ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 12 de xuño de 2007
SEÑORES/AS ASISTENTES:

NON ASISTEN:

Dª. Corina Porro Martínez
D. José Manuel Figueroa Vila
Dª. Lucía Molares Pérez
Dª. Soledad Polo Lima
D. Carlos Comesaña Abalde
D. Antonio Coello Bufill
Dª. Marta Iglesias Bueno

D. José Manuel Couto Pérez
D. Ignacio López-Chaves Castro.
D. Javier Jorge Guerra Fernández

Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e trinta minutos do día doce de xuño de dous mil sete e baixo
a presidencia da Excma. Alcaldesa, Sra. Porro Martínez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente
citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Molares Pérez, constitúese a Xunta de Goberno
Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE 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, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. Figueroa Dorrego.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1053).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sensión.
2(1054).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE
VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO
“CONTRIBUCIÓN DO MUNICIPIO DE VIGO Ó CAMBIO CLIMÁTICO: MEDIDAS DE
ACTUACIÓN MUNICIPAIS PARA A REDUCCIÓN DE EMISIÓNS”. EXPTE. 4081/101.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico favorable, do 3.05.07, o informe de
fiscalización do 12.06.07 e de acordo co informe-proposta do xefe de Protocolo e Relacións Públicas, do
13.04.07, conformado polo concelleiro da Área de Xestión Económica, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o texto do Convenio de Colaboración coa Universidade de Vigo, para o desenvolvemento do
proxecto de contribución do municipio de Vigo ó cambio climático. Medidas de actuación municipais para
a reducción de emisións, cunha vixencia de sete meses, por un importe de 34.800 euros, e con cargo á
partida 463.5.227.06.00 (“Soporte Técnico Oficina Valedor Cidadán”).
2º.- Aprobar os pagos tal e como figuran explícitamente nas cláusulas sexta e séptima do texto do referido
convenio, con cargo á conta habilitada número 2080.0000.79.0040278621, correspondente á oficina do
Valedor do Cidadán. Se ben deberá acompañar presuposto detallado da actividade a desenvolver, de
acordo coa Base 40ª das de execución do orzamento.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O
DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO “CONTRIBUCIÓN DO MUNICIPIO DE VIGO Ó CAMBIO CLIMÁTICO:
MEDIDAS DE ACTUACIÓN MUNICIPAIS PARA A REDUCIÓN DAS EMISIÓNS”
En Vigo,

de

de 2007

REUNIDOS
Dunha parte, a Ilma. Sra. Dona Corina Porro Martínez, na súa calidade de Alcaldesa-Presidenta do Excmo.
Concello de Vigo.
Doutra parte, D. Manuel J. Reigosa Roger, Vicerrector de Investigación, en nome e representación da Universidade
de Vigo por R.R. de 11/07/06 (D.O.G. de 18/07/2006), CIF. Q-8650002 B, con sede no Campus Universitario
Lagoas-Marcosende de Vigo.
Ámbolos dous recoñécense mutuamente capacidade xurídica suficiente, subscriben en nome das respectivas
entidade o presente convenio e, para o efecto,
EXPOÑEN
I.Que o Concello de Vigo está interesado na colaboración coa Universidade de Vigo para realizar investigacións
referentes ó proxecto: “Contribución do Municipio de Vigo ó cambio climático: medidas de actuación municipais
para a redución de emisións”.
II.Que este é un traballo que se inclúe dentro dos obxectivos da Universidade de Vigo nos campos de estudio e a
investigación, conforme co artigo 83.1 da lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades.
Polo que as partes acordan subscribir o presente convenio que someten ás seguintes
CLÁUSULAS
Primeira.- O Obxecto deste convenio é a realización por parte da Universidade de Vigo do proxecto de
investigación: “Contribución do Municipio de Vigo ó cambio climático: medidas de actuación municipais para a
redución de emisións”.
Segunda.- A Universidade de Vigo acepta realizar esta investigación de acordo co plano de traballo, persoal e
orzamento que se especifican na Memoria que se achega ó presente convenio de colaboración.
Terceira.- O responsable do desenvolvemento do traballo por parte da Universidade de Vigo será o profesor D. Luis
Espada Recarey, adscrito ó Departamento de Enxeñería Química, que terá ó seu cargo profesores e bolseiros de
diversos departamentos da Universidade de Vigo, tendo como interlocutor válido por parte do Concello de Vigo ó
xefe administrativo da Alcaldía.
Cuarta.-O responsable do desenvolvemento do traballo informará regularmente ó Concello da marcha do mesmo.
Finalizado o proxecto, remitirá un informe final no que se establecerán as conclusións ás que se chegue no mesmo.
Este informe consistirá na edición dun libro bilingüe inglés-galego, que recollerá pormenorizadamente este estudo
(2.000 exemplares). O custe desta edición está incluído no custe xeral do Convenio.
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Quinta.- A duración prevista para o desenvolvemento do proxecto e presentación das conclusións é de sete meses, e
poderá renovarse de mutuo acordo se as investigacións non producisen aínda o froito esperado e ámbalas dúas
partes consideren oportuna a súa prosecución.A prórroga poderá ser por outros sete meses, condicionada á
existencia de creto adecuado e suficente nos orzamentos do Concello de Vigo no momento da solicitude, que deberá
facerse pola Universidade.
Sexta.- O Concello de Vigo, pola súa parte, aboará a cantidade de 34.800 euros (I.V.E. Incluído), con cargo á P.
463.5.227.06.00 “Soporte técnico oficina do Valdedor Cidadán”, do orzamento en vigor e do seguinte xeito:
-

-

17.400 euros á firma do convenio, co obxecto de facer operativo o proxecto. O pago farase efectivo previa
presentación da factura emitida onde estará reflectido o concepto de “gasto anticipado” segundo o plan de
traballo e presupostos aportados.
17.400 euros á presentación do informe final, coas conclusións obtidas ás que se fai referencia na cláusula
cuarta, ou no caso de non terse obtido resultados, coa presentación do informe parcial cos estudos e
avances realizados. En ámbolos dous casos, deberá ir acompañado do informe emitido polo responsable de
seguimento do Convenio por parte do Concello, dando a oportuna conformidade ó cumprimento.

Sétima.- O pagamento das mencionadas cantidades realizarase:
Contra factura emitida pola FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDADE GALEGA (FEUGA), de acordo co
convenio establecido entre ámbalas dúas entidades de data 30/06/99, a través do cal a Universidade de Vigo delega
a xestión económica dos seus contratos en FEUGA.
Oitava.- Cada unha das partes comprométese a non difundir, baixo ningún aspecto, as informacións científicas ou
técnicas no desenvolvemento do proxecto de investigación obxecto deste convenio, mentres esas informacións non
sexan de dominio público.
Os datos e informe obtidos durante a realización dos proxectos conxuntos, así como os resultados finais, terán
carácter confidencial. Cando unha das partes desexe utilizar os resultados parciais ou finais, en parte ou na súa
totalidade, para a publicación como artigo, conferencia, etc., deberá solicitar a conformidade á outra parte por
escrito, mediante carta certificada dirixida ó responsable da mesma no seguimento do proxecto.
A outra parte deberá responder nun prazo máximo de trinta días, comunicando a súa autorización, as súas reservas
ou a súa desconformidade sobre a información contida no artigo ou conferencia. Transcorrido dito prazo sen obter
resposta, entenderase que o silencio é a tácita autorización para a súa difusión.
Novena.- Na medida en que os resultados da investigación sexan patentables, o Concello de Vigo terá preferencia
para depositar as correspondentes patentes, aparecendo como inventores aqueles investigadores da Universidade de
Vigo que teñan participado nas investigacións. Non obstante, deberalle informar previamente á Universidade de
Vigo de calquera decisión ó respecto.
No caso de que o Concello de Vigo non estea interesado nalgúns resultados patentables orixinados no proxecto,
deberá, nos seis meses seguintes á obtención dos mesmos, comunicarllo á Universidade de Vigo, a cal decidirá se
protexe e fai explotar os mencionados resultados.
Décima.- O Concello de Vigo poderá explotar libremente os resultados, patentables ou non, que tiveses a súa orixe
no proxecto de investigación a que se refire este convenio.
Décimo primeira.- Todos os cargos fiscais que poidan recaer sobre a fabricación e explotación comercial dos
resultados da investigación será de conta do Concello de Vigo.
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Décimo segunda.- Se por razóns comerciais ou de calquera outra índole o Concello de Vigo subcontratase a
fabricación e/ou explotación comercial do resultado da investigación, deberá comunicarllo á Universidade de Vigo
e salvagardar os dereitos que existan e o segredo estipulados neste convenio.
Décimo terceira.- O Concello de Vigo asumirá todas as responsabilidades polas garantías dadas respecto do
obxecto da súa fabricación, subministrado por ela mesma.
A Universidade de Vigo non asumirá ningunha responsabilidade fronte a terceiros e é totalmente allea a litixios
sobre patentes e os dereitos derivados da fabricación e explotación comercial dos resultados da investigación.
Décimo cuarta.- A investigación obxecto deste convenio poderá interromperse por mutuo acordo entre as partes
asinantes, ben porque consideren os traballos finalizados antes do período marcado ou por calquera outra causa.
A Universidade de Vigo entregaralle o Concello de Vigo un informe dos resultados obtidos ata o momento da
interrupción e poderá utilizar libremente os mencionados resultados, sempre que salvagarde as condicións
estipuladas nas cláusulas oitava e seguintes.
Décimo quinta.- O incumprimento de calquera das obrigas que figuran nestas cláusulas por unha das partes
asinantes facultará á outra para rescindir este convenio, e quedará automaticamente anulados tódolos dereitos
correspondentes sobre o obxecto da investigación.
Décimo sexta.- En caso de desacordo ou desavinza entre ámbalas dúas partes, intentarase resolver mediante a
creación duna Comisión de Seguimento, que se nomeará á sazón entre dúas persoas do Concello de Vigo e outras
dúas da Universidade de Vigo.
Décimo sétima.- O Concello de Vigo coñece o carácter de Entidade de Dereito Público que posúe a Universidade de
Vigo e, en consecuencia, a aplicabilidade á mesma das normas de procedemento administrativo, e, no seu caso, as
partes asinantes someterán as diverxencias que se puidesen presentar respecto á interpretación ou incumprimento
do presente convenio á xurisdicción contencioso-administrativa.
Despois de ler o presente convenio por se mesmos, e estando conformes, asínano por triplicado exemplar e para un
único efecto, no lugar e data anteriormente citados.

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

Dª. Lucía Molares Pérez
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