21 de xuño de 2006 e comprobóuse
que o pavimento quedou en perfectas condicións.
Polo que se PROPON:
Proceder á devolución da fianza de
CONSTRUCCIONES, S.A.

(30.000 € – trinta mil euros), a favor de

ARIAS HERMANOS

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

38(1713).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN S.A.
(EOSA) CONSTITUÍDA POLA ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DA ASISTENCIA
TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN, PARA A
REDACCIÓN DE PROXECTOS PARA A CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS. EXPTE.
51096/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de
Vías e Obras, do 21.11.06, conformado polo concelleiro delegado de Vías e Obras, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local na sua sesión ordinaria de data 27 de decembro de 2004, entre outros, adoptou o
seguinte acordo:
19.- Adxudicación da contratación de asistencia técnica, para a redacción do proxecto básico e de execución, para
a redacción de proxectos para a captación de fondos europeos. Exp.42214/250.04. a empresa EOSA. Por un
importe de 29.000 €, IVE engadido.
O adxudicatario de conformidade no establecido, no artigo 42 da Lei de Contratos das Administracións Públicas,
no prazo dos 15 días seguintes ó do recibo da notificación, presentarán nas oficinas de Patrimonio e Contratación o
documento acreditativo de ter constituido a garantía definitiva por importe do 4% do prezo de adxudicación. Fianza
que foi depositada na Tesourería Municipal con data 25-01-2005, (aval de caixanova), con número de operación
200500002235 e por importe de 1.160 €.
Solicitada a devolución da fianza con número de documento 60123010, con data de entrada no rexistro xeral de 2311-2006, e como quera que o contrato tiña unha duración dun ano, dende febreiro de 2005 a febreiro de 2006, polo
tanto habendo rematado a execución do mesmo, a enteira satisfacción da administración, o funcionario que
suscribe, entende que non existe ningún inconveniente en acceder o solicitado.
Polo que se PROPON:
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Proceder á devolución da fianza de
ORGANIZACIÓN, S.A. (EOSA).

(1.160 € - mil cento sesente euros), a favor de ESTRATEGIA Y

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

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.

39(1714).CORRECCIÓN ERRO BASES ESPECÍFICAS TÉCNICO AUXILIAR
LABORATORIO. Expte. 16843/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
A Xunta de Goberno Local, en sesións dos días 27 de marzo e 3 de abril de 2006, aprobou as bases xerais e
específicas rectoras da convocatoria da Oferta de Emprego Público correspondente ao ano 2005.
Posteriormente, o mesmo órgano, con datas 4 e 11 de setembro do mesmo ano, adoptou acordo resolvendo
reclamacións e rectificando erro respectivamente. As ditas bases foron publicadas no BOP de data 9 de xuño de
2006 (BOP do 9 de setembro do 2006) e no DOG o 21 de novembro seguinte.
En datas recentes, e durante os procesos de comprobación e seguimento das publicacións nos diarios oficiais das
bases rectoras da oferta de emprego público, foi detectado de oficio un erro material nas bases específicas dunha
praza de técnico auxiliar de Laboratorio, no que respecta aos requisitos de titulación esixidos para o acceso á
praza, recollidos no apartado IV-“Condicións dos aspirantes”, no cal se solicita estar en posesión do titulo de FPII ramas sanitaria, laboratorio ou análise.
Concorre a circunstancia de que a praza ofertada se atopa provisoriamente cuberta por un funcionario interino
dende o 1 de xullo do 2004, tras a superación do proceso selectivo convocado ao efecto (publicado no BOP nº 95,
do 20 de maio do 2004), solicitandose daquela, entre os requisitos de admisión: “Estar en posesión do título de FP
II rama laboratoio ou análise, ou titulación superior (diplomatura ou licenciatura) referida ás seguintes carreiras:
CC. Físicas, CC. Químicas, CC. Ambientais, Farmacia, Bioloxía, Veterinaria, Ciencia e Tecnoloxía Alimentaria e
Bioquímica. Ós efectos prevenidos nesta convocatoria, e de conformidade co disposto na D.T. 5ª da Lei 30/84, de
medidas para a reforma da función pública, considerarase equivalente ó titulo de diplomado universitario a
superación de tres cursos completos dunha licenciatura.”
O artigo 5.1.d) da Lei de Funcionarios Civís do Estado, dada por Decreto 315/1964, do 7 de febreiro, e vixente no
que non sexa incompatible coa normativa posterior en materia de Función Pública, recolle que as prazas ocupadas
por funcionarios interinos nomeados por razóns de urxencia e necesidade deberán incluirse na oferta de emprego
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público inmediatamente posterior á permanencia de 1 ano do interino no seu posto, para ser obxecto de provisión
dacordo cos procedementos establecidos na Lei, a excepción das prazas ocupadas por interinos para sustituir a
funcionarios con dereito a reserva do posto de traballo (o que non concorre no presente caso).
Aos efectos do anterior, parece lóxica a necesidade de que se manteñan idénticos requisitos de titulación para o
acceso á praza que os esixidos no seu momento para a súa cobertura con carácter interino, xa que, en senso
contrario, estaríase ofertando públicamente unha praza sustancialmente diferente á convocada no seu día.
Consecuentemente, resulta obvia a necesidade de proceder á rectificación do devandito erro, tanto en aras de
garanti-la adecuación da praza ofertada ás necesidades do servizo do Laboratorio Municipal –motivadoras no seu
día do proceso selectivo de interinidade convocado- como do correcto desenvolvemento dos procesos selecitvos que
se realicen en execución da Oferta de emprego público, dando cumprimento aos principios constitucionais de
igualdade, mérito e capacidade que deben rexer o acceso á Función Pública, consignados nos artigos 103.3 e 14 da
vixente CE de 1978.
A rectificación dos erros materiais, aritméticos ou de feito padecidos nos actos administrativos pode ser realizada
de oficio pola Administración en calquera momento, como dispón o artigo 105.2 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común,
efectuándose as preceptivas publicacións dos diarios oficiais pertinentes coa maior urxencia posible, aos efectos de
non demorar a execución da oferta actualmente en curso.
Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, competente segundo o artigo 127.1.h) da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, en redacción dada pola Lei 57/2003, a adopción do
seguinte acordo:
“PRIMEIRO.- Rectificar, ao abeiro do artigo 105.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, o erro material padecido na base IV das bases
específicas rectoras da praza de técnico auxiliar de Laboratorio, aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local
de data 09/06/2006 (BOP do 9 de xuño do 2006 e BOP do 9 de setembro do 2006), en canto á base IV-“Condicións
dos aspirantes”, que deberá quedar redactada do seguinte xeito:
“IV.- Condicións dos aspirantes.
Ademáis das que figuran na base 4ª das xerais, as/os aspirantes deberán estar en posesión do título de FP II rama
laboratorio ou análise, ou titulación superior (diplomatura ou licenciatura) referidas ás seguintes carreiras: CC.
Físicas, CC. Químicas, CC. Ambientais, Farmacia, Bioloxía, Veterinaria, Ciencia e Tecnoloxía Alimentaria e
Bioquímica. Ós efectos prevenidos nesta convocatoria, e de conformidade co disposto na D.T. 5ª da Lei 30/84, de
medidas para a reforma da función pública, considerarase equivalente o título de diplomado universitario a
superación de tres cursos completos dunha licenciatura.”
SEGUNDO.- Ordenar á Unidade de Persoal que se proceda con carácter urxente á realización dos trámites
necesarios para a publicación do presente acordo nos diarios e boletíns oficiais, a efectos de non retrasar a
execución da Oferta de emprego correspondente ao ano 2005 e actualmente en curso.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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40(1715).RECURSO INTERPOSTO POR AON GIL Y CARVAJAL CONTRA
ACORDO DA X.GOBERNO LOCAL POLO QUE SE DENUNCIA O CONTRATO DE
MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS DO EXCMO. CONCELLO DE VIGO. EXPTE.
17939/240.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnico de Admón.
Especial do Servizo de Patrimonio, do 16.11.06, que di o seguinte:
Mediante escrito presentado no rexistro xeral deste Concello, D. Ignacio Montenegro Gil, como Director en Galicia
e Representante de Aón Gil y Carvajal , presenta recurso de reposición ó acordo da Xunta de Goberno Local de
data 31 de octubre de 2006, polo que se denuncia o contrato de mediación de seguros privados do Excmo. Concello
de Vigo, polo cal o contrato quedaría finalizado a partir do 28 de febreiro de 2007.
Fundamente o recurso presentado na claúsula terceira do prego de Claúsulas administrativas que rexeu a
contratación, aprobado pola Comisión de Goberno de data 2 de decembro de 2002, e que textualmente, en canto as
prorrogas de este contrato e a denuncia, manifestase nos seguintes termos:
“ O contrato terá unha duración de dous anos, podendose prorrogar por periodos de dous anos, ata un máximo de
duas prorrogas, salvo denuncia expresa de calquera das partes o vencemento do prazo fixo ou de cada unha das
prorrogas.
A denuncia da vixencia da presente contratación deberase efectuar cunha antelación mínima de cinco meses o
vencemento do prazo contractual ou de calquera das suas prorrogas”.
En base o anterior, e dado que efectivamente, comprobado o referido prego de claúsulas administrativas, constatase
que o prezo da denuncia debe ser efectuado con unha antelación mínima de cinco meses ó vencemento do prazo, e
dado que na proposta de denuncia por erro se tomou un prazo de catro meses para efectuala mesma, entendese que
non procede a denuncia efectuada de esta contratación, acordada na Xunta de Goberno Local de 31 de octubre de
2006.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local, a adopción de seguinte A C O R D O
Estimar o recurso presentado por parte da entidade Aón Gil y Carvajal e deixar sen efecto o acordo da Xunta de
Goberno Local de 31 de octubre de 2006, de denuncia do contrato do servicio de mediación de seguros privados
deste Concello de Vigo, ó terse efectuada ésta fora do plazo previsto no Prego de Claúsulas administrativas que
rexeron a contratación ( Comisión de Goberno de 31 de octubre de 2006), e computarse unha antelación de catro
meses anteriores ó vencemento, e non de cinco meses que é o prazo previsto en dito prego.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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41(1716).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DA EMPRESA GEDEMON
S.L. POLA REALIZACIÓN DE TRABALLOS E MONTAXE DE ELEMENTOS DECORATIVOS
EN DIVERSAS PRAZAS.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral, do 27.11.06, e
de acordo co informe-proposta do coordinador da Área de Servizos Xerais, conformado polo concelleiro
de dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer unha indemnizacións substitutiva de gastos a favor da empresa GEDEMON S.L. por
un importe total con IVE engadido de 58.000 € e con cargo á partida orzamentaria de 4324.213.00.00,
pola realización de diversos traballos de reparación e montaxe de elementos decorativos en diveras prazas
da cidade.

42(1717).PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE
SUBVENCIÓNS PARA PROGRAMAS DE MANTEMENTO E ACTIVIDADES DE PERSOAS
MAIORES NO EXERCIZO 2006. EXPTE. 17441/301.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actucións do expediente, visto o informe de fiscalización do 1.12.06, e de acordo
co informe-proposta da xefa de Sección de Planificación de Servizos Sociais e instructora do expediente,
do 24.11.06, conformado polo xefe do Sector e pola delegada de Área de Participación Cidadá, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Conceder as subvencións que a continuación se indican, ás asociacións e entidades que se
sinalan, como consecuencia da convocatoria para programas e actividades de persoas maiores, con cargo á
partida 3130.4890000 do orzamento vixente, por un importe total de 24.999,97.- €.

Nº
1
2
3
4
.

NOME
ASOC. 3ª EDAD ROSALIA DE
CASTRO
ASOC. CULTURAL GALLEGA
DE FORMACIÓN
PERMANENTE DE ADULTOS
(AULAS 3ª EDAD)
ASOC. DA 3ª IDADE NEVOX
ASOC. DA 3ª IDADE
QUIÑONES DE LEON
ASOC. DA 3ª IDADE
QUIÑONES DE LEON

CIF

IMPORTE

CONCEPTO

G36750479

1.273,34

Actividades: (axudas para
excursións e viaxes)

G15496607

1.782,68

Actividades:Curso de historia
de arte

G36806222

1.273,34

Actividades: Celebración
Bodas de oro

G36760064

1.443,12

Actividadades: Viaxes

G36760064

679,12

Mantemento

S.ord. 4.12.06

5
6
Nº
7

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

ASOC. DE XUBILADOS E
PENSIONISTAS "ALFONSO
DANIEL CASTELAO"
ASOC. DE XUBILADOS E
PENSIONISTAS "VILLA
GALICIA"

G36755254

1.146,01

Actividades:viaxes culturales

G36745065

1.612,90

Actividades: Viaxes culturales

CIF

IMPORTE

G36929255

1.273,34

Actividades:Excusións
culturais por Galicia

G36899144

1.273,34

Actividades: Viaxes culturales

G36777670

1.315,79

Excursións e actividades
sociais na sede

G80992555

1.103,57

Actividades:Viaxes culturales

G36852523

1.188,46

G36621803

1.443,12

Actividades: Viaxes culturales
Actividades:Excursións e semana do maior

G36758167

1.358,23

G36758167

424,45

Mantemento local (auga, luz,
calefacción etc.)

G36870707

1.358,23

Actividades: Viaxes culturales

G-15103112

1.273,34

G-36759322

1.655,35

G.36964757

1.061,12

Actividades: Viaxes culturais

G-36972800

1.061,12
24.999,97

Actividades: Viaxes culturais

NOME
ASOC. DE XUBILADOS E
PENSIONISTAS DO
CONCELLO DE VIGO
ASOC. DE XUBILADOS,
PREXUBILADOS E
PENSIONISTAS DE
CAIXANOVA
ASOC. GALLEGA DE MAIORES
(ASGAMA)
ASOC. GRUPO DE MAIORES
DE TELEFONICA
ASOC. LEDICIA
GRUPO DA 3ª IDADE CRISTO
DA VICTORIA
UNION CIVICA MUNICIPAL DE
CONSUMIDORES E AMAS DE
CASA DE VIGO (UNAE)
UNION CIVICA MUNICIPAL DE
CONSUMIDORES E AMAS DE
CASA DE VIGO (UNAE)
UNION DEMOCRATICA DE
PENSIONISTAS E XUBILADOS
(UDP)
CC.OO. FEDERACIÓN DE
XUBILADOS
ASOC.GALLEGA DE MAIORES
(ASOGAPEM)
ASOC. VIUDAS DEMOCRATAS
DE VIGO
ASOC.XUB. E PENS. “AVOA”

CONCEPTO

Actividades: Curso de Memoria

Actividades xerais da
asociación
Actividades: Xornadas sobre lei
dependencia e saúde

2º.- Denegar as solicitudes formuladas polas asociacións que se indican polas razóns que se indican:
NOME

CIF
•
•

ASOC. CIRCULO MERCANTIL
INDUSTRIAL

G-36314097

•

MOTIVO
BASE QUINTA
PARAGRAFO PRIMEIRO: NON FIGURAR EN
EPIGRAFE DE PERSOAS MAIORES.
PARAGRAFO TERCEIRO: NON ESTA
INSCRITA NO REXISTRO MUNICIPAL DE
ASOCIACIONES COMO ASOCIACIÓN DE
MAIORES OU PENSIONISTAS
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•
•
ASOC. DE AMAS DE CASA E
CONSUMO "AGARIMO"

G36821817

•

•
ASOC. DE VECIÑOS A UNION

G36654036

•
•

ASOC. PERSONAS SORDAS DE VIGO

G36622835

•

BASE QUINTA
NON ESTA EN EPIGRAFE DE PERSOAS
MAIORES.
BASES CUARTA PARAGRAFO DOUS, XA
QUE A ENTIDADE RECIBE
FINANCIAMENTO MUNICIPAL VIA
CONVENIO
PARAGRAFO SEGUNDO, BASE QUINTA;
NON FIGURAR EN EPIGRAFE DE PERSOAS
MAIORES
APARTADO C) BASE TERCEIRA- AS
ACTIVIDADES PROPOSTAS NON SON
EXCLUSIVAS 3ª IDADE
PARAGRAFO SEGUNDO, BASE QUINTA.
NON FIGURAR EN EPIGRAFE DE PERSOAS
MAIORES
APARTADO C)BASE TERCEIRA- AS
ACTIVIDADES PROPOSTAS NON SON
EXCLUSIVAS 3ª IDADE

3º.- Dalas ordes oportunas para a publicación do presente acordo no taboleiro de anuncios do
Concello.
4º.- Modifica la Base 11 das aprobadas pola Xunta de Goberno Local de data 19-04-06 no sentido
de ampliar o prazo de presentación dos xustificantes hata o 20 de decembro de 2006.

43(1718).PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE
SUBVENCIÓNS A ENTIDDES E ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LICRO PARA O
DESENVOLVEMENTO E MANTEMENTO DE PROGRAMA DE SERVIZOS SOCIAIS NO
EXERCIZO 2006. EXPTE. 13404/301.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 1.12.06, e de
acordo co informe-proposta da xefa de Sección de Planificación de Servizos Sociais e instructora do
expediente, do 30.10.06, conformado polo xefe do Sector e pola delegada de Área de Participación
Cidadá, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Conceder as subvencións que a continuación se indican para os seus gastos de actividades, ás
asociacións e entidades que se sinalan, como consecuencia da convocatoria para desenvolvemento e
mantemento de programas das asociacións de interese social, con cargo á partida 3130.4890000 do
orzamento vixente, por un importe total de 55.542,68.-€
Nº
ORGANIZACIÓN
1 A.I.D.A

NIF
G36818649

IMPORTE
2.542,95

CONCEPTO
Actividades
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2

AFIBROPO

G36846822

1.505,01

3

AGAJA

G36730059

2.491,06

4
5
6
Nº
7

ALENTO
AMENCER
APAMP
ORGANIZACIÓN
ASEM

G36873511
G36153757
G36624120
NIF
G08939951

1.920,19
1.816,40
2.387,26
IMPORTE
1.972,09

8

ASPANAEX

G36605905

2.335,37

9

ASPAVI

G36870558

780,00

G36627453

1.000,00

G36835403

2.283,47

G-36704195

2.100,00

G36685964

2.646,75

14 FUNDACIÓN MENIÑOS G15551120

2.283,47

15 FUNDACIÓN QUINESIA G36814309

1.608,81

16 FUNDACIÓN SALVORA G36733046

1.556,91

17 HEMOFILIA
HOSPITALIDAD
18 NUESTRA SRA. DE
LOURDES
19 PROXECTO HOME
20 SAN FRANCISCO
HOGAR Y CLÍNICA DE
21
SAN RAFAEL
AGG(AS.GALLEGA
22 PARA LA PREV. DEL
GLAUCOMA)
COMITÉ
23 D.PRESOS"CONCEPCIÓ
N ARENAL"
24 FUND. JUAN SOÑADOR

G15220577

1.401,22

G36776128

2.231,57

G15258213
G36613891

2.283,47
2.000,00

Q3600336F

2.179,67

G-36959971

2.023,98

Actividades (Charla de
prevención del glaucoma)

G-36940591

1.660,70

Actividades (obradoiros de
resolución de conflictos)

G-24452435

1.505,01

25 AYUVI

G-36802536

2.387,26

26 FUNDAC. ALDABA

G-82453606

1.600,00

27 ASOC.PARKINSON-VIGOG-36962447

1.764,50

28 FADEMGA
6-36620037
A.I.P.G.AS.INM.PARAGU
29
G-36954337
AYOS
55.542,68

1.044,00

Actividades
Actividades (Programa de
formación de inmigrantes)
Actividades (campo de verán
en la Lanzada)
Actividades(encontro
socio.sanitarios(
Actividades

2.231,57

Actividades

10 ASVIDAL
BULÍMICOS Y
ANORÉXICOS
12 COGAMI
11

13 FUNDACIÓN MENELA

Actividades (taller de memoria)
Actividade (Atención
profesional ludopatias)
Actividades
Actividades
Actividades
CONCEPTO
Actividades
Actividades (servicio de
hidroterapia)
Actividades
Actividades (curso de
formación a traballadores
sociais)
Actividades (programa
terapéutico)
Actividades
Actividades (Proxecto de ocio
y tempo libre)
Actividade (Programa facendo
familia)
Actividades
Actividades ( viaxes dos
tutelados)
Actividades
Actividades peregrinación de
minúsvalidos y enfermos
Actividades
Actividades
Actividades (programa fin de
semana)
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2º.- Conceder as subvencións que a continuación se indican para os seus gastos de mantemento, ás
asociacións e entidades que se sinalan, como consecuencia da convocatoria para desenvolvemento e
mantemento de programas das asociacións de interese social, con cargo á partida 3130.4890000 do
orzamento vixente, por un importe total de 19.456,74.-€

Nº

ORGANIZACIÓN

NIF

IMPORTE

CONCEPTO

1

A.I.D.A

G36818649

958,46

Mantemento

2

AGAJA

G36730059

958,46

Mantemento

3

ALENTO

G36873511

958,46

Mantemento

4

AMENCER

G36153757

958,46

Mantemento

5

APAMP

G36624120

1.054,31

Mantemento

6

ARVI

G36730221

623,00

Mantemento

7

ASEM

G08939951

958,46

Mantemento

8

ASPAVI

G36870558

958,46

Mantemento

9

ASVIDAL

G36627453

958,46

Mantemento

10 AVIDEPO

G36821171

958,46

Mantemento

11 CITE

G15374598

1054,31

Mantemento

12 COGAMI

G-36704195

958,46

Mantemento

13 FUNDACIÓN QUINESIA

G36814309

479,23

Mantemento

14 HEMOFILIA

G15220577

479,23

Mantemento

15 PROXECTO HOME

G15258213

1.054,31

Mantemento

16 SAN FRANCISCO

G36613891

1.054,31

Mantemento

17 AUTISMO

G36849883

718,85

Mantemento

18 FUND. JUAN SOÑADOR

G-24452435

431,31

Mantemento

19 AYUVI

G-36802536

479,23

Mantemento)

20 IGUAL ARTE

G36427524

191,69

Mantemento

21 ANHIDA

G36938272

191,69

Mantemento

22 FADEMGA

6-36620037

958,46

Mantemento

23 A.I.P.G.AS.INM.PARAGUAYOS

G-36954337

623,00

Mantemento

ASOC. INTEGRACIÓN GALLEGO
24
BRASILEIRA

G36920288

479,23

Mantemento

25 FUNDACIÓN INTEGRA

G36880615

958,46

Mantemento

19.456,74

3º.- Denegar as solicitudes formuladas polas asociacións que se indican polas razóns que se
indican:
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Nº Organización
CIDADÁN PARA A
1 PREVENCIÓN DA
VIOLENCIA-ALIAR
2 DIABÉTICOS

Nif

Proposta

G36844694

DENEGADA

G36822286

DENEGADA

3

G36642726

DENEGADA

Nº Organización

Nif

Proposta

4

NOVAS RUTAS

G36854867

DENEGADA

5

SORDOS

G36622835

DENEGADA

G36617082

DENEGADA

Fora de prazo
Base catro (ten convenio co
concello
Conceptos
Non ten actividade e non aporta
certificado de débedas con facenda
Base catro (ten convenio co
concello
Base terceira apartado c

G-36878791

DENEGADA

Base primeira

Q-0800086 -A

DENEGADA

Base terceira apartado c

G-36922045

DENEGADA

Moi poucas persoas afectadas (6)

G-36634608

DENEGADA

Base terceira apartado c

G-36658748

DENEGADA

Base terceira apartado c

G-36730844

DENEGADA

Base terceira apartado c

G-36961688

DENEGADA

Non concretan actuacions

G-36846152

DENEGADA

Alto orzamento das actuación

G-15545353

DENEGADA

Base terceira apartado c, reciben
subvención los membros locais

G-36928646

DENEGADA

Base terceira apartado c

G-36791960

DENEGADA

Base terceira apartado c

19 ASOC.SODINAUTICA G-36796142

DENEGADA

Base terceira e falta de
documentación

G-36790954

DENEGADA

Base terceira apartado c

G-36633154
G-36954634

DENEGADA
DENEGADA

Base terceira apartado c
Base primeira

G-36768729

DENEGADA

Base terceira apartado c

7

8
9
10
11
12
13
14
15

ÉRGUETE

Centro Cultural
Artístico e Recreativo
de Valladares
A.D.O.
HOGAR SANTA
ISABEL
ADDIS-GALICIA
ASOCIACIÓN
BEIRAMAR
ASO.XUVENIL"LUA
R"
ASOC."ROSA DOS
VENTOS"
FEGAI
ARELA-INICIATIVAS
DE APOIO A
INFANCIA

16 FEADES-GALICIA
ASC.MULLERES
17 CONTRA MALOS
TRATOS
PLAN
18 COMUNITARIO DE
TEIS

PLAN
20 COMÚN.CASCO
VELLO
21 ALECRIN
22 AVIDEV
ASOC.JUVENIL
23
AREAS

Conceptos
Fora de prazo e falta de
documentación
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4º.- Modifica la Base 11 das aprobadas pola Xunta de Goberno Local de data 19.04.06 no sentido
de ampliar o prazo de presentación dos xustificantes hata o 20 de decembro de 2006.

44(1719).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE
MELLORA DO ENTORNO DA PRAZA DA IGREXA-SAN ANDRÉS DE COMESAÑA. EXPTE.
50921/250.
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 e de acordo co informe-proposta xefe Administrativo
de Vías e Obras, do 22.11.06, conformado polo asesor xurídico da Área de Servizos Xerais, o concelleiro
delegado de Vías e Obras, o concelleiro delegado de Medioambiente e o interventor xeral, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais para á contratación por procedemento aberto en forma de
concurso das obras do proxecto de “ Mellora contorno Praza Igrexa – S. Andrés de Comesaña ” .
2º.- Autorizar o gasto para a contratación das obras do proxecto de “ Mellora contorno Praza
Igrexa – S. Andrés de Comesña ” por 115.000,00 € e con cargo á partida 511.0.601.00.34 do presuposto
2006 , segundo modificación orzamentaria aprobada 51/06
3º.- Abrir o procedemento licitatorio polo procedemento de urxencia, convocando o concurso para
a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente.

45(1720).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE
MELLORAS NO PASEO LAGARES-VIGO. EXPTE. 51027/250.
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 e de acordo co informe-proposta xefe Administrativo
de Vías e Obras, do 22.11.06, conformado polo asesor xurídico da Área de Servizos Xerais, o concelleiro
delegado de Vías e Obras, o concelleiro delegado de Medioambiente e o interventor xeral, a Xunta de
Goberno local acorda:
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1º.- Aprobar o proxecto de “ Melloras no Paseo Lagares – Vigo ” redactado polo enxeñeiro
técnico municipal D. Jorge Muñoz Rama.
2º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servicios Xerais para á contratación por procedemento aberto en forma de
concurso, da obra referida .
3º.- Autorizar o gasto de 280.549,17 € con cargo á partida 4450.611.00.01. Imputando ó
exercicio 2006 o importe de 100.000,00 € segundo modificación presupostaria 51/06 e a exercicios futuros
o importe de 180.549,17 €
4º.- En cumprimento do artigo 174,5 do TRLRFL, aprobar a alteración dos porcentaxes
aplicables a cada anualidade quedando o 35,64 na anualidade 1ª e o 64,36 na segunda
5º.- Abrir o procedemento licitatorio polo procedemento de urxencia, convocando o concurso
para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente.

46(1721).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO PROXECTO DE ACTUACIÓNS
DE MELLORA AMBIENTAL NO AREAL DO VAO. EXPTE. 4630/306.
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 Admón.
Xeral de Medio Ambiente, do 22.11.06, conformado polo técnnico supervisor de Medio Ambiente,
Sanidade e Consumo, o concelleiro delegado de Medioambiente e o interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto «Actuacións de mellora ambiental no Areal do Vao», redactado
conxuntamente pola consultora Novocontorno, S.L. e a Oficina municipal de Supervisión de Proxectos e
Inspección de Obras, por encargo da concellería de Medio Ambiente.
2º.- Aprobar os Pregos de cláusulas administrativas e técnicas que rexerán o concurso público,
procedemento aberto, para a contratación das obras incluidas no citado proxecto.
3º.- Autorizar o gasto derivado desta contratación, por importe total de 99.992,28 €, IVE
incluído, que será financiado con cargo ó crédito existente na partida nº 4533.601.00.00 dos orzamentos
municipais.
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47(1722).GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS
CORRESPONDENTES ÓS MESES DE XUÑO E OUTUBRO DE 2006. EXPTE. 16783/220.
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, visto o informe de Intervención Xeral do 29.11.06, e
de acordo co informe-proposta da xefa da Unidade de Persoal, do 29.11.06, conformado polo primeiro
tenente de alcalde, a Xunta de Goberno local acorda:
Asignar unha gratificación por servicios especiais e extraordinarios correspondentes os meses de
XUÑO e OUTUBRO-2006, 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, relacións que se achegan no expediente e que comezan unha
por don Francisco J. Abreu Torres e remata por don Manuel Villar Domínguez, por un total de
1.374 horas.

-

Policia Local, relacións que se achegan no expediente e que comezan unha por don José Maria
Alvarez Domínguez e rematan por don Antonio Vivero Mijares, por un total de 1.967’15 horas .

-

Parque Móbil, relacións que se achegan no expediente e que comezan por don Miguel Angel
Alonso Alonso e rematan por don J. Manuel Sixto Pérez, por un total de 1.083’00 horas.

-

Inspección de Vías e Obras, relación que se achega no expediente e que comeza por don Benito
Barciela Simón e remata por don Ramón Vázquez Rial, por un total de 128’00 horas.

-

Oficina Supervisora de Proxectos e Inspección de Obras, relacións que se achegan no expediente
e que comezan por don José Eugenio Matilde Viñas e rematan por don Angel Ferro Mancho, por
un total de 56’00 horas.

-

Desinfección, relacións que se achegan no expediente e que comezan por don Ricardo González
Arzua e rematan por don José Ramón Seijas Alvarez, por un total de 330’00 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 189’00 horas.

-

Conserxería, relacións que se achegan no expediente e que comezan por don Francisco Martínez
Muñoz e rematan por don José Angel Fernández Alonso, por un total de 105’30 horas.

-

Parque Central, relación que se achega no expediente e que comeza por don Guillermo Abelleira
Porrua e remata por don Bernardo Rodríguez Lestón, por un total de 249’00 horas.
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-

Montes, Parques e Xardíns, relación que se achega no expediente e que comeza por don Alfonso
Alonso Rodríguez e remata por don Manuel Valado Gómez, por un total de 531’00 horas.

-

O montante do presente expediente ascende a un total de 47.156’43 € ( COARENTA E SETE MIL
CENTO CINCOENTA E SEIS EUROS CON COARENTA E TRES CÉNTIMOS CENTIMOS).

48(1723).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E ACOPOVI PARA A ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA “VIGO, UN
MAR DE CORAIS”. EXPTE. 2043/335.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de 27.11.06 e de acordo co
informe-proposta da técnica de Admón. Especial do 24.11.06, conformado polo concelleiro de Animación
Sociocultual e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.Aprobar o proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e ACOPOVI, que
de seguido se transcribe, para a organización do programa “VIGO, UN MAR DE CORAIS”.
2º.-

Facultar ao concelleiro de Festas e Animación Sociocultural para asinar o citado convenio.

3º.-ºAutorizar e dispor un gasto, por un importe total de 36.688 euros, desglosado do seguinte xeito:
• 8.672 euros corresponden ao vixente exercicio 2006 aplicable á partida 451.2.227.06.02 (actividades
culturais diversas) do programa presupostario de Festas e Animación Sociocultural para o vixente
exercicio. Nesta contía, enténdense incluídos todo os gastos que se deriven das 54 actuación previstas ata
final do ano 2006.
• 27.616 euros corresponden ao exercicio 2007 aplicablé á partida 451.2.227.06.02 (actividades culturais
diversas) do programa presupostario de Festas e Animación Sociocultural para o exercicio 2007. Nesta
contía enténdense incluidos todos os gastos que se deriven das 108 actuacións previstas para o ano 2007.
• 400 euros corresponden ao exercicio 2007 aplicable á partida 451.2.227.06.02 (actividades culturais
diversas) do programa presupostario de Festas e Animación Sociocultural para o exercicio 2007.
Os anteditos pagamentos realizaranse mediante transferencia á conta á conta 2080 0128 12
0040005175 da que é titular ACOPOVI.

CONVENIO DE COLABORACION CONCELLO DE VIGO-ACOPOVI PARA A ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA
2006-2007 “VIGO, UN MAR DE CORAIS”
Vigo,
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REUNIDOS
Dunha parte, D. IGNACIO LÓPEZ-CHAVES CASTRO, concelleiro de Festas e Animación Sociocultural e en
representación do Concello de Vigo, CIF P-3605700-H, con domicilio en Vigo, praza do Rei, s/n, CP 36202; en adiante
O CONCELLO.
Doutra parte:
D. ENRIQUE LORENZO VILA, presidente da Asociación de Corais Polifónicas de Vigo (ACOPOVI) CIF G-36980928,
con domicilio social en Vigo, rúa Ecuador, 17 36203 Vigo- (Pontevedra) actuando en representación desta.
MANIFESTAN
1. Que a Concellaría de Festas e Animación Sociocultural vén realizando unha importante labor de descentralización da
programación cultural polos numerosos barrios da nosa cidade, baseada no apoio, difusión e potenciación das artes
escénicas e musicais, e que se concreta na organización de ciclos permanentes coas bandas de música, corais
polifóficas, compañías de teatro de adultos e de teatro infantil.
2. Que a citada concellaría organizou os pasados anos diversos ciclos de actuacións de agrupacións de música coral da
nosa cidade por distintos barrios e está interesada en repetir esta experiencia tras o éxito acadado.
3. Que ACOPOVI aglutina a 27 corais polifonicas de Vigo, e esta interesada en participar neste ciclo durante o
exercicio 2006 e 2007, e así llo solicitou ao Concello de Vigo.
Dado o interese do exposto, o Concello de Vigo e as citadas entidades establecen a súa relación para o exercicio 2006 e
2007 mediante o presente convenio de colaboración, que será rexido polas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- O obxecto do presente convenio é o apoio, potenciación e promoción dende o Concello de Vigo das masas
corais polifónicas da nosa cidade representadas por ACOPOVI, a través da programación de diversos ciclos estables de
actuacións polos barrios vigueses, denominados “VIGO, UN MAR DE CORAIS”. O presente convenio terá carácter
bianual e participarán representadas por ACOPOVI un total de 27 corais polifónicas de Vigo.
SEGUNDA.- O importe total deste convenio de carácter bianual con todos os conceptos e impostos incluídos, ascende
a 36.688 euros, desglosado do seguinte xeito:


8.672 euros corresponden ao vixente exercicio 2006 aplicable á partida 451.2.227.06.02 (actividades culturais
diversas) do programa presupostario de Festas e Animación Sociocultural para o vixente exercicio. Nesta contía,
enténdense incluídos todo os gastos que se deriven das 54 actuación previstas ata final do ano 2006.



27.616 euros corresponden ao exercicio 2007 aplicablé á partida 451.2.227.06.02 (actividades culturais diversas)
do programa presupostario de Festas e Animación Sociocultural para o exercicio 2007. Nesta contía enténdense
incluidos todos os gastos que se deriven das 108 actuacións previstas para o ano 2007.
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400 euros corresponden ao exercicio 2007 aplicable á partida 451.2.227.06.02 (actividades culturais diversas) do
programa presupostario de Festas e Animación Sociocultural para o exercicio 2007. Nesta contía enténdense
incluidos os gastos de coordinación das a 162 actuacións previstas por ACOPOVI.

TERCEIRA.- Os concertos con cargo a este convenio irán destinados ao público en xeral, con acceso libre e gratuíto,
ata completar o aforo do lugar onde se realicen. Os lugares concretos de actuación serán decididos pola Concellaría de
Festas e Animación Sociocultural, tendo en conta as seguintes necesidades técnicas:
•
•
•
•

Escenario adecuado e suficiente para a actuación da coral.
Estrutura para a disposición dos membros da coral en tres niveis.
Cadeiras para o público.
Local a modo de camerinos para cambio de vestiario.

CUARTA.- As obrigas que asume ACOPOVI respecto do Concello son as seguintes:
1.
2.

Realizar 162 actuación, (54 no ano 2006 e 108 no ano 2007). Cada coral realizará seis actuacións, dos delas
de carácter gratuíto no lugar, día e hora que determine o o Concello.
A Concellaría de Festas e Animación Sociocultural comunicaralle a ACOPOVI os lugares, datas e horas das
actuacións:
-

se a data indicada estivese dispoñible, quedará automaticamente comprometida co Concello para a súa
realización.
se a data estivese comprometida previamente, deberá acreditar o compromiso na citada concellaría nun
prazo de dous días hábiles dende o recibo da comunicación; en caso contrario entenderase que se acepta
a súa realización.

Toda actuación que se realice sen a autorización previa da Concellaría de Festas non será aboada con
cargo a este convenio.
De mutuo acordo entre o Concello de Vigo e ACOPOVI desígnase a D. Enrique Lorenzo Vila, como coordinador desta
programación, coa función principal de servir de conexión
entrambas partes: determinar as datas e horarios dispoñibles de cada coral, solicitar posibles cambios, comunicar
incidencias...
QUINTA.- Aquelas entidades que propoñan a realización de concertos e que sexan finalmente programados pola
Concellaría de Festas e Animación Sociocultural, deberán asumir os seguintes compromisos:
•
•
•

Distribuír o material gráfico que se envíe dende o Concello, se é o caso, para difundir o concerto e incluír
o logotipo do Concello de Vigo naquel que edite a propia entidade.
Xestionar e aboar o importe correspondente aos dereitos de autor derivados da actuación da coral.
Cubrir a "certificación de actuación", da que se inclúe modelo no anexo do convenio, con indicación das
posibles incidencias acontecidas durante o desenvolvemento do concerto programado.
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SEXTA.- As obrigas que asume o Concello de Vigo, a través da Concellaría de Festas e Animación Sociocultual, son as
seguintes:
1.

Programar as datas, lugares e horarios dos concertos con cargo a este convenio.

2.

Comunicarlles ás corais os lugares, datas e horas das actuacións, cunha antelación mínima de 15 días
naturais. Debido a esto, poderanse desestimar aquelas propostas de realización de concertos que non sexan
presentadas no Rexistro Xeral cunha antelación mínima de 20 días á data solicitada.

3.

Editar o material gráfico, se é o caso, e realizar a difusión aos medios de comunicación de informacións acerca
das actuacións programadas.

4.

Velar para que as condicións das actuacións sexan as máis apropiadas e consensuadas coa propia coral,
dignificando os espazos, lugares, escenarios, etc. Quedan expresamente prohibidas as actuacións ao aire libre.

SÉTIMA.- O mecanismo de seguemento deste convenio realizarase con base nas "certificacións de actuación", asinadas
pola entidade correspondente, e da presencia do persoal técnico da Concellaría de Festas durante os concertos.
OITAVA.- O pagamento do importe estipulado na cláusula segunda realizarase do seguinte xeito:
 Ano 2006: Tramitarase o pagamento unha vez realizadas as actuacións e tras a presentación, a través do Rexistro
Xeral, da solicitude de pagamento acompañada das certificacións de actuación correspondentes o ano 2006,
sempre antes do día 20 de decembro; o pagamento realizarase mediante transferencia á conta 2080 0128 12
0040005175 da que é titular ACOPOVI.


Ano 2007: Tramitarase un primer pagamento antes do 31 de maio de 2007, tras a presentación a través do Rexistro
Xeral, da solicitude de pagamento acompañada das certificacións de actuacións realizadas neste periodo, e un
segundo pagamento-liquidación antes do 20 de decembro de 2007, tras a presentación a través do Rexistro Xeral,
da solicitude de pagamento acompañada das certificacións de actuación correspondentes, e máis os gastos de
coordinación de ACOPOVI. Os anteditos pagamentos realizaranse mediante transferencia á conta á conta 2080
0128 12 0040005175 da que é titular ACOPOVI.

NOVENA.- A cancelación do presente convenio con algunha das entidades poderá producirse unilateralmente por parte
do Concello de Vigo, por algún destes motivos:
1.
Unha incomparecencia inxustificada a un concerto.
2.
Por impuntualidade non xustificada en tres ocasións.
DÉCIMA.- O presente convenio terá vixencia ata o 31 de decembro de 2007. Así mesmo, non será prorrogable.
DÉCIMO PRIMEIRA.- O Concello de Vigo non asume ningún compromiso distinto dos recollidos no presente convenio.
DECIMO SEGUNDA.- O concelleiro de Festas e Animación Sociocultural queda facultado para solucionar as posibles
controversias derivadas da execución e interpretación deste convenio, así como para tomar iniciativas que contribúan
ao seu cumprimento e desenvolvemento.
E en proba de conformidade asinan o presente convenio por triplicado e a un só efecto, na data e lugar indicados,
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49(1724).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.

E sen ter máis asuntos que tratar, a Sra. presidenta rematou a sesión ás nove horas e quince
minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O CONCELLEIRO-SECRETARIO
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Ignacio López-Chaves Castro
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