ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 19 de febreiro de 2007

SEÑORES/AS ASISTENTES:

NON ASISTEN:

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

Dª. Corina Porro Martínez
D. Ignacio López-Chaves Castro.
D. Javier Jorge Guerra Fernández

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e trinta minutos do día dezanove de febreiro de dous mil
sete e baixo a presidencia do primeiro tenente de alcalde, Sr. Figueroa Vila, por ausencia da Excma.
Alcaldesa, Sra. Porro Martínez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretaria a concelleira, Sra. Molares Pérez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co
obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa
antelación legal precisa.
Están presentes por invitación, o 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(162).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión do 29 de xaneiro de 2007. Deberán
incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila da Sra.
alcaldesa–presidenta.

2(163).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 63/06 INTERPOSTO POR Dª. DOLORES RODRÍGUEZ SOLLA CONTRA ACORDO
DESESTIMATORIO DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL.
ESTIMADO PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 13.11.07, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimo parcialmente o recurso contencioso-administrativo interposto por Dolores Rodríguez Solla
seguido como P.A. 63/06 ante este Xulgado, fronte ó concello de Vigo contra a desestimación municipal
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da súa reclamación en concepto de responsabilidde patrimonial, como condena ó Concello de Vigo a
aboarlle a cantidade de 1.980,41 €, á que serán de aplicación os xuros legais dende a data da
reclamación, formulada pola demandante ante a Administración municipal en data 26.11.03, sen
pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Patrimonio.

3(164).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 409/2005 INTERPOSTO POR DAVID GONZALEZ SARMIENTO E MAPFRE
DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. ESTIMADO PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 13.11.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no
recurso de referencia interposto contra desestimación presunta, por silencio administrativo, da
reclamación en concepto de responsabilidade patrimonial formulada por David González Sarmiento e
Mapfre ante o Concello de Vigo por escrito con entrada no seu recistro de 4.01.05 a fin de que se lle
indemnizara polos danos e perdas sofridos o día 7.01.04 ó cair unha árbore sobre o coche de seu, Ford
Fiesta PO 2232AN, mentras estaba aparcado no estacionamento á entrada do Pazo de Castrelos. A
sentenza que falla o seguinte:
Estimo parcialmente o recurso contencioso-administrativo interposto pola representación de David
González Sarmiento e Mapfre fronte ó Concello de Vigo, seguido como P.A. 409/05, contra a resolución
arriba indicada, que se declara contraria a Dereito, coa conseguinte codena á Administración municipal a
aobarlle ó actor a cantidade de 1.791,29 € e á Cía aseguradora Mapfre a de 227,59 €, máis os xuros
legais correspondentes dende a data da reclamación formulada en vía administrativa, sen
pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Patrimonio.

4(165).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 32/2006 INTERPOSTO POR Dª CARMEN CORTEGOSO CARBALLAL CONTRA
ACORDO ESTIMATORIO PARCIAL DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 26.11.06, do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no recurso de
referencia interposto pontra resolución de 20.02.06 da Xunta de Goberno local pola que se estima
parcialmente a reclamación en concepto de responsabilidade patrimonial formulada por Carmen
Cortegoso Carballal ante o Concello por escrito de 12.05.04. A Xunta de Goberno local falla o seguinte:
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Estimo o recurso contencioso-administrativo interposto por María Carmen cortogoso Carballal fronte ó
concello de Vigo, seguido ante este Xulgado como P.A. 32/06 contra a resolución arriba indicada, coa
conseguinte condena á Administraicón municipal demandada a aboarlle a cantidade total reclamada, de
3.409,83 €. De terlle sito aboada e recoñecida na resolución, a cantidade a aboar será a restantes, cos
xuros legais dende a data da reclamación en vía administrativa, todo iso sen pronunciamento en materia
de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Patrimonio.

5(166).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 169/05 INTERPOSTO POR D. MANUEL GARRIDO FERNÁNDEZ CONTRA
RESOLUCIÓN SANCIONADORA DE TRÁFICO. INADMISIBLE O RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 20.12.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Declaro a inadmisibilidade do presente recurso seguido como P. Abreviado número 169/2006 ante este
Xulgado, por extemporaneidade.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Seguridade, Tráfico e Transportes.

6(167).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 184/2006 INTERPOSTO POR D. JESUS A. FERNÁNDEZ VAZQUEZ CONTRA
RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR. INADMISIBLE O RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 20.12.06 do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no recurso de
referencia, que falla o seguinte:
Declaro a inadmisiblidade do presente recurso seguido como P. Abreviado número 184/2006 ante este
Xulgado, por extemporaneidade.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Seguridade, Tráfico e Transportes.
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7(168).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº1 189/2006 INTERPOSTO POR D. DANIEL CASTROSEIROS PRIEGO CONTRA
RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO. INADMISIBLE O
RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 20.12.06, do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no recurso de
referencia, que falla o seguinte:
Declaro a inadmisiblidade do presente recurso seguido como P. Abreviado número 189/2006 ante este
Xulgado, por extemporaneidade.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Seguridade, Tráfico e Transportes.

8(169).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 187/2006 INTERPOSTO POR Dª. Mª MERCEDES ALVAREZ RIO CONTRA
RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO. INADMISIBLE O
RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 20.12.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Declaro a inadmisiblidade do presente recurso seguido como P. Abreviado número 187/2006 ante este
Xulgado, por extemporaneidade.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Seguridade, Tráfico e Transportes.

9(170).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 230/2006 INTERPOSTO POR D. ENRIQUE ANDRE LORENZO CONTRA
RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO. INADMISIBLE O
RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 20.12.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Declaro a inadmisiblidade do presente recurso seguido como P. Abreviado número 230/2006 ante este
Xulgado, por extemporaneidade.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Seguridade, Tráfico e Transportes.
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10(171).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 240/2006 INTERPOSTO POR D. ANEL RODRÍGUEZ ATILLO CONTRA
RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO. INADMISIBLE O
RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 20.12.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Declaro a inadmisiblidade do presente recurso seguido como P. Abreviado número 240/2006 ante este
Xulgado, por extemporaneidade.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Seguridade, Tráfico e Transportes.

11(172).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 179/2006 INTERPOSTO POR D. DEMETRIO MATEO GAYA CONTRA
RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO. INADMISIBLE O
RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 20.12.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Declaro a inadmisiblidade do presente recurso seguido como P. Abreviado número 179/2006 ante este
Xulgado, por extemporaneidade.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Seguridade, Tráfico e Transportes.

12(173).SENTENZA DO X. CONTENCNIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 239/2006 INTERPOSTO POR D. ANEL RODRÍGUEZ ATILLO CONTRA
RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO. INADMISIBLE O
RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 20.12.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Declaro a inadmisiblidade do presente recurso seguido como P. Abreviado número 239/2006 ante este
Xulgado, por extemporaneidade.

S.ord. 19.03.07

A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Seguridade, Tráfico e Transportes.

13(174).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 27/2006 INTERPOSTO POR Dª AMPARO CURRAS DOMÍNGUEZ EN RELACIÓN
CON RESOLUCIÓN SANCIONADORA E DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE, DA
CONSELLERÍA DE PESCA. ESTIMADO PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 6.11.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que debo estimar e estimo en parte a demanda, formulada por Jesús González Puelles Casal, en nome e
representación de Dª. Amparo Currás Domínguez, contra a desestimación presunta do recurso de alzada
interposto pola actora contra a resolución da Delegación Territorial da Consellería de Pesca de 15.06.04,
dictada no expediente sancionador P-PU-81.00/10, pola que se impuxo á actora unha multa de 3.845 € e
a volta dos terreos na que se executaron as obras obxecto deste expediente ó seu estado primitivo, no
prazo dun mes, anulando a multa e deixando subsistente a obriga de reposición dos terreos ó seu estado
anterior, sen facer expresa imposición de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Disciplina Urbanística da Xerencia municipal de Urbanismo.

14(175).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINSITRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 199/2006 INTERPOSTO POR Dª. CARMEN OTERO SANTOS CONTRA
RESOLUCIÓN DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRÁFICO. INADMISIBLE O
RECURSO.
Dáse conta da sentenza de data 20.12.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Declaro a inadmisiblidade do presente recurso seguido como P. Abreviado número 199/2006 ante este
Xulgado, por extemporaneidade.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Seguridade, Tráfico e Transportes.
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15(176).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 20/2006 INTERPOSTO POR D. ADOLFO GIRALDEZ MOURE CONTRA SANCIÓN
DE TRÁFICO. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 26.10.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no
recurso de referencia interposto contra resolución do concelleiro de Seguridade do Concello de Vigo
recaída no expediente 058616016 pola que se impuxo ó recorrente unha multa de 150 € pola suposta
infracción do artigo 91.2.h) do Regulamento Xeral de Circulación, que falla o seguinte:
Estimo o recurso contencioso-administrativo interposto pola representación de Norman Lago Alonso
fronte ó Concello de Vigo, seguido como P.A. 20/06, contra a resolución arriba indiciada que se declara
contraria a Dereito, coa conseguinte condena á Administración demandada a devolverlle a cantidade da
multa, de ter sido abonada, máis os xuros correspondentes. Todo iso sen pronunciamento en materia de
custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza.

16(177).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 423/2006 INTERPOSTO POR Dª. MARIA GONZALEZ NORES CONTRA SANCIÓN
DE TRÁFICO. ESTIMADO PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 1.12.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Que debo estimar e estimo en parte a demanda, formulada por Abraham Tenoira Reina, en nome e
representación de María González Nores, contra a multa imposta no expediente 068655036, por importe
de 63,70 €, por un estacionamento en zona de carga e descarga, que foi abonada polo recorrente o día
14.06.06, condenando ó Concello demandado a que proceda á devolución do importe percibido cos
xuros legais correspondentes dende a data do seu aboamento, sen facer expresa imposición de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Tráfico e á Axencia Executiva.

17(178).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 428/2006 INTERPOSTO POR D. JOSE M. ALONSO ALVAREZ CONTRA SANCIÓN
DE TRÁFICO. ESTIMADO PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 1.12.06 do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no recurso de
referencia, que falla o seguinte:
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Que debo estimar e estimo en parte a demanda, formulada por Abraham Tenoira Reina, en nome e
representación de José Manuel Alonso Alvarez, contra a multa imposta no expediente 068676907, por
importe de 105 €, por un estacionamento en dobre fila sen conductor, que foi abonada polo recorrente o
día 20.07.06, condenando ó Concello demandado a que proceda á devolución do seu importe percibido
cos xuros legais correspondentes dende a data do seu aboamento, sen facer expresa imposición de
custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Tráfico e á Axencia Executiva.

18(179).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 347/2006 INTERPOSTO POR D. ANTONIO CIBEIRA BERNÁNDEZ CONTRA
SANCIÓN DE TRÁFICO. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 16.11.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimo o recurso contencioso-administrativo interposto por Antonio Cibeira Bernárdez contra resolución
do concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade do Concello de Vigo recaída no expediente
068642980, pola que se impuxo ó recorrente unha multa de 150 €, por unha suposta infracción do artigo
91.2 h) do Regulamento xeral de circulación, “estacionar o vehículo en dobre fila sen conductor”;
resolución que anulo, ó entendela contraria a dereito, condenando á Administración demandada a
devolver ó actor a cantidade abonada como multa, máis os xuros correspondentes. Todo iso sen
pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Tráfico e á Axencia Executiva.

19(180).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 350/2006 INTERPOSTO POR D. ANTONIO CID FERNÁNDEZ CONTRA SANCIÓN
DE TRÁFICO. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 16.11.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimo o recurso contencioso-administrativo interposto por Antonio Cid Fernández contra resolución do
concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade do Concello de Vigo recaída no expediente
068649766 pola que se impuxo ó recorrente unha multa de 91 € pola suposta infracción do artigo 91.2.
g) do Regulamento xeral de circulación “estacionar en zona de carga e descarga”, resolución que anulo,
ó entendela contraria a dereito, condenando á Administración demandada a devolver ó actor a cantidade
aboada como multa, mais os xuros correspondentes. Todo iso sen pronunciamento en materia de custas.
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A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Tráfico e á Axencia Executiva.

20(181).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 349/2006 INTERPOSTO POR D. ANTONIO CIBEIRA BERNARDEZ CONTRA
SANCIÓN DE TRÁFICO. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 16.11.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimo o recurso contencioso administrativo interposto por Antonio Cibeira Bernardez contra resolución
do concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade do Concello de Vigo recaída no expediente
068643154 jpola que se impuxo ó recorrente unha multa de 150 € pola suposta infracción do artigo
91.2.h) do Regulamento xeral de Circulación, “estacionar o vehículo en dobre fila sen conductor”;
resolución que anulo, ó entendela contraria a dereito, condenando á Administraicón demandada a
devolver ó actor a cantidade abonada como multa, máis os xuros correspondentes. Todo iso sen
pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Tráfico e á Axencia Executiva.

21(182).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 348/2006 INTERPOSTO POR D. ANTONIO CIBEIRA BERNARDEZ CONTRA
SANCIÓN DE TRÁFICO. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 16.11.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Estimo o recurso contencioso administrativo interposto por Antonio Cibeira Bernárdez contra resolución
do concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade do Concello de Vigo recaída no expediente
058634880 jpola que se impuxo ó recorrente unha multa de 91 € pola suposta infracción do artigo
91.2.h) do Regulamento xeral de Circulación, “estacionar o vehículo en dobre fila sen conductor”;
resolución que anulo, ó entendela contraria a dereito, condenando á Administraicón demandada a
devolver ó actor a cantidade abonada como multa, máis os xuros correspondentes. Todo iso sen
pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Tráfico e á Axencia Executiva.
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22(183).SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO NO REC.CASAC. Nº 2507/2003
INTERPOSTO CONTRA SENTENZA DO TSXG EN RELACIÓN CON ACORDO PLENARIO
DE 16.04.98 DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO P.E. DO PORTO DE VIGO. NON HA LUGAR
ÓS RECURSOS.
Dáse conta da sentenza de data 4.10.06, dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Supremo no recurso de referencia, que falla o seguinte:
No ha lugar óa recurso de casación que as representacións procesuais de D. José Ramón RodríguezSabugo Fernández, Concello de Vigo, Consorcio da Zona Franca de Vigo e Xunta de Galicia interpoñen
contra a sentenza que, con data 30.01.03, dictou a Sección Segunda da Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no recurso contencioso-administrativo
número 6032 de 1998. Con imposición a cada unha das partes recorrentes das custas causadas co seu
respectivo recurso de casación.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó servizo de
Planeamento da Xerencia municipal de Urbanismo.

23(184).SENTENZA DO TSXG NO REC. APEL. Nº 243/2006 INTERPOSTO CONTRA
SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO EN RELACIÓN CON
RESOLUCIÓN SOBRE SERVIZOS MÍNIMOS NA FOLGA CONVOCADA NUNHA
CONCESIONARIA (CESPA S.A.) DO ANO 2005.
Dáse conta da sentenza de data 15.11.06, dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no recurso de referencia interposto contra sentenza dictada polo Xulgado
do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo en autos de procedemento especial para a defensa de
dereitos fundamentais nº 3/05 pola que estima o recurso contencioso-administrativo formulado por
Confederación Intersindical Galega contra o Decreto do Concello de Vigo de data 20 de xullo de 2005
polo que se determinan os servizos mínimos a manter durante a folga convocada pola empresa CEPSA
concesionaria encargada do servicio público do mantemento e conservación de zonas verdes. O Tribunal
Superios de Xustiza de Galicia falla o seguinte:
Que con desestimación do recurso de apelación interposto contra a sentenza número 67/2006 de daa 3
de marzo de 2006 dictada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 dos de Vigo en autos de
procedimento especial para a defensa de dereitos fundamentais número 3/05 debemos confirmar e
confirmamos a mesma; con expresa imposición de custas á recorrente.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ós Servizos
de Parques e Xardíns e Persoal.

24(185).SENTENZA DO TSXG NO REC. APEL. Nº 7064/2004 INTEPOSTO CONTRA
SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO EN RELACIÓN CON
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LIQUIDACIÓNS DE TAXAS DE ENTRADA DE VEHÍCULOS ANOS 2000-2002. ESTIMADO
PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 22.11.06, dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia contra sentenza do Xulgado do Contencioso nº 1
de Vigo desestimatoria do recurso contra resolución do Concello de Vigo sobre liquidación definitiva de
taxas, exercizos 2000, 2001 e 2002, correspondentes á entrada de vehículos e recollida de lixo. A
sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falla o seguinte:
Que debemos estimar e estimamos parcialmente o recurso de apelación interposto polo abogado do
Estado, en nome e representación da Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, contra a sentenza núm.
422/2004 de data 24 de setembro de 2004, dictada polo Xulgado do contencioso-administrativo nº 1 de
Vigo; e debemos revogala e a revogamos parcialmente, anulando en parte os actos administrativos
impugnados nos términos dispostos no fundamento quinto. Sen imposición das custas causadas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta á Admón.
de Tributos.

25(186).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 290/06 INTERPOSTO POR Dª. OLGA LORENZO BUGARÍN CONTRA
DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 26.12.06, dictad polo X. Contencioso-Administrativo nº de Vigo no
recurso de referencia, que falla o seguinte:
Desestimo o presente recurso contencioso-administrativo interposto pola representación procesual de
Olga Lorenzo Bugarín fronte ó Concello de Vigo seguido como proceso ordinario número 290/05 contra
a resolución do xefe do Sector de Acción social do Concello de Vigo de 13.01.05 dictada no expediente
número 11244/301 desestimatoria da solicitude de reclamación en concepto de responsabilidade
patrimonial formula por Olga Lorenzo Bugarín por escrito de 30.11.04, por importe de 180.303,63 €, por
funcionamento anormal dos servizos sociais de atención primaria do Concello de Vigo, que se declara
conforme a Dereito, sen pronunciamento en materia de custas
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Benestar Social - atención primaria.

26(187).SENTENZA DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 1/2006 INTERPOSTO POR Dª NIEVES RODRÍGUEZ PÉREZ CONTRA
ESTIMACIÓN
PARCIAL
DE
RECLAMACIÓN
PATRIMONIAL.
ESTIMADO
PARCIALMENTE.
Dáse conta da sentenza de data 22.11.06, dictada polo X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no
recurso de referencia interposto contra a resolución da Xunta de Goberno local do Concello de Vigo de
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21.11.05 pola que se estima a reclamaciónd e responsabilidade patrimonial formulada por Dª. Nieves
Rodríguez Pérez e se declara a responsabilidade patrimonial dos danos á UTE ELOYMAR Tranvía
Eléctricos de Vigo debendo indemnizar á reclamante na contía de 5.902,83 €. A Sentenza falla o
seguinte:
Estimo parcialmente o recurso contencioso-administrativo interposto pola representación de Nieves
Rodríguez Pérez fronte ó Concello de Vigo, seguido como P. Ordinario número 01/06 contra a
resolución arriba indicada, que se declara conforme a Dereito na súa declaración de responsabilidade
patrimonial aunque reformando a contía da reclamación recoñecida como acreditada no total de
6.760,52 €, á que serán de aplicación os xuros correspondentes dende a data da reclamación en vía
administrativa, todo iso sen pronunciamento en materia de custas.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó Servizo
de Patrimonio e Contratación.

27(188).AUTO DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO R.C.A.
Nº 27/06 INTERPOSTO POR DICONSA CONTRA DESESTIMACIÓN REPOSICIÓN CONTRA
ACORDO DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS “PROXECTO ARQUITECTÓNICO DE
MUSEALIZACION DA VILA ROMANA DE TORALLA 1ª FASE. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no recurso de referencia, que
dispón o seguinte:
Que debía acordar e acordaba ter ó procurador D. Emilio Alvarez Bouceta en nome e representación de
Diseño y Construcción S.A (DICONSA) por apartado e desistido na prosecución do presente
procedemento.
A Xunta de Goberno local queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta

28(189).PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: ALTA EXPTE. 23/1633,
12/1485.
Examinadas as actuacións dos expedientes 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 as seguintes persoas:
-

Mª Natividad Ansorregui Vázquez. Expte. 1485/12.
Manuela Salinero Campos. Expte. 23/1633.

S.ord. 19.03.07

29(190).PRÓRROGA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO
DE VIGO E CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CENTRO DE
DÍA PARA PERSOAS MAIORES. EXPTE. 19561/301.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Benestar Social,
do 13.02.07, conformado pola delegada da Área de Participación Cidadá e polo interventor xeral, que di
o seguinte:
Con data 27 de decembro de 2004, a Xunta de Goberno Local aprobou o convenio de colaboración entre o
Concello de Vigo e a Cruz Roja Española para a prestación do servizo de “Centro de día para persoas maiores”
por un período dun ano, entrando en vigor o día 01/01/05 e prorrogable por periodos anuais ata un máximo de
tres, sempre que non se produza denuncia expresa do mesmo.
Ao non producirse denuncia e de acordo coa extipulación décimo terceira do convenio, proponse a prórroga do
mesmo para o exercizo de 2007 por un importe total de 106.866,40 euros (importe convenio exercizo 2006 mais a
variación do IPC nese mesmo ano, segundo certificación que se achega).
Por todo o exposto, á Xunta de Goberno Local propónselle a adopción do seguinte acordo:
“Autorizar a prorroga para o ano 2007 do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e Cruz Roja
Española para a prestación do servizo de “Centro de día para persoas maiores”, por un importe de
106.866,40€”.

Acordo
A Xunta de Goberno local acorda autorizar a prorroga para o ano 2007 do convenio de colaboración
entre o Concello de Vigo e Cruz Roja Española para a prestación do servizo de “Centro de día para
persoas maiores”, por un importe de 106.866,40€

30(191).ASISTENCIA DO TÉCNICO D. JESÚS LÓPEZ MOURE Á FEIRA EUROPEA
DE TEATRO PARA NENOS E NENAS (FETEN) EN XIXÓN. EXPTE. 10080/331.
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os documentos contables RC acreditando a existencia
de saldo suficiente para o gasto que se propón realizar e de acordo co informe-proposta do técnico de
actividades culturais, do 6.02.07, conformado polo concelleiro da Área de Asuntos Sociais, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Autorizar a asistencia do técnico de actividades culturais Jesús López Moure, número de persoal
77210, adscrito ao departamento de Cultura, á Feira Europea de Teatro para nenos e nenas (FETEN), na
cidade de Xixón, do 26 de febreiro ao 1 de marzo, ambos inclusive.
2º.- Autorizar os seguintes gastos:
Partida 4510.231.00.00 “Gastos de locomoción”: 262,32.-€, correspondentes a 162,32.-€ por
desprazamento en avión (achégase orzamento) e 100.-€ para gastos varios de desprazamentos.
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Partida 4510.230.01.00 “Dietas de persoal”: 86,10.-€, correspondentes a 56,10.-€, por ½ dieta dos días
26, 27 e 28 de febreiro, a un prezo unitario de 18,70.-€, e 30.-€ por gastosde aloxamento.
3º.- Que o pagamento se realice a través da conta de habilitación AUT 20 CULTURA-CONCELLO DE
VIGO 2091 0501 61 3110002567.

31(192).SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA A ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE O ANO 2007. EXPTE. 6858/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director deprotivo do IMD,
do 22.01.07, conformado pola concelleira delegada da Área de Promoción Económica e
Desenvolvemento Local e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar as Bases da convocatoria para a concesión de subvencións a entidades deportivas para a
organizaicón de eventos deportivos durante o ano 2007, autorizando un crédito de 180.000 € con cargo á
partida 4521 489 00 01 do orzamento de 2007.
BASES DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA A
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE O ANO 2007.
Exposición de motivos:
O Servicio de Deportes, nos últimos anos, ven desenvolvendo un programa para subvencionar os eventos
deportivos que as entidades desenvolven na cidade de Vigo.
O outorgamento das subvencións se realizou baixo o marco das bases que cada ano aprobaba o Concello de Vigo.
Tendo en conta a experiencia destes anos no desenvolvemento deste programa, e co obxecto de perfeccionar
distintos aspectos na tramitación do expediente é polo que se revisan as Bases, axustándoas á realidade actual, na
que presentan actividades deportivas unhas 32 modalidades.
Cómpre subliñar que en Vigo, cada ano, se desenvolven sobre 160 eventos deportivos, sendo competencia deste
servicio o instrumentar programas destinados ó fomento dos eventos máis axeitados para a dinámica deportiva da
cidade.
A Lei 11/1997, de 22 de agosto, Xeral do Deporte de Galicia, no seu artigo 13.1 sinala como competencia dos
concellos a de fomentar e promover a actividade deportiva: Esta convocatoria vai a instrumentar o programa de
subvencións a entidades deportivas sen fin de lucro para a organización de eventos deportivos. Con tal motivo e
no marco das súas competencias o Concello de Vigo, a través do Servicio de Deportes, regula o acceso ás
subvencións a través destas Bases e a tal fin destina no seu orzamento a cantidade de 180.000 Euros con cargo á
partida orzamentaria “4521 489 00 01” “Subvención a eventos deportivos” do orzamento para 2007.
Por todo isto se convocan as subvencións para as entidades deportivas para a organización de eventos deportivos
en Vigo. A convocatoria destas subvencións se efectuará baixo os principios de publicidade, concorrencia e
obxectividade.
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Artigo 1. Lexislación aplicable.
A lexislación aplicable é a que sinala o artigo 5 da LXS, que se refire ó réxime xurídico das subvención, do que
resulta a seguinte normativa configuradora do réxime xurídico destas subvencións: Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de subvencións, co carácter básico e supletorio que resulta da súa disposición final primeira; e o
seu regulamento de desenvolvemento aprobado por RD 887/2006, de 21 de xullo de 2006, bases de execución do
orzamento do Concello de Vigo para o ano 2007; as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto,
as normas de dereito privado.

Artigo 2. Natureza e contía das axudas.
2.1. A presente convocatoria ten por finalidade promover en réxime de concorrencia competitiva a concesión de
subvencións entre as entidades deportivas sen fin de lucro que reúnan os requisitos establecidos nesta Bases, co
obxecto de fomentar o deporte. Sendo o seu finalidade o promover a organización de eventos deportivos e
actividades organizadas polos clubs e entidades deportivas durante o ano 2007.
2.2 Os gastos subvencionables corresponderán ós gastos ocasionados pola organización da actividades ou evento,
incluense tamen os gastos por compra de material, viaxes, aloxamento comidas, arbitraxes, aluger de
instalacións, gastos de publicidade, trofeos, material de oficina e en xeral todolos gastos ocasionados polo
desenvolvemento da actividade ou evento.
2.3 a subvención nos criterios de avaliación existen diversos epígrafes, membargantes a subvención ten un
carácter único, polo que a xustificación será sobre o total do importe da dita subvención, e se xustificará con
calquera dos gastos que figura no apartado anterior.
2.4 A contía da subvención se determinará pola Xunta de Goberno Local consonte cos criterios de avaliación
establecidos no artigo 12 das presentes Bases, tralos informes correspondentes.
2.5 A entidade deportiva solicitante deberá declarar todas as subvencións que teña obtido ou solicitado para a
organización do evento subvencionable que teña solicitado.
2.6 A subvención concedida se destinará exclusivamente a cubrir os gastos directamente relacionados coa
organización do evento ou actividade para o que se solicita a subvención.. En canto a subcontratación das
actividades subvencionables estárase conforme o establecido no artigo 29 da LXS.
Artigo 3. Requisitos dos solicitantes e beneficiarios.
3.1. Poderán solicitar axudas á presente convocatoria os clubs deportivos, asociacións deportivas, e entidades
deportivas que cumpran os requisitos que establece esta convocatoria, e que desenvolvan a actividade ou evento a
subvencionar na cidade de Vigo. Asemade deben ter personalidade xurídica propia e sen finalidade lucrativa.
3.2 Quedan excluídas expresamente de esta convocatoria:
• As entidades que teñan fin lucrativo.
• As entidades deportivas que teñan carácter profesional.
• As entidades deportivas as que, o Servicio de Deportes, lles outorgue trofeos polo importe da subvención con
cargo ó orzamento de 2007.
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3.3 Os solicintantes para obter a condición de beneficiarios deberán reunir os requisitos establecidos no artigo 13
da LXS. En consecuencia ós solicitantes se lles esixirá unha declaración de non estar incursos nas prohibicións
que recolle os apartados 2 e 3 do artigo 13 da citada LXS.
Artigo 4. Financiamento da convocatoria.
A financiamento das axudas e subvencións concedidas ó amparo destas Bases, será con cargo á partida
orzamentaria do orzamento para 2007 – 4521.489.00.01- Subvencións a eventos deportivos- por un importe total
de (180.000 Euros).
En todo caso esta cantidade pode ser ampliada seguindo a tramitación necesaria. A efectividade desta contía
adicional queda condicionada á declaración de dispoñibilidade de crédito, e no seu caso, previa aprobación da
modificacións que procedan no expediente de gasto antes da resolución da concesión
Artigo 5. Formalización das solicitudes e documentación.
5.1 Comprende a instancia de solicitude e os distintos cuestionarios de solicitude e a documentación requirida
nestas Bases. Os cuestionarios de solicitude, os impresos de solicitude e demais documentación se atopan a
disposición dos interesados nas oficinas do Servicio de Deportes do Concello de Vigo, Praza do Rei s/n. 10ª
planta.
5.2. A instancia de solicitude estará dirixida á Concelleira Delegada da Área de Promoción Economía e
Desenvolvemento Local. A formula o representante legal da entidade peticionaria e se presentará no Rexistro
Xeral do Concello de Vigo; ou por algún dos procedementos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de Réxime
Xurídico das Administracións do Procedemento Administrativo Común.
5.3. A cada exemplar de instancia de solicitude deberá achegarse a seguinte documentación.
a) Modelos dos Cuestionarios e certificados de solicitude correspondentes do anexo
b) Datos referentes o evento para o que se solicita a subvención: características xerais, categoría do evento,
numero de deportistas participantes, e de selo caso, de equipos participantes, así como os aspectos máis
salientables en relación coa importancia do evento.
c)

Certificado do secretario da entidade do orzamento de ingresos para a organización do evento.

d) Certificado do secretario da entidade do orzamento de gastos para a organización do evento.
e)

Certificado da titularidade da conta bancaria a favor da entidade solicitante.

f) Certificado de estar o corrente do pagamento coas obrigas tributarias do Concello de Vigo, o IMD, a
Seguridade Social, a Axencia Tributaria e coa facenda autonómica.
g) Fotocopia do código de identificación fiscal da entidade solicitante.
h) Tódolos datos referidos ó enderezo, código postal, etc.
i) Acreditación doutras axudas públicas concedidas para financiar a actividade ou evento para o que solicita a
presente subvención.
j) Declaración de non estar incursos nas prohibicions que recollen os apartados 2 e 3 do artigo 13 da citada
LXS
Artigo 6. Prazo de presentación.
O prazo para presentar as solicitudes a esta convocatoria, será de 30 días naturais, computando o dito plazo
dende a súa publicación no BOP de Pontevedra.
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Artigo 7. Subsanación da solicitude.
Consonte co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, se a documentación aportada fora
incompleta ou non reunira os requisitos esixidos na presenta convocatoria, o Servicio de Deportes como órgano
Instructor do procedemento, requirira ao solicitante para que, no prazo de 10 días naturais, contados a partir da
recepción da notificación, complete a documentación ou amañe a falla, con advertencia de que se non o fixera, se
lle terá por desistida a súa solicitude, e arquivarase o expediente.

Artigo 8. Avaliación e proposta de resolución.
8.1 A avaliación das solicitudes presentadas a esta convocatoria, se realizará mediante un proceso interno de
avaliación conforme establece a LXS por un órgano colexiado composto pola concelleira de Deportes, un tecnico
e un auxiliar administrativo da area.
8.2 O Servicio de Deportes fará a proposta, debidamente motivada, á Xunta de Goberno Local consonte a
avaliación do órgano colexiado e tendo en conta os criterios e baremos que figuran no artigo 12. Os datos a
baremar corresponderán á actividade ou evento para o que se solicita subvención.
8.3

O Servicio de Deportes elevará a proposta de resolución a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo.

O prazo máximo para resolver e notificar a resolución non poderá exceder de seis meses, a partir da publicación
da convocatoria no BOP.
Artigo 9. Aceptación e obrigas que comportan a concesión de subvención.
9.1 A aceptación por parte dos adxudicatarios da subvención implica as obrigas derivadas da normativa sobre
axudas e subvencións a entidades sen fin de lucro.
9.2 O órgano instructor poderá solicitar maior información ou verificar calquera aspecto relacionado coa
solicitude subvencionada.
9.3 Os beneficiarios das subvencións obríganse a:
a) Cumprir todas as normas establecidas nas Bases da convocatoria
b) Responder da veracidade dos datos da solicitude, baixo a persoal responsabilidade da persoa que subscriba
a solicitude.
c)

Deberán empregar o distintivo do Concello de Vigo en tódalas actividades e comunicacións que promovan.

d) Realizar a actividade deportiva subvencionada consonte co proxecto presentado coa solicitude.
e) En todas as publicacións, carteis, rótulos…etc, é indispensable mencionar ó “Concello de Vigo” como
entidade financiadora.
f) Deberá figurar no lugar no que se desenvolve o evento unha pancarta ou cartel coa lenda “CONCELLO DE
VIGO”.
9.4 Unha vez concedidas as subvencións, o Concello de Vigo a través dos seus servicios municipais, poderá
comprobar o correcto destino da subvención, procedendo no suposto de non ser o prefixado, á revocación da
subvención outorgada e a inhabilitación da entidade, para os efectos de non poder volver a solicitar do Concello
de Vigo novas peticións. Igualmente actuará coas solicitudes que non presenten os xustificantes en tempo e forma.
A concesión da subvención implica a aceptación por parte dos adxudicatarios das obrigas sinaladas no dito
artigo 14 da LXS
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Artigo 10. Xustificación das axudas
10.1 A resolución da Xunta de Goberno Local seralles notificada ós interesados. Para tramita-lo pago do importe
da subvención concedida, terán que achegar, a seguinte documentación:
• Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condiciós impostas na concesión da subvención, con
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
• Xustificantes (facturas orixinais que deberán recoller o número de CIF, a data, o número de factura e o IVE
correspondente) dos gastos relacionados no apartado 2.2 do artigo 2 das presentes bases. Estes xustificantes
quedarán a disposición do Concello de Vigo; neste sentido non se admitirán facturas fotocopiadas ou
compulsadas nin aquelas que non reúnan as condicións previstas no do RD 1496/2003, polo que se regula o deber
de expedir a entregar facturas que incumbe a empresarios e profesionais. Nestas facturas se computará o gasto
acreditado, deducindo o IVE, salvo que xustifique que este exenta de IVE, os xustificantes corresponderán ós
gastos ocasionados pola organización da actividade ou evento, e deberán recoger a conformidade con el servicio
prestado, por parte de la entidade deportiva.
• Os cuestionarios e documentación, debidamente cumprimentada que figura no anexo destas Bases (Modelos
para a xustificación).
1.
Calquera outra documentación que lle sexa solicitada polo Concello, en relación co outorgamento da
subvención.
2.
Unha relación detallada y actualizada doutros ingresos ou subvencións que haxan financiado a
actividades subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia
10.2 Ningunha entidade deportiva adxudicataria das subvencións, poderá percibila, mentres teña débedas por
calquera concepto co Concello de Vigo e os seus organismos autónomos. A tal efecto presentarán certificado no
que conste estes extremos.
10.3 No caso de non presentar a documentación deste apartado, o expediente de subvención será revocado coa
conseguinte perda da subvención.
10.4.Os beneficiarios presentarán os xustificantes de execución do evento ou actividade subvencionada nos 60
días hábiles seguintes a súa finalización, e en todo caso, antes do 15 de decembro do 2007.
Se a actividade ou evento finalizou antes da resolución da presente convocatoria, o prazo de 60 días se entenderá
a partir da notificación da concesión da subvención.
10.5 O persoal técnico do Servicio de Deportes será o encargado do seguimento da execución das subvencións,
así como de certificar a adecuada xustificación da subvención, mediante a emisión dun informe que incorporará á
Conta Xustificativa, no que se poña de manifesto expresamente o cumprimento total do obxecto da subvención ou
aquelas circunstancias que imposibiliten a aprobación da xustificación, xunto coa conformidade cos documentos
xustificativos presentados.
Artigo 11. Reintegro das contías percibidas:
As causas de reintegro da subvención serán as que se determinan no artigo 37 da LXS.
Artigo 12. Baremo e criterios de avaliación.
No caso de que a suma de todalas subvencions supere o crédito total previsto, se rebaixarán proporcionalmente
ata encaixarlas no crédito do año 2007.
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O baremo e criterios para avaliar as solicitudes desta convocatoria é o seguinte:
1.- Eventos periódicos ou de especial relevancia.
• Pola difusión da imaxe da cidade: ata un máximo de 30.000 Euros.
• Pola importancia deportiva do evento: ata un máximo de 30.000 Euros.

2.- Resto dos eventos.
a) Polo ámbito do evento:
• Eventos de ámbito estatal (Final campionato de España ou similar): ata un máximo de 12.000 Euros.
• Eventos de ámbito galego (Campionato galego ou similar): ata un máximo de 3000 Euros.
• Eventos de ámbito provincial ou local. Ata un máximo de 2.000 Euros
b) Importancia do evento ou actividade deportiva para a cidade: ata un máximo de 6.000 Euros (valorarase a
repercusión que tivo ou pode ter a actividade para Vigo, en aspectos como imaxe para cidade, repercusión
deportiva…etc).
c) Importancia social do evento: ata un máximo de 3.000Euros.
d) Número máximo de participantes (real ou previsto). Ata un máximo de 3.000 Euros.
Outros aspectos sobranceiros. Ata un máximo de 3.000 Euros.
e) Pola potenciación do deporte feminino ata un máximo de 12.000 €. Terase en conta as actuacións que se
desenvolvan a favor do deporte feminino con especial relevancia nos deportes que teñan un marcado carácter
masculino.
f) Pola difusión da imaxe deportiva da cidade. Ata un máximo de 6.000 €, terase en conta a colocación e inserción
do logo institucional do Concello de Vigo, tanto na equipaxe como nos elementos deportivos. Avaliarase tanto ós
clubs que teñan o logotipo da imaxe de marca do Concello de Vigo na temporada 2006-2007, como os que
adquiran compromiso por escrito da colocación na temporada 2007-2008. Para a avaliación terase en conta as
características de cada modalidade deportiva.

32(193).MODIFICACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN COA DIRECCIÓN
TERRITORIAL DO CATASTRO EN MATERIA DE XESTIÓN CATASTRAL. EXPTE. 457/500.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 15.02.07, dáse conta do informeproposta da directora de Ingresos, do 29.01.07, conformado polo interventor xeral, o concelleiro
representante do Concello na comisión de Seguimento do Convenio e o concelleiro de Xestión
Municipal, que di o seguinte:
O Concello de Vigo ven realizando ó amparo do Convenio de Colaboración en materia de Xestión Catastral
asinado en 20 de decembro de 2001 determinadas funcións de Xestión Catastral en réxime de prestación de
servizos.
A evaluación periódica do desenvolvemento deste Convenio ten sido satisfactoriaa segundo se aprecia a través
das actas da Comisión de Seguimento prevista na cláusula decimocuarta do citado Convenio (achegase copia das
actas de 28 de ooutono de 2003 e 23 de maio de 2006).
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Os resultados para o Concello, en términos de calidade do Padrón do Imposto sobre Bens Inmobles de natureza
urbana, teñen sido moi favorables, tanto polo que atinxe o incremento de unidades urbanas, como pola
diminución do número de reclamacións e recursos por discrepancias entre os Rexistros Catastrais e a realidade
física e xurídica ou económica.
a) Resulta importante este último extremo porque a diminución da complexidade na xestión tributaria do IBI ten
permitido ó Concello reasignar a dous funcionarios da Administración de Tributos -anteriormente adicados en
exclusiva a Xestión do IBI e Base de Datos- hacia a prestación dun novo servizo especialmente útil para os
cidadáns: PUNTOS DE INFORMACION CATASTRAL (PICs).
O concello -mesmo sen obriga a través do Convenio- ten asumido dende 1 de xaneiro de 2006 o Servizo de
Emisión de Certificacións descritivas e gráficas da titularidade de Bens Inmobles (urbanos e rústicos) calquera
que fose a súa ubicación no territorio do Estado de competencia da Dirección Xeral do Catastro.
b) Polo que se refire o incremento cuantitativo de unidades catastrais do Padrón do IBI dende a vixencia do
Convenio ata 31 de decembro de 2006, as cifras son significativas:
exercicio
2002
2003
2204
2005
2006

nº unidades urbanas
165.992
168.664
183.050
186.040
189.023

importe IBI (*)
35.698.106
35.987.299
40.098.949
42.242.280
43.749.124

(*) Inclúe só os datos do documento Padrón. Os ingresos totais de IBIde cada exercicio son superiores. No
exercicio 2006 teñen sido de 45.800.000 € e a previsión para 2007 de 47.000.000 €.
c) Os efectos indirectos do incremento de rexistros e da calidade do Padrón de IBI, veñen sendo moi favorables na
xestión doutros tributos particularmente no Padrón de lixo-vivendas e no Imposto sobre Plus-valía.
d) A utilidade da información catastral para outros servizos municipais comezará a dar frutos cando se normalice
o emprego para a Xestión dos Servizos do Concello da Cartografía Catastral dixitalizada así como CU-1 que
circula na Rede Municipal dende o 8 de xaneiro de 2007. Produciranse sinerxias moi significativas na xestión de
moitos servizos do Concello: Policía Municipal, Servizo de Extinción de Incendios, Consorcio Casco Vello ...
Como contrapunto desta realidade é preciso facer constar o esforzo, económico do Concello en xeral, así como o
esforzo humano dos Servizos Tributarios e o Servizo de Informática para, - ó tempo que se realiza o cumprimento
das obrigas do Convenio para coa Dirección Xeral do Catastro - poñer a disposición dos Servizos Municipais
unha BASE DE DATOS GRAFICA que, convenientemente xestionada segundo as necesidades de cada Servizo,
revolucionarÍa a xestión dos mesmos. Na actualidade está sendo probada pola Policía Municipal amáis do
Servizo de Administración de Tributos.
O gasto realizado polo concello no desenvolvemento do Convenio é o seguinte:
ano 2002
ano 2003
ano 2004
ano 2005

60.000€
292.000€
316.000€
364.000€
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ano 2006
ano 2007

388.000€
388.000€ : 292.000€ con cargo á partida 61102270602 e 96.000€ con
cargo á partida 61102270600 de Asistencias Técnicas

Xestión

de Ingresos.

NOVAS FORMULAS MAIS EFICIENTES DE COLABORACIÓN A PARTIR DA LEI DO CATASTRO
INMOBILIARIO (2004) E REGULAMENTO DE XESTIÓN CATASTRAL (2006).
O Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario (RDL 1/2005 de 5 de marzo), por mor das múltiples utilidades
-amais da tributaria- do Catastro Inmobiliario así como pola complexidade do mesmo, expón no seu preámbulo
de forma clara un dos seus principios inspiradores: “sen prexuízo da competencia estatal, a lei ten en conta as
aspiracións dos Concellos en orde á desempeñar maior protagonismo na Xestión do Catastro, extendendo o
ámbito da colaboración municipal a novos aspectos que deben redundar en melloras substanciais tanto para
ambas esferas así como para os cidadáns”.
Dacordo co citado principio inspirador e, – cecais máis importante – a necesidade de realizar as funcións
relativas a 901 de forma máis eficiente (con menor custe para o Concello e menor tempo de tramnitació)
determina que esta Dirección de Ingresos, someta a consideración da Xunta de Goberno Local, coa conformidade
dos Sr. Concellerio, representante do Concello na Comisión de Seguimento do Convenio e Sr. Concelleiro de
Xestión Municipal a SOLICITUDE A DIRECCION XERAL DO CATASTRO DE MODIFICACION DO
CONVENIO DE COLABORACION VIXENTE, nos seguintes términos e prazos:
I.

Asunción inmediata en réxime de delegación de competencias das funcións relativas á “tramitación de
expedientes relativos a cambios de titularidade catastral dos inmobles, agás aqueles que deban ser obxecto
de comunicación”.

O Concello ven desenvolvendo esta función de tramitación de documentos 901 e inclusión na Base de Datos
Catastral dos novos datos, en réxime de prestación de servizos.
Na actualidade, sería mooito máis eficiente desenvolver esta función en réxime de delegación de competencias,
porque se obviarían as demoras motivadas por unha serie de trámites: Validación de cintas VARPAD, adopción de
acordos pola Subxerencia Territorial, emisión de notificacións a cargo da Subxerencia (en impresos non
normalizados para o Concello), remisión de notificacións ó Concello, tratamento informático e manipulación das
mesmas (ensobrado), remisión ó correo, seguimento e control en programa auxiliar, remisión á Subxerencia
Territorial das notificacións cumprimentadas...
O réxime xurídico de delegación de competencias permite a adopción dos acordos polo órgano competente do
Concello, notificación dos acordos e control a través do sistema normalizado do Programa de seguimento de
expedientes. Unha vez ultimado o procedimento, remitiranse, en soporte informático e papel os documentos,
acordos e notificacións. Estímase unha reducción de tempo de tramitación, respecto do réxime de prestación de
servizos, superior ó 40%.
O concello conta con medios técnicos e humanos máis que suficientes para a realización deste procedemento en
réxime de delegación de competencias:
1) Un aplicativo informático propio (GITC/IB) para intercambio de datos, cintas VARPAD e outras
funcionalidades complementarias respecto do IBI.
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2) Un servizo adicado, en exclusiva, a este Convenio (unidade 503: Servizo de Xestión Catastral Delegada) amáis
da colaboración e adicación parcial da Dirección de Ingresos, Servizo de Administración de Tributos e Servizo de
Informática.
3) Dúas Asistencias Técnicas especializadas en materia de Xestión Catastral contratadas por procedemento de
concurso público aberto: Santiago Cucart, S.L. e Longo Ansa y Asociados S.L.
II.- O Concello de Vigo ten previsto – de poder acceder ó modelo SINCRONIZADO ou INTEGRADO de
intercambio de datos - acollerse mediante Ordenanza Fiscal para o exercicio 2008 ó “PROCEDEMENTO
DE COMUNICACIÓN” PREVISTO NA LEI DO CATASTRO INMOBILIARIO PARA FEITOS, ACTOS OU
NEGOCIOS CON TRANSCENDENCIA CATASTRAL derivados de:
1.
2.
3.
4.

Licencias de obras de construción e ampliación.
Licencias de modificación, rehabilitación ou reforma.
Licencias de demolición.
Licencias de modificación de uso.

Os motivos polos que o Concello estima necesario e oportuno acollerse a este procedemento son os referidos no
propio índice do RD 217/2006 en relación a “exonerar de cargas formais ós cidadáns” así como un medio para
conseguir a “concordancia entre a realidade inmobiliaria e a descrición catastral”.
III Compre, sen embargo, para abordar con garantías o compromiso de asumir o procedemento de comunicacións
relacionado no aparado II contar cun sistema máis avanzado de intercambio de datos (O Concello dará as
altas e alteracións catastrais directamente, obtendo a información da Xerencia Municipal de Urbanismo, sen
necesidade de declaración catastral a cargo de propietarios, promotores e titulares catastrais en xeral).
O Concello solicitaría a utilización dun sistema de intercambio de datos, que a Dirección Xeral denomina
“MODELO SINCRONIZADO” por estimar o Servizo de Informática que é o sistema máis vantaxoso dende o
punto de vista da Xestión Integral do Concello.(Achégase Informe do Xefe de Servizo de Informática de data).
Como queira que este modelo está en proxecto, no suposto de que existiran problemas, podería optarse polo
sistema INTEGRADO, garantindose a dispoñibilidade para o Concello da información catastral introducida na
Base de Datos do Catastro.
IV.- Por último, solicítase a delegación de funcións en materia de inspección catastral a excepción das actuacións
de comprobación conforme se dispón no artigo 64 do RD 217/2006.
Non obstante, para unha máis eficiente colaboración e mellor servizo ós cidadáns, estimaríase conveniente por
parte desta Dirección de Ingresos a asunción das funcións mencionadas, de forma progresiva, co seguinte
calendario:
-

Delegación de competencias para tramitación de expedientes relativos a cambios de titularidade catastral, de
inmediato.

-

Procedemento de comunicación con efectos de 1 de xaneiro de 2008, para o caso de que o Concello poiderá
dispoñer do novo modelo de intercambio SINCRONIZADO ou INTEGRAD.O

-

Delegación de competencias en materia de inspección catastral, con efectos 1 de xaneiro de 2009.
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Segundo todo o exposto anteriormente, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL a adopción do seguinte
ACORDO:
O Concello solicitará da Dirección Xeral do Catastro a Modificación do Convenio de Colaboración en materia de
Xestión Catastral vixente dende 1 de xaneiro de 2002 de conformidade coa Lei do Catastro Inmobiliario (RDL
1/2005 de 5 de marzo) e Regulamento do CatastroInmobiliario (RD 417/2006 de 7 de abril) e por razóns de
eficiencia, tanto para a Administración do Concello, Administración do Estado e ós cidadáns.
Os extremos para os que se solicita a modificación do vixente Convenio son os seguintes:
I.

Solicítase a asunción inmediata, en réxime de delegación de competencias, das funcións relativas a
“tramitación de expedientes relativos a cambios de titularidade catastral dos inmobles, agás aqueles que
deban ser obxecto de comunicación”

II.

Solicita acollerse ó procedemento do comunicación, con efectos do 1 de xaneiro de 2008, previsto na Lei
do Catastro Inmobiliario para feitos, actos ou negocios con trascendencia catastral derivados de:
-

Licencias de obra de construcción e ampliación.
Licencias de modificación, rehabilitación ou reforma.
Licencias de demolición.
Licencias de modificación de uso.

III.

Solicita acceder ó novo sistema de remisión e intercambio de información catastral denominado
“MODELO SINCRONIZADO”. Para o caso de que non fose viable antes do 1 de xaneiro de 2008,
solicitaríase o acceso ó MODELO INTEGRADO unha vez garantida a disponibilidade da información
gravada para a Xestión Municipal.

IV.

Solicítase a delegación de funcións en materia de inspección catastral, a excepción das actuacións de
comprobación conforme o dispón o artigo 64 do RD 417/2006, con efectos 1 de xaneiro de 2009.

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

33(194).DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE GASTO MENTOR TRAMITADOS
POLO SERVIZO DE FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DURANTE O MES DE
XANEIRO DE 2007. EXPTE. 2135/335.
Mediante providencia de data 7.01.07 do concelleiro delegado da Área de Asuntos Sociais, en
cumprimento coa base 31ª das de execución do orzamento xeral, dáse conta á Xunta de Goberno local
dos expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas e Animación Sociocultural durante o
mes de xaneiro de 2007, que son os seguintes:
EXPTE. 2106/335. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER OS GASTOS POR SERVIZOS DE MENSAXERÍA,
COMUNICACIÓN OU CORREO POSTAL DA CONCELLARÍA DE FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 04-01-07
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INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1221
ADXUDICATARIO: VARIOS
IMPORTE: 1.500,00 €
EXPTE. 2107/335. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER OS GASTOS POR SERVIZOS DE TRANSPORTES
LIXEIROS DE MERCANCÍAS DA CONCELLARÍA DE FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 04-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1220
ADXUDICATARIO: VARIOS
IMPORTE: 3.000,00 €
EXPTE. 2110/335. RESERVA DE CRÉDITO GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS PARA
PROTOCOLARIAS DA CONCELLARÍA DE FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 04-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1217
ADXUDICATARIO: VARIOS
IMPORTE: 3.000,00 €

ATENCIÓNS

EXPTE. 2086/335. CONTRATACIÓN DO DESEÑO, PRODUCCIÓN E DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL
GRÁFICO PARA A CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1157
ADXUDICATARIO: CANAL UNO DE COMUNICACIÓN, S.L.
IMPORTE: 7.975,00 €
EXPTE. 2089/335. CONTRATACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO DO XXVI CONCURSO-DESFILE DE
RONDALLAS.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1160
ADXUDICATARIO: GRÁFICAS EZPONDA, S.L.
IMPORTE: 418,69 €
EXPTE. 2076/335. CONTRATACIÓN DE GRUPO DE PALLASOS PARA A CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1165
ADXUDICATARIO: PEDRO VÁZQUEZ TABOADA
IMPORTE: 12.000,00 €
EXPTE. 2077/335. CONTRATACIÓN DE CINCO FIGURAS DE GLOBOS PARA A CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1171
ADXUDICATARIO: PEDRO VÁZQUEZ TABOADA
IMPORTE: 10.032,00 €
EXPTE. 2078/335. CONTRATACIÓN DO PERSOAL AUXILIAR DE ORGANIZACIÓN PARA A CABALGATA DE
REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1167
ADXUDICATARIO: PRODUCCIÓN E XESTIÓN CULTURAL, S.L.
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IMPORTE: 6.994,84 €
EXPTE. 2079/335. CONTRATACIÓN DE MONTAXE E DESMONTAXE DE VALADO DE SEGURIDADE PARA A
CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1175
ADXUDICATARIO: AQUILINO MOLINA VALÍN
IMPORTE: 4.750,20 €
EXPTE. 2080/335. CONTRATACIÓN DE TRANSPORTES LIXEIROS PARA A CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1174
ADXUDICATARIO: AQUILINO MOLINA VALÍN
IMPORTE: 4.776,88 €
EXPTE. 2081/335. CONTRATACIÓN DE ALUGUER DE AUTOMÓBILES ANTIGOS PARA A CABALGATA DE
REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1161
ADXUDICATARIO: CLUB GALEGO DE AUTOMÓBILES ANTIGOS
IMPORTE: 1.150,00 €
EXPTE. 2082/335. CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ALUGUER DE CABALOS E XINETES PARA A
CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1173
ADXUDICATARIO: BENITO CONRADO PÉREZ MARTÍNEZ
IMPORTE: 4.250,00 €
EXPTE. 2083/335. CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MEGAFONÍA PARA A CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1162
ADXUDICATARIO: FERNANDO RODRÍGUEZ GARCÍA
IMPORTE: 3.248,00 €
EXPTE. 2084/335. CONTRATACIÓN GRUPO DE GAITAS E DE BAILE DA EMD PARA A CABALGATA DE
REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1163
ADXUDICATARIO: WENCESLAO CABEZAS DEL TORO
IMPORTE: 1.600,00 €
EXPTE. 2085/335. CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE CARAMELOS E GLOBOS PARA A CABALGATA
DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1164
ADXUDICATARIO: EXCLUSIVAS VARELA VIGO, S.L.
IMPORTE: 7.106,30 €
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EXPTE. 2091/335. CONTRATACIÓN DE ALUGUER DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN SOBRE DÚAS
PLATAFORMAS MÓBILES PARA A CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1153
ADXUDICATARIO: UBIAGRANDAL, S.L.
IMPORTE: 10.000,00 €

EXPTE. 2093/335. CONTRATACIÓN DA REPORTAXE FOTOGRÁFICA PARA A CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1170
ADXUDICATARIO: PAULA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
IMPORTE: 3.132,00 €
EXPTE. 2094/335. CONTRATACIÓN DA MONTAXE, DESMONTAXE E TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS NO
PERCORRIDO DA CABALGATA DE REIS 2007
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1155
ADXUDICATARIO: UBIAGRANDAL, S.L.
IMPORTE: 8.676,00 €
EXPTE. 2095/335. CONTRATACIÓN GRUPO DE ANIMACIÓN DE XOGOS INFANTÍS PARA A CABALGATA
DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1156
ADXUDICATARIO: UNICORNIO & FANTASY, S.L.
IMPORTE: 11.600,00 €
EXPTE. 2096/335. CONTRATACIÓN DE GRUPO ANIMACIÓN FUNDACIÓN IGUALARTE PARA CABALGATA
DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1148
ADXUDICATARIO: FUNDACIÓN IGUALARTE
IMPORTE: 9.800,00 €
EXPTE. 2097/335. CONTRATACIÓN DE ACTUACIÓN ESPECTÁCULO RIVEL.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1149
ADXUDICATARIO: PEDRO VÁZQUEZ TABOADA
IMPORTE: 9.500,00 €
EXPTE. 2098/335. CONTRATACIÓN DE TRES CAMELLOS MECÁNICOS PARA A CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1150
ADXUDICATARIO: UBIAGRANDAL, S.L.
IMPORTE: 11.975,00 €
EXPTE. 2099/335. CONTRATACIÓN DE MÁQUINAS DE NEVE PARA A CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
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INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1151
ADXUDICATARIO: UBIAGRANDAL, S.L.
IMPORTE: 9.586,00 €
EXPTE. 2100/335. CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN CON ZANCUDOS PARA A CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1152
ADXUDICATARIO: ESTUDIO ARTE HERRADOR, S.L.
IMPORTE: 10.700,00 €
EXPTE. 2101/335. CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULO TEATRAL LA FIESTA ESCÉNICA SOBRE
PLATAFORMA MÓBIL PARA A CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1143
ADXUDICATARIO: LA FIESTA ESCÉNICA, S.L.
IMPORTE: 11.600,00 €
EXPTE. 2102/335. CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN DE VELOCÍPEDOS PARA A CABALGATA DE REIS
2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1172
ADXUDICATARIO: LA FIESTA ESCÉNICA, S.L.
IMPORTE: 11.600,00 €
EXPTE. 2105/335. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER OS GASTOS VARIOS OU IMPREVISTOS
DERIVADOS DA CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1147
ADXUDICATARIO: VARIOS
IMPORTE: 12.000,00 €
EXPTE. 2114/335. CONTRATACIÓN DO PROGRAMA ESPECIAL CABALGATA DE REIS 2007.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 04-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1247
ADXUDICATARIO: TELECIDADE, S.A.
IMPORTE: 3.000,00 €
EXPTE. 2087/335. CONTRATACIÓN SERVIZOS PREVENTIVOS DA CRUZ VERMELLA PARA O CONCURSODESFILE DE RONDALLAS.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1158
ADXUDICATARIO: CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA VIGO
IMPORTE: 120,00 €
EXPTE. 2088/335. CONTRATACIÓN DE MONTAXE E DESMONTAXE DE VALADO DE SEGURIDADE PARA O
CONCURSO-DESFILE DE RONDALLAS.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1159
ADXUDICATARIO: AQUILINO MOLINA VALÍN
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IMPORTE: 2.088,00 €
EXPTE. 2090/335. CONTRATACIÓN DE PERSOAL AUXILIAR E PRODUCCIÓN TÉCNICA DO XXVI
CONCURSO-DESFILE DE RONDALLAS.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1176
ADXUDICATARIO: PRODUCCIÓN E XESTIÓN CULTURAL, S.L.
IMPORTE: 11.079,28 €
EXPTE. 2104/335. CONTRATACIÓN DE MONTAXE E DESMONTAXE DE ESTRUCTURAS PARA O XXVI
CONCURSO-DESFILE DE RONDALLAS.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1169
ADXUDICATARIO: ESTUDIO ARTE HERRADOR, S.L.
IMPORTE: 7.187,99 €
EXPTE. 2092/335. CONTRATACIÓN DA ANIMACIÓN ENTORNO PRAZA DE COMPOSTELA.
DECRETO CONCELLEIRO DATA: 03-01-07
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1154
ADXUDICATARIO: FOKE DIGITAL SHOP, S.L.
IMPORTE: 11.500,00 €
EXPTE. 2103/335. CONTRATACIÓN DA REPARACIÓN E MANTEMENTO DO BELÉN DA PRAZA DE
COMPOSTELA.
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1144
ADXUDICATARIO: UNICORNIO & FANTASY, S.L.
IMPORTE: 11.300,00 €

EXPTE. 2108/335. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER OS GASTOS DOS DEREITOS DE AUTOR
DERIVADOS DA PROGRAMACIÓN DO ANO 2007 DA CONCELLARÍA DE FESTAS E ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL.
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1219
ADXUDICATARIO: VARIOS
IMPORTE: 3.000,00 €
EXPTE. 2109/335. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER OS GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS
DERIVADOS DA PROGRAMACIÓN DA CONCELLARÍA DE FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
INFORME INTERVENCIÓN: RC. 1218
ADXUDICATARIO: VARIOS
IMPORTE: 5.000,00 €

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.

34(195).SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á XUNTA DE GALICIA DA
CONVOCATORIA DE “AXUDAS PARA O FINANCIAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO
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MANTEMENTO E REALIZACIÓN DE PROGRAMAS E INVESTIMENTOS DESTINADOS Á
PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS POLAS CORPORACIÓNS LOCAIS”. EXPTE.
2797/224.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica da Oficina da
Muller, do 15.02.07, conformado pola concelleira da Muller, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a solicitude de subvención ao abeiro da orde do 31 de xaneiro de 2007, da Vicepresidencia
de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia, publicada no DOG núm. 27, do 7 de febreiro de 2007, polo
que se convocan as axudas para o financiamento total ou parcial do mantemento e realización de
programas e investimentos destinados á prestación de servicios sociais polas Corporacións Locais, por
un importe de 339.517,03 euros, desglosado do seguinte xeito:
Centro Municipal de Información dos Dereitos
da Muller).Gastos de persoal

126.444,37.-

Casa de Acollida e piso tutelado para mulleres
maltratadas.Gastos de persoal e mantemento

201.006,00.-

Bolsas de axuda económica para a saída das
mulleres da Casa de Acollida
TOTAL:

12.066,66.--------------------------------339.517,03 euros

2º.- Dar conta da presente solicitude de subvención ao Pleno da Corporación Municipal.

35(196).BASES DO I CONCURSO DE COMUNICACIÓN, ESCRITURA E IMAXE E
SON QUE SE DESENVOLVERA NOS SERVIZOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E O
MUSEO VERBUM. EXPTE. 263/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 9.02.07 e de acordo co
informe-proposta do director do Verbum, de 13.02.07, conformado pola técnica do Servizo de
Normalización Lingüística e polo concelleiro de Asuntos Sociais, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar as bases do I Concurso de Comunicación, Escritura, Imaxe e Son, que desenvolverán os
servizos de Normalización Lingüística e o Museo Verbum, conxuntamente nos vindeiros meses.
I CONCURSO DE COMUNICACIÓN. ESCRITURA, IMAXE E SON
Aproveitando que na nosa cidade vaise desenvolver a Cow Parade, estimouse neste primeiro concurso tema
central as vacas.
No mesmo abordaranse diversos aspectos relacionados coa comunicación.
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Este concurso non quere ser só un concurso de divertimento para os rapaces senón que trascende ese aspecto
incluíndo unha forte carga didáctica.
Por unha banda os rapaces achéganse á lingua galega en tres aspectos distintos: a escrita, a narración oral e o
teatro. Descubrindo así as posibilidades que ten unha lingua como a nosa.
Por outra banda, a descuberta do mundo dos contos no seu aspecto tradicional e/ou innovador (principio, nó e
desenlace, repeticións,...), a redescuberta da imaxinación, e por último o traballo en equipo necesario, non só na
representación (vital), senón durante todo o proceso de elaboración do traballo.

Bases do “I concurso de comunicación. Escritura, imaxe e son”.
1ª Participantes:
O certame abrirase a calquera escolar que estude primaria ou secundaria, sendo estas as categorías.
2ª Temática
As obras a presentar xirarán arredor da vaca como elemento clave da obra.
3ª Presentación:
Deberanse presentar por cada grupo:
-Un relato escrito en papel e en soporte informático Word ou PDF en disquete e CD.
-O mesmo relato narrado en soporte CD ou casete.
Os textos quedarán en propiedade da organización do concurso.
4ª Extensión:
Os relatos terán unha extensión máxima de 3 folios en letra arial tamaño 12 e dobre espazo.
As representación terán unha duración máxima de
-15 minutos para a categoría de primaria
-e de 30 minutos para secundaria.
5ª Lingua:
A lingua a empregar será a lingua galega.
6ªPrazo:
Todos os centros que desexen participar deberán remitir un correo electrónico a ofi.normalizacion@vigo.org e/ou
verbum@vigo.org ,informando do nome do centro, dos grupos que se van presentar e da categoría, primaria ou
secundaria. As salas de representación estarán en función dos grupos que se presenten.
A presentación dos relatos deberán facerse ata o día 20 de abril (incluído) no Verbum - Casa das palabras (de
martes a domingo de 10:00 a 19:00h) ou no Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo (Casa do
Concello, 1º andar de luns a venres de 9:00 a 14:00h).
7ª Premios e candidaturas:
A presentación dos relatos escritos, dos mesmos relatados oralmente, e a posterior representación dos mesmos,
motivará que sexan acordadas unha serie de candidaturas, catro por modalidade, das que resultarán os
premiados.
Así, se abrirán seis categorías, tendo cinco delas dúas subcategorías.
O texto das obras presentadas motivará o premio
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-Mellor obra escrita e mellor obra escrita revelación
(correspondéndose con secundaria e primaria respectivamente).
A narración oral das obras presentadas motivará o premio
-Mellor obra narrada e mellor obra narrada revelación
(correspondéndose con secundaria e primaria respectivamente).
A representación das obras motivará os premios de
-Mellor representación-guión adaptado e posta en escena Profesional e revelación (secundaria e primaria
respectivamente).
-Mellor actriz e mellor actriz novel (correspondéndose con secundaria e primaria respectivamente).
-Mellor actor e mellor actor novel (igual que o anterior)
E independente das subcategorías, valorarase a obra que amose
-Maior orixinalidade.
8ª Condicións de presentación
Todos os traballos deberán ser presentados co nome do centro ao que pertencen os rapaces que van participar, así
como o nome que lle dean ao grupo.
Os textos deben ser orixinais e non ter sido premiados noutros concursos.
9ª Temporización:
A data máxima de entrega será o día 20 de abril venres.
As datas de representacións serán os días 2, 3 e 4 de maio mércores, xoves e venres.
A data de publicación das candidaturas será dous ou tres días antes da data de entrega de premios.
A data de entrega de premios será o día 11 de maio venres.
10ª Espazos:
As representacións serán no Verbum.
A cerimonia de entrega de premios será no Salón da Casa do Concello.
11ª Premios:
Todos os grupos participantes recibirán un CD-libro coa recompilación dos traballos presentados ao concurso así
como un DVD coa gravación de todas as representacións. As representación serán gravadas en vídeo no Verbum.
Todos os nomeados recibirán un lote de libros para o centro e para os rapaces.
Os gañadores amais do anterior terán un agasallo conmemorativo do “I Certame de comunicación. Escritura,
imaxe e son”.
12ª Xurado:
O xurado estará formado por:
- Presidido polo Sr. Concelleiro da Área de Asuntos Socias
- O director do Verbum
- A responsable da oficina de Normalización Lingüística do Concello de Vigo
- O director do grupo de teatro do concello
- Un escritor de renome
- Unha persoa do mundo editorial
- Un profesor da Universidade de Vigo
(Este tribunal está suxeito a modificacións sempre de producírense antes da primeira revisión dos traballos)
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13ªAceptación das bases:
A participación presupón a aceptación destas bases, así como o resto de normas dos concursos.

36(197).ADXUDICACIÓN DO CONCURSO PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO
DE VIXIANCIA DE DEPENDENCIAS, ACTIVIDADES E MANTEMENTO DE
INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE DEPENDENTES DO SERVIZO DE CULTURA. EXPTE.
9784/331.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación realizada o
5.02.07, conformada polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar a “Unión temporal de empresas formada por Securitas Seguriodad, S.A. e Securitas Sistemas
de Seguridad, S.A..” o concurso para a contratación dos servizos de vixilancia de dependencias,
actividades e mantemento de instalacións de seguridade dependentes do Servizo de Cultura deste
concello. Expte. 9784-331 por un importe total do contrato (dous anos) de 426.600,54 desglodsados da
forma seguinte: Vixiancia de dependencias e actividades 393.304,32 e mantenemento dos sistemas de
seguridade das dependencias 33.296,22 euros e os seguintes prezos hora:
Hora diurna: 16,97 €.
Hora festiva diurna: 18,30 €.
Hora nocturna: 18,59 €.
Hora festiva nocturna: 19,92 €.
Todo iso de acordo cos pregos de condicións aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 06-11-2006
e a oferta presentada.

37(198).DECLARAR DESERTO O ALLEAMENTO DE 49 VEHÍCULOS PARA
CHATARRA DO DEPÓSITO DA AVDA. DE MADRID. EXPTE. 1560/241.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación, realizada o
12.02.07, a Xunta de Goberno local acorda:
Declarar deserto o alleamento de 49 vehículos para chatarra, depositados no recinto da Avda. de Madrid.
Expte. 1560/241, por que as dúas ofertas presentadas non ofertaron o prezo mínimo esixido no acordo
da Xunta de Goberno de 04.12.2006”.
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38(199).SOLICITUDE DE SIMCO S.L. DE REVISIÓN DE PREZOS CONTRATO
MANTEMENTO PARQUES FORESTAIS. EXPTE. 18014/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio e Contratación, do 2.02.07, que di o seguinte:
Por parte da empresa Simco, S.L., adxudicataria do servicio de mantemento de Parques Forestais, solicitase a
revisión do prezo do mencionado contrato.
O servicio de mantemento de Parques forestais do Concello de Vigo, foi adxudicado pola Xunta de Goberno local,
de data 28 de novembro de 2005, a empresa Simco, S.L., por un prezo anual de 276.843,70 euros.
Na claúsula 4º do contrato administrativo, de data 16 de xaneiro de 2006, establecese que o prazo do contrato
será de dous anos, dende o 1 de xaneiro de 2006, tamen se estipula que a contratación poderase prorrogar por
periodos anuais ata un máximo de dous.
A posibilidade de revisión de prezos aparece recollida na claúsula IV do prego de claúsulas administrativas que
rexeron o concurso de adxudicación ( X.L.G. 13/06/05), titulada “Revisión de prezos”, e establecendo no
apartado a) “Revisión ordinaria”, que ésta procederá transcurrido un ano dende a data de inicio do contrato e
recollerá a variación experimentada polo IPC nacional no periodo que media entre a data de revisión e a data de
apertura de proposicións económicas. As seguintes revisións faranse transcurrido un ano dende a inmediata
anterior e recollerán a variación que experimente o IPC nacional no periodo comprendido entre a data de
revisión de prezos e a da revisión inmediata anterior.
A vista do anterior, e según se estipula no apartado 2º de “Antecedentes” do contrato administrativo firmado
entre as partes, a apertura da documentación de proposicións presentadas ó concurso convocado ó efecto, a
apertura da documentación efectuouse na Mesa de Contratación celebrada o día 3 de octubre de 2005, polo que
dado ó anteriormente exposto, en canto a revisión de prezos, o incremento do IPC a aplicar o prezo de
adxudicación será o comprendido entre octubre2005/decembro de 2006, que según información facilitada polo
INE foi de 3,00%.
O prezo contractual foi de 276.843,70 euros/ano, ó cal se aplicará o incremento do incremento do IPC do periodo
citado, 3,00%, nos da un prezo revisado do contrato, a aplicar dende o 1 de xaneiro de 2007 de 285.149,01
euros/ano.
A vista do anterior, previo informe da Intervención xeral, PROPONSE A XUNTA DE GOBERNO LOCAL, A
ADOPCIÓN DO SEGUINTE A C O R D O
Aprobar a revisión do prezo do contrato do servicio de mantemento de Parques forestais do Concello de Vigo,
adxudicado a empresa Simco, S.L., por acordo da Xunta de Goberno Local de 28 de novembro de 2005,
establecendo o mesmo a partir do 1 de xaneiro de 2007, na cantidade anual de 285.149,01 euros, ive engadido.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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39(200).EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DA TITULARIDADE MUNICIPAL DA
PARCELA EN RÚA ALFONSO A. VÁZQUEZ. EXPTE. 17687/240.
A Xunta de Goberno local retira este expediente para que se incorpore informe da Asesoría Xurídica.

40(201).SOLICITUDE DE D. JOSÉ BARRAL DOMÍNGUEZ DE REDUCCIÓN DE
CANON DA CAFETERÍA DO CONCELLO. EXPTE. 18005/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio e Contratación, do 29.01.07, conformado pola xefa de Réxime Interior e polo
concelleiro delegado de Patrimonio, que di o seguinte:
ANTECEDENTES.Primeiro.- D. José Barral Dominguez, adxudicatario do concurso de instalación e explotación do servizo de
cafetería da Casa do Concello solicita en data 21-06-2006 que se lle rebaixe o canón pola explotación do servizo,
nunha portecentaxe de 70%, igual á baixa estimada da ocupación de dita dita cafetería, con fundamento en que
dende a entrada en vigor da Lei 28/2005, de medidas sanitarias fronte ó tabaquismo e a prohibición que conleva
fumar en locais públicos, a ocupación de dita cafetería baixou dun xeito enorme, sendo na actualidade ó redor da
porcentaxe reclamada.
Segundo.- Se ben o prego de clausulas administrativas que rixe a contratación e que foi aprobado polo Pleno do
Concello o 17 de novembro de 1997, establece na súa clausula III, paragrafo 1, como contraprestacion á
utilizacion privativa do local que se cede e instalacións, un canon anual mínimo de 840.000 ptas/ano ou o maior
que o adxudicatario propoña na súa oferta, neste caso 1.200.000 ptas anuais, a Xunta de Goberno local por
acordo de 25 de outubro de 2004 modificou o contrato ó reducir a superficie do local en 100 m2, establecendose
como contraprestacion a reduccion do canon anual a 4.116,00 euros/ano. No expediente de modificación do
contrato obra escrito de D. José Barral Dominguez de 11 de outubro de 2004, amosando a súa conformidade con
ela, coa condición de que a reduccicón do canon fora na mesma proporción que a diminución da superficie
adicada á zona de servizo, aproximadamente 200 m2.
FUNDAMENTOS.Primeiro.- De conformidade co disposto na disposición transitoria primeira do R. D. lexislativo 2/2000 de 16 de
xuño, é de aplicación a este expediente a Lei 13/1995 de 18 de maio, de contratos das administracións publicas
( LCE) e normativa complementaria.
Segundo.- O artigo 50 da LCE caracteriza ós pregos de clausulas administrativas particulares dos contratos
administrativos como os que incluén os pactos e condicións definidoras dos dereitos e obrigas que asumen as
partes, definindo polo tanto o obxecto e o precio do contrato. Son polo tanto a norma fundamental do contrato e,
unha vez perfeccionado éste, debe ser cumprido con estricta suxeción o que nel se dispoñe, e así no documento de
formalización do contrato suscrito o 26 de outubro de 1998 D. José Barral Dominguez se compromete na súa
claúsula primeira á execución do contrato con arranxo ó prego de clausulas aprobado polo Concello, documento
contractual que acepta plenamente.
É, polo tanto, ós termos do prego de clausulas administrativas do contrato, aprobado polo Pleno do Concello de
Vigo o 17 de novembro de 1997, esto é, o seu sentido literal e expreso ó que hai que estar para o exame e
resolución da solicitude presentada. E neste suposto, a súa interpretación non ofrece dúbidas: a clausula III
parágrafo 1 do prego de clausulas administrativas particulares que rixe o contrato establece e vincula o canon
anual que ten que aboar o adxudicatario, esto é, D. José Barral Dominguez, como unha contraprestación á
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utilización privativa do local e instalacións que se ceden, e que se ben nun principio tiña unha superficie de 322
m2 reduciuse os 100 m2 pola necesidade da súa cesión ó Servizo de mobilidade e seguridade do Concello, razón
pola que se procedeu a modifica-lo contrato. Con esta modificación se amosou conforme D. José Barral
Dominguez no seu escrito de data 11 de outubro de 2004 vinculando a reducción do canon á reducción da
superficie.
Terceiro.- Non se atopa acreditado no expediente nexo causal ningún entre as pretendidas perdas económicas do
concesionario e a lei 28/2005 de medidas sanitarias fronte ó tabaquismo, lei que en todo caso e un elemento
estraño na relación xurídica entre o Concello e o concesionario.
Consonte co anterior, indicar que o principio do prezo certo ( art. 14 LCE) rixe historicamente na lexislación
contractual, de modo que unha vez establecido nas clausulas dos pregos de clausulas administrativas, a súa
modificación soamente pode acordarse pola Administración dentro dos límites que define o propio ordeamento
xurídico. Quere isto dicir que os contratos administrativos se celebran a risco e ventura do contratista que non
pode reclamar incrementos o disminucións del co pretexto de eventos economicos ou otros que alteren a súa
prestación contractual, xa que elo ten que estar previsto e calculado por el ó tempo de formaliza-la súa
proposición, e asumi-lo contrario suporía trasladar tódolos riscos da explotación economica á Administración,
actuando a revisión do seu precio ou canon como un seguro gratuito para o empresario que lle protexerá dos
riscos propios da empresa, de asunción normal polo concesionario.
Por todo o que, proponse á Xunta de Goberno local, previo informe da intervención xeral o seguinte acordo:
Desestima.la solicitude de data 21 de xuño de 2006 de D. José Barral Dominguez, adxudicatario do servizo de
cafetería na casa do Concello de Vigo, de reducción do canon de explotación do servizo.

Acordo
A Xunta de Goberno local acorda Desestima.la solicitude de data 21 de xuño de 2006 de D. José Barral
Dominguez, adxudicatario do servizo de cafetería na casa do Concello de Vigo, de reducción do canon
de explotación do servizo.

41(202).RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA ACORDO DA X.
GOBERNO LOCAL QUE APROBA O DESLINDE ADMINISTRATIVO DA PARCELA
MUNICIPAL Nº 000582 SITA NA RÚA MACEIRAS-TEIS. EXPTE. 17369/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio e Contratación, do 6.02.07, conformado pola xefa de Réxime Interior e polo
concelleiro delegado de Patrimonio, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACION
. Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local (LBRL)
. Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia ( LALG)
. RD 1372/1986, de 13 de xuño, Regulamento de Bens das Entidades Locais ( RBEL)
. Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas ( LPAP)
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ANTECEDENTES:
Primeiro.- En data 27 de novembro de 2006 a Xunta de Goberno local adoptou o acordo de aprobación do
deslinde administrativo da parcela municipal nº 00582 sita na rúa Maceiras-Teis, consonte a delimitación
reflexada na acta de apeo de 9 de maio de 2006, e no plano escala 1:250 anexo ó mesmo na súa colindancia coa
propiedade de Dna. Concepción Collazo Martinez, desestimando as alegacións formuladas por ésta no
expediente, acordo que foi notificado ó interesado o 19 de decembro de 2006.
Segundo.- Dna. Concepción Collazo Martinez, mediante escrito de data entrada no Concello o día 19 de xaneiro
de 2007 presenta recurso de reposición baseándose sinteticamente en que:
- O deslinde administrativo non pode afectar ós restantes lindeiros dos particulares, e do contrario estaríase
realizando un acto que implicaría duración de poder.
- Que, polo exposto, rexeita o plano que elaborou o Concello e a súa superficie
- Non da a súa conformidade ó piquete nº 5 ( linde Oeste) ó ser colocado dun xeito artificial tras amosar o
Concello os postes existentes.
Solicita que tendo por formulado o recurso se declare que o plano non ten virtualidade respecto doutros lindeiros,
se anule o deslinde do piquete nº 5 e se realice un novo respecto ó lindeiro Oeste da súa propiedade, non
considerando válida a medición topografica do plano de deslinde. Achega a documentación que estima pertinente
en apoio da súa solicitude.

FUNDAMENTOS:
Primeiro: De conformidade co disposto nos arts. 116 e 117 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, LRXPAC, procede
admitir a trámite o presente recurso de reposición ó presentarse contra un acto que pone fin á via administrativa e
dentro do prazo legalmente previsto.
Segundo: O deslinde administrativo enmárcase dentro das facultades que o ordeamento xurídico outorga ás
entidades locais para a defensa dos seus bens e dereitos, poidendo estas promover e executar en vía
administrativa o deslinde entre os seus bens e os dos particulares, naqueles casos en que os seus limites aparezan
imprecisos ou sobre os que existisen indicios de usurpación ( artigos 4.1 e 82 B LBRL, 44 RBEL, 280.1 B LALG e
41.1 b) LPAP).
Asimesmo, e de conformidade co que dispón o parágrafo 2 do art. 57 do RBEL as operacións de deslinde teñen
por obxecto delimita-la línea a que se refiran e declarar provisionalmente a posesión de feito sobre ela, esto é
mediante esta prerrogativa a Administración procede exclusivamente a delimita-lo ámbito dos seus bens e
pertenzas, sen que o acto administrativo de deslinde afecte ou poda afectar a terceiros axenos ó expediente, o que
non acontece no presente suposto, e e por isto que as alegacións que formula a interesada no expediente, de que o
acordo de deslinde municipal poidera ser determinante ou afecta a lindeiros de terceiros particulares ten que se
rexeitados.
Terceiro: Respecto as alegacións de que a interesada non se amosa conforme co piquete nº 5 ( linde Oeste), que
estima debe ser anulado por canto os postes que marcaban os lindeiros da súa parcela coa municipal foron
arrasados como consecuencia da obra executada pola Administración, ten que ser rexeitadas por canto son
reiteración de outras que xa constan no expediente, que foron tidas en conta ó dictar a resolución que se recurre,
e que en ningú caso desvirtuan o seu contido.
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Polo anteriormente exposto, PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL no uso das atribucións que lle confire
a lexislación vixente, A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
" Desestima-las alegacións formuladas por Dna. Concepción Collazo Martinez no recurso de reposición
presentado contra o acordo de aprobación de deslinde administrativo da parcela municipal nº 000582, e
consecuentemente confirma-lo mencionado acordo".

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

42(203).RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA ACORDO DA X.
GOBERNO
LOCAL DO
7.08.06
DESESTIMATORIO
DE
SOLICITUDE
DE
DESCATALOGACIÓN DO CAMIÑO DA POUSA. EXPTE. 17362/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Patrimonio, do
5.02.07, conformado pola xefa de Réxime Interior e polo concelleiro delegado de Patrimonio, que di o
seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
-

L 7 /1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL).
L 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia (LALG).
L 33/2003 de 3 de novembro de Patrimonio das Administracións Públicas (LPAAPP).
L30/1992 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común. (LRXAP e PAC).
RD 24 xullo de 1889 do Código Civil (CC).
L 4/1994 de 14 de setembro de Estradas de Galicia (LEG)
RDL 781/1986 de 18 de abril, do Texto refundido das Disposicións Legais en materia de Réxime Local
(TRRL)
RD 2568/1986 de 28 de novembro, do Regulamento da Organización, Funcionamento, e Réxime Xurídico
das Entidades Locais. (ROFRXEL).
RD 1372/1986 de 13 de xuño, do Regulamento de Bens das Entidades Locais. (RBEL).

ANTECEDENTES:
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local en sesión de 7 de agosto de 2006 acordou desestima-la solicitude
formulada por Dña. Dña. Mª del Carmen Martínez Rodríguez y Dña. Mª de los Angeles Martínez Rodríguez, ao
non apreciarse a concorrencia de circunstancias que motiven e xustifiquen a pretensión da desafectación ao uso
público municipal dun tramo do camiño da Pousa na parroquia de Castrelos.
SEGUNDO.- Dña. Mª del Carmen Martínez Rodríguez y Dña. Mª de los Angeles Martínez Rodríguez , mediante
escrito con entrada no rexistro xeral do concello en data 22.9.2006 formula recurso de reposicion contra dito
acordo, solicitando a súa anulación por non axustarse á dereito,e se proceda á rectificación do inventario polo
que se desafecte e excluia do mesmo o camiño obxeto do procedemento.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO:
PRIMEIRO.- O acordo da xunta de goberno local de 7.8.2006, resolve a solicitude das interesadas sobre a
descatalogación como público dun tramo do camiño da Pousa, en Castrelos, o que consideraban de natureza
privada para paso á fincas interiores e da súa propiedade.
O rexeitamento de dita pretensión ven motivado, tal como resulta do acordo adoptado, na condición de vía
pública que ten o camiño polo seu uso público e posesión municipal, dando lugar ao seu reflexo na relación de
vias públicas deste Concello no Inventario Municipal de bens e dereitos aprobado por acordo do Pleno de
4.5.1993, sen que, trala instrucción do expediente, se puidese considerar acreditado, en modo algún, o carácter
privativo e propiedade do devandito tramo.
SEGUNDO.- As interesadas no recurso interposto o 22.9.2006, reiteran a posesión e uso privado do camiño,e
conseguintemente a errónea catalogación do mesmo como público, considerando que os camiños privados veñen
recoñecidos no dereito foral galego (art. 30 e 31 da Lei de dereito Civil). Así mesmo manifestan que a realidade
física e descriptiva do camiño confirman a súa posesión e uso privado, ao tratarse dun paso estreito de apenas
dous metros e non dispoñer de rexistros de auga, tendido eléctrico nin teléfono (segundo informe do servizo de
vías e obras municipais, que cita), concluindo que non é un camiño que permita a comunicación entre dúas vías
públicas, a teor do estado que presenta, senon dun camiño que permite e dá servizo privado ás fincas interiores ao
obxeto da súa saída a vía pública.
TERCEIRO.- As alegacións formuladas no recurso presentado, básicamente supoñen unha reiteración do xa
manifestado durante a instrucción do expediente, tratadas e finalmente rexeitadas de acordo coa fundamentacion
xurídica que consta no acordo adoptado. Non obstante, tal e como quedou sinalado no anterior parágrafo, nas
alegacións presentadas, faise referencia a dúas cuestións, por unha banda as serventías (institución propia do
dereito foral galego), e por outra as condicións física e descriptiva do camiño, nas que se basa o seu recurso.
CUARTO.- As recorrentes no seu escrito invocan o art. 30 e 31 da lei de dereito civil de Galicia, no que se regulan
as serventías. Cumpre sinalar que dita norma foi derogada pola Lei 2/2006 do Dereito Civil de Galicia, do 14 de
xuño, en vigor dende os 20 días dende a data da súa publicación no DOG (29.6.2006) estabelecendo no cap VII
do Tit. VI o réxime xurídico de apliación as serventías. A consideración do camiño como dunha serventía e
contrario ao uso público que da mesma se fai polos veciños, non respondendo nin acreditándose, como pretenden
as recorrentes, que se trate dun uso privativo e exclusivo para unha comunidade de usuarios de paso e servizo
dos seus predios. Como quedou constatado no expediente dito tramo de camiño é unha vía pública integrada na
rede viaria, de comunicación entre dúas vías públicas, polo tanto de uso xeral por todos os veciños e non de uso
privativo ou exclusivo de determinadas fincas.
QUINTO.- Tal e como sinala o art. 339 do C.C.: son bens de dominio público, os destinados o uso público, como
os camiños, canais, torrentes…. , concretando así mesmo no seu art. 344 que teñen esta consideración de bens de
uso público, nas provincias e pobos, os camiños provinciais e veciñais.
O carácter público do camiño ven determinado polo uso público que de xeito xeral e común fan os veciñós, sen
que, en contraposición ao alegado pola recorrente, se poda atender a criterios como os da existencia de servizos
ou as súas características físicas (longura, lonxitude, etc) para determinar a natureza demanial ou privativa do
camiño. O contrario sería negar a realidade da súa existencia, xa que nalguns casos os camiños nas zonas rurais
son de carácter rudimentario, carentes de firme ou servizos públicos, que non semellan das mesmas
características que as vías urbanas, ainda que sexan igualmente públicos.
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Neste senso cabe lembrar que o informe do servizo de cartografia do 2.5.2006 facía mención a constancia de dito
camiño xa na cartografia municipal do ano 1970, constituíndo un servizo veciñal e de conexión entre camiños. O
dereito público, e no que atinxe a regulación do réxime patrimonial das Entidades Locais , non ven mais que a
reiterar e confirmar a natureza demanial destes camiños veciñais, como bens afectos ao uso común e xeral dos
veciños,(art. 263 e 264 LALG, art. 79.3 LRBRL, e concordantes do RBEL).

SEXTO.- Corresponde á Xunta de Goberno Local, a resolución do recurso de reposición interposto contra o seu
acordo de 7.8.2006, de conformidade co disposto no art. 116 da L.30/92 de RXAP e PAC.

Por todo o anteriormente exposto, PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
SEGUINTE ACORDO:

A ADOPCIÓN DO

“UNICO. Desestimar o recurso de reposición interposto por Dña. Mª del Carmen Martinez Rodriguez y Dña. Mª
de los Angeles Martinez Rodriguez , contra o acordo da Xunta de Goberno Local 7.08.2006, ao non resultar
desvirtuados os fundamentos xurídicos que motivaron a desestimación da solicitude de desafectación como
público dun tramo do camiño da Pousa na parroquia de Castrelos."

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

43(204).DEVOLUCIÓN DE FIANZAS:
Examinadas as actuacións dos expedientes, vistos os informes de intervención xeral e de acordo cos
informes-proposta do xefe de negociado de Contratación, a Xunta de Goberno local acorda:
a) Devolver a HPC IBÉRICA S.A. a fianza de 519,98 € constituída para responder da subministración
de xogos para parques infantís xa que foron recibidos mediante acta de 26.12.05 conforme ás condicións
do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía. Expte. 1631/241.
b) Devolver a OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS S.A. as seguintes fianzas:
- A fianza por importe de 4.287,60 € constituída para responder das obras de mellora de beirarrúas da
rúa Camilo Veiga xa que foron recibidas mediante acta de 31.07.05 por executarse conforme ás
condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía. Expte. 1639/241.
- A fianza por importe de 8.169,71 € constituída para responder das obras reparación xeral de
beirarrúas xa que foron recibidas mediante acta de 30.06.04 por executarse conforme ás condicións do
prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía. Expte. 1638/241.
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- A fianza por importe de 4.567,20 € constituída para responder das obras de renovación de beirarrúas
da rúa do Carme xa que foron recibidas mediante acta de 30.06.04 por executarse conforme ás
condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía. Expte. 1640/241.

44(206).RECLAMACIÓN
DE
Dª.
BEATRIZ
COMESAÑA
PUIME
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 877/243. DESESTIMADA.

DE

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio e Contratación, do 9.02.07, conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o
seguinte:
Antecedentes:
Dna. Beatriz Comesaña Puime presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data
de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 22 de decembro de 2005, no que expón que o día 5 de decembro de
2005, mentres camiñaba pola praza das Palmeiras, diante da oficina do I.N.E.M., sufriu unha caída por mor do
mal estado do solado, producíndose danos de carácter físico.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
• Informe do servizo de Vías e Obras, de data 20/01/2006, sobre o estado do lugar onde a reclamante
declara ter ocorrido o accidente no que se constata que a existencia de varios desniveis obriga ós
viandantes a extremar as precaucións ó camiñar pola zona.
• Informe do servizo da Policía Local, de data 01/02/2006, no que indican non teren constancia dos feitos
reclamados.
• Evacúase trámite de audiencia á reclamante, en data 13/02/2006, que non formula alegacións.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- 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.
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Segundo.- Entre os servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de
pavimentación das vías públicas urbanas e conservación dos camiños e vías rurais (artigos 25.2.d e 26.1.a da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local). Así , a Administración ten o deber ineludíbel de
manter estes de modo tal que estea garantida en calquera momento a seguridade daqueles que as utilicen, o que
implica o recoñecemento ó seu favor dun principio de confianza sobre ás condicións obxectivamente aptas do vial.
Como consecuencia deste deber, a Administración resulta obrigada a reparar as consecuencias danosas dos
eventos fortuitos que signifiquen unha creba das condicións de seguridade que está obrigada a garantir.
Terceiro.- A carga da proba da existencia dun dano avaliábel economicamente e singularizado, e a súa conexión
causal co funcionamento dalgún servizo público correspóndelle á reclamante, e a dos feitos impeditivos da
pretensión á Administración (artigos 5.3 e 6.1 do Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial). Non
obstante, aínda que a proba incumbe a quen reclama, a actividade que desenvolve a Administración está presidida
polo interese xeral, obxectividade e imparcialidade, polo que debe esclarecer de oficio a verdade material e
realizar os actos de instrución necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos feitos (artigo
78 da Lei 30/1992).
Neste senso, non resulta acreditado que os danos que a solicitante refire producíronse ó esvarar na praza
mencionada, por canto nin a policía local observou ningún accidente, nin a interesado propuxo proba testifical
ningunha, mentres a asistencia recibida no Sergas ás 16:33 horas refire a unha caída casual na rúa pola mañá.
Polo tanto, non hai ningún dato no expediente que permita relacionar os danos que a solicitante reclama co
funcionamento normal ou anormal de ningún servizo municipal.
Sin prexuízo do anterior, no expediente pódese constatar o mal estado da Praza das Palmeiras, que a solicitante
refire. En todo caso, esta circunstancia en principio non entraña un risco especial para os viandantes, xa que non
se trata de defectos ocultos e se temos en conta que a reclamante é unha persoa de mediana idade, carente de
defectos físicos que lle impedisen detectar a existencia do mencionado obstáculo, podemos concluír que, de existir
nexo causal, a vítima co seu defectuoso control da propia deambulación interferiu nel.
Polo exposto, PROPÓNSE A XUNTA DE GOBERNO LOCAL, en uso das atribucións que lle confire a lexislación
vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dna. Beatriz Comesaña Puime, por
non corresponder ó Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos, ó non resultar convenientemente
probado o nexo de causalidade entre o accidente e o funcionamento de ningún servizo público deste Concello”.

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

45(207).RECLAMACIÓN
DE
Dª.
AUREA
ALVAREZ
COMESAÑA
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 966/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio e Contratación, do 12.02.07, conformado pola xefa de Réxime Interior, que di
o seguinte:
Antecedentes:
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Dna. Áurea Álvarez Comesaña presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data
de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 27 de febreiro de 2006, no que expón que o día 24 de febreiro de
2006, mentres camiñaba pola rúa Manuel de Castro, sufriu unha caída por atoparse a rúa en malas condicións,
producíndose danos de carácter físico.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
• Informe do servizo da Policía Local, de data 20/04/2006, manifestando non teren constancia dos feitos
reclamados.
• Informe do servizo de Vías e Obras, de data 01/06/2006, no que indican que as beirarrúas foran
reparadas con anterioridade ó accidente da Sra. Álvarez, estando estas na data do informe en perfectas
condicións.
• Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que cuantifica
os mesmos en 203,28 euros.
• Evacúase trámite de audiencia á reclamante, que formula alegacións en data 08/08/2006.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- 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.
Segundo.- Entre os servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de
pavimentación das vías públicas urbanas e conservación dos camiños e vías rurais (artigos 25.2.d e 26.1.a da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local). Así , a Administración ten o deber ineludíbel de
manter estes de modo tal que estea garantida en calquera momento a seguridade daqueles que as utilicen, o que
implica o recoñecemento ó seu favor dun principio de confianza sobre ás condicións obxectivamente aptas do vial.
Como consecuencia deste deber, a Administración resulta obrigada a reparar as consecuencias danosas dos
eventos fortuitos que signifiquen unha creba das condicións de seguridade que está obrigada a garantir.
A carga da proba da existencia dun dano avaliábel economicamente e singularizado, e a súa conexión causal co
funcionamento dalgún servizo público correspóndelle ó reclamante, e a dos feitos impeditivos da pretensión á
Administración (artigos 5.3 e 6.1 do Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento
dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial). Non obstante,
aínda que a proba incumbe a quen reclama, a actividade que desenvolve a Administración está presidida polo
interese xeral, obxectividade e imparcialidade, polo que debe esclarecer de oficio a verdade material e realizar os
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actos de instrución necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos feitos (artigo 78 da Lei
30/1992).
Sobre esta base, e á vista do expediente, Dna. Áurea Álvarez Comesaña reclama danos e perdas por unha caída
na rúa Manuel de Castro o día 21 de febreiro de 2006 ó atoparse a dita rúa segundo manifesta en malas
condicións, achegando parte de asistencia médica desa data. Posteriormente, achega parte de asistencia referido
a unha caída de data 25 de febreiro de 2004, así como se refire a outra caída, sen documentar, indicando que os
feitos tiveron lugar na rúa Manuel de Castro e na avenida de Castelao.
Analizando, polo tanto, as actuacións seguidas no expediente, dedúcese que non se atopan nin debidamente
xustificados os danos que se reclaman, nin o nexo causal entre as caídas e o funcionamento dun servizo desta
Administración, por canto:
-

Non hai informe da Policía local nin de ningunha testemuña das caídas alegadas;
De conformidade co informe do servizo de Vías e Obras, nas rúas sinaladas non se aprecian defectos nin
desperfecto ningún, o que se acreditada coas fotografías ó respecto.

Non acreditados, polo tanto, nin as caídas nos lugares sinalados, nin os danos que se refiren, nin que foron a
consecuencia do anormal funcionamento dun servizo público, non constando ningún defecto oculto nas beirarrúas
dos lugares sinalados, procede indicar que no caso de producírense estas, foi a propia neglixencia da vítima quen
foi, co seu defectuoso control da propia deambulación, a causante de tales accidentes, sen que corresponda
ningunha responsabildiade a esta Administración.
Polo exposto, PROPÓNSE A XUNTA DE GOBERNO LOCAL, en uso das atribucións que lle confire a lexislación
vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación formulada por Dna. Áurea Álvarez Comesña por non corresponder ó Concello de
Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos, ó non resultar convenientemente probado o nexo de causalidade
entre o accidente e o funcionamento de ningún servizo público deste Concello”.

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

46(208).RECLAMACIÓN DE D. JOSÉ MIGUEL COVELO PÉREZ DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 942/243.DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio e Contratación, do 12.02.07, conformado pola xefa de Réxime Interior, que di
o seguinte:
Antecedentes:
D. José Miguel Covelo Pérez presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data de
entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 10 de febreiro de 2006, no que expón que o día 25 de xaneiro de
2006, mentres camiñaba pola rúa Barcelona, á altura do número 81, sufriu unha caída como consecuencia
dunhas lousas que se atopaban soltas, producíndose danos de carácter físico.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:

S.ord. 19.03.07

• Parte do servizo da Policía Local, de data 25/01/2006, no que os axentes actuantes manifestan que,
persoados no lugar dos feitos, o Sr. Covelo relátalles o accidente que tivera; igualmente comproban a
existencia de lousas soltas na beirarrúa, á altura do número 4.
• Informe do servizo de Vías e Obras, de data 08/03/2006, sobre o estado do lugar onde ocorreu o
accidente, indicando que o desperfecto seguía na data do informe.
• Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que cuantifica
os mesmos en 323,60 euros.
• Práctica de proba testifical, en data 14/06/2006, á testemuña proposta polo reclamante, que confirma
os extremos alegados polo Sr. Covelo.
• Evacúase trámite de audiencia ó reclamante, que formula alegacións en data 10/01/2007.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- 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 calquera 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 prexudicado 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.
Segundo.- Constatada a existencia dun dano individualizado e avaliábel economicamente, no que respecta á
existencia da relación de causalidade entre o dano e o funcionamento do servizo público, determinante do dereito
do particular lesionado a que a Administración lle indemnice, indicar que ó respecto resulta obrigado partir da
regra xeral acollida polo Consello Consultivo de Galicia (entre outros 30/00, 389/02, 160/06 e 294/06), segundo a
que é esixíbel ós viandantes o autocontrol da súa propia deambulación, obriga esta que exclúe toda
responsabilidade da Administración cando é crebada por introducirse neste caso un elemento estraño á relación
xurídica controvertida, cal é o da culpa da vítima, circunstancia que cando réune o requisito da exclusividade na
vinculación co dano padecido, enerva toda responsabilidade da Administración, tal e como estabelecen de xeito
reiterado o Consejo de Estado (entre outros, no ditame do 1 de xullo de 1971) e a propia xurisprudencia do
Tribunal Supremo (STS 25/01/1974 ou 05/11/1974). De acordo con esa doutrina, a eventual responsabilidade da
Administración viría determinada polo principio de confianza dos peóns nas condicións de seguridade das vías,
rúas e beirarrúas polas que transitan, de modo que a constatación dun inaxeitado estado de conservación destas,
cando se traduza na existencia de obstáculos non apreciábeis polos viandantes co emprego da dilixencia esixíbel
como concreción da regra do autocontrol da deambulación, dará lugar á obxectivación dun vínculo que enlaza o
funcionamento do servizo público en xogo co lesivo resultado final producido.
No presente suposto, contátase no expediente o deficiente estado da beirarrúa o día da caída. Non obstante, tal e
como manifesta a testemuña proposta polo solicitante nese intre era de día, a mediodía e a visibilidade era boa, e
tal e como se observa nas fotografías achegadas ó expediente e resulta da propia pobra testifical, o defecto era
perfectamente visíbel en condicións normais de circulación e tránsito non constituindo un defecto ou trampa
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oculto e a accidentada é unha persoa de mediana idade da que non consta ningunha merma das súas facultades,
polo que resulta acreditado que o solicitante non controlou o seu propio deambular propiciando esta
circunstancia a súa caída.
Terceiro.- Consonte co anterior, procede non estimar a pretensión de recoñecemento de responsabilidade desta
Administración, coa subseguinte indemnización, por non resultar acreditada a relación causa-efecto entre o
evento danoso e o funcionamento dun servizo público, o que leva a cualificar o suceso como un accidente común e
polo tanto non indemnizábel pola Administración.
Polo exposto, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL a adopción do seguinte acordo:
“Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por D. José Miguel Covelo Pérez por
unha caída ocorrida o día 25 de xaneiro de 2006 na rúa Barcelona, por non resultar convenientemente probado o
nexo de causalidade entre o accidente e o funcionamento de ningún servizo público do Concello”.

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

47(209).RECLAMACIÓN
DE
D.
EMILIO
GARCÍA
BARCIELA
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 616/243.DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio e Contratación, do 9.02.07, conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o
seguinte:
Antecedentes:
D. Emilio García Barciela e Dna. María Rosa Fernández García presentan reclamación de responsabilidade
patrimonial, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 26 de maio de 2005, no
que expoñen que o día 15 de xaneiro de 2005, mentres a Sra. Fernández circulaba co vehículo de propiedade do
Sr. García, matrícula PO-0913-AW, pola Estrada vella de Madrid, perdeu o control do vehículo, ó esvarar por
mor da presenza dunha substancia esvaradiza na vía, provocándose danos materiais no vehículo e danos físicos á
condutora.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
• Dilixencias a prevención por accidente de circulación do Servizo da Policía Local, con data
15/01/2005, nas que os axentes actuantes manifestan que, persoados no lugar dos feitos, comproban a
presenza na vía dunha mancha de aceite duns trinta metros de lonxitude e dos danos materiais no
vehículo, aínda que a condutora non se atopase no lugar por ter sido trasladada en ambulancia á
Clínica Santa Cristina.
• Informe do Inventario municipal, con data 01/07/2005, indicando que a Estrada Vella de Madrid non
está inventariada no Inventario municipal, aínda que o seu mantemento corresponda ó Concello de
Vigo.
• Informe do servizo de Vías e Obras, con data 07/10/2005, no que manifestan que non se realizaban
obras na vía na data do accidente, atopándose esta en perfecto estado.
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• Informe do servizo de Limpeza, con data 21/03/2006, no que indican que no Prego de condicións de
rcollida de RSU e limpeza viaria e de praias, polo que se rexe a limpeza viaria deste Concello, non
figura a limpeza e mantemento da Estrada vella de madrid, correspondendo a mesma na data do
accidente á C.O.T.O.P.
• Evacúase trámite de audiencia ós reclamantes, que formulan alegacións en data 11/04/2006.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- 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:
e) A efectiva realización dun dano ou lesión antixurídica, avaliabel economicamente e individualizado en
relación cunha persoa ou grupo de persoas.
f) 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.
g) Que a lesión patrimonial sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos
públicos.
h) Que non sexa producto de forza maior.
Segundo.- Segundo consta no informe do servizo de Limpeza de 21/03/2006, a limpeza e o mantemento da Estrada
vella de Madrid na data do accidente correspondía á C.O.T.O.P.
Á vista destes datos, dado que a limpeza e o mantemento da vía onde ocorreu o accidente corresponden a un
terceiro alleo a esta Administración, responsábel do seu mantemento en perfectas condicións, non é posibel
vincular o accidente padecido pola Sra González ó funcionamento de ningún servizo público municipal, polo que
falla o presuposto esencial para que entre en xogo a responsabilidade patrimonial do Excmo. Concello de Vigo,
que polo tanto carece de lexitimación pasiva no presente procedemento, unha vez acreditado que a circunstancia
xeradora do dano é imputabel a un terceiro, o propietario da arqueta.
Polo exposto e sen entrar a valorar o fondo do asunto, PROPONSE:
“Desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por D. Emilio García Barciela e Dna.
María Rosa Fernández García, por canto ó Excmo. Concello de Vigo, ó non ostentar a competencia de limpeza e
mantemento da vía onde ocorreu o accidente, carece de lexitimación pasiva no correspondente procedemento.”

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

48(210).RECLAMACIÓN
DE
Dª.
CELSA
VÁZQUEZ
GÓMEZ
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE.596/243. ESTIMADA
PARCIALMENTE.
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Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral
do Servizo de Patrimonio e Contratación, do 9.02.07, conformado pola xefa de Réxime Interior, que di o
seguinte:
Antecedentes:
Dna. Celsa Vázquez Gómez presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data de
entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 4 de maio de 2005, no que expón que o día 6 de febreiro de 2005,
mentres camiñaba pola rúa Val Miñor, diante de Bombeiros, sufriu unha caída por mor do mal estado da beirarúa,
producíndose danos de carácter físico, reclamando igualmente unha serie de gastos por desprazamentos.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
• Informe do servizo de Bombeiros, con data 13/05/2005, indicando que o bombeiro que foi testemuña do
accidente foi D. Manuel Enrique Moledo Alonso, que manifestou que a Sra. Vázquez tropezou xusto en
fronte ó Parque de Balaídos e que o mal estado da beirarrúa foi o que provocou a súa caída.
• Informe do servizo de Vías e Obras, con data 12/07/2005, sobre o estado da beirarrúa onde ocorreu o
accidente.
• Práctica de proba testifical, con data 07/09/2005, á testemuña proposta pola reclamante, que confirma os
extremos alegados pola Sra. Vázquez.
• Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que cuantifica
os mesmos en 18.273,30 euros.
• Evacúase trámite de audiencia á reclamante, con data 07/03/06, que non formula alegacións.

Fundamentos de dereito:
Primeiro.- 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 prexudicado 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.
Segundo.- Constatada polos documentos obrantes no expediente a realidade do dano, procede examinar a
existencia dunha relación causal entre o dano e o funcionamento do servizo público, determinante do dereito do
particular lesionado a ser indemnizado pola Administración.
Entre os servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de pavimentación das
vías públicas urbanas e conservación dos camiños e vías rurais (artigos 25.2.d e 26.1.a da Lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das bases do Réxime local). Así, a Administración ten o deber ineludíbel de manter estes de
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modo tal que estea garantida en calquera momento a seguridade daqueles que as utilicen, o que implica o
recoñecemento ó seu favor dun principio de confianza sobre as condicións obxectivamente aptas do vial. Como
consecuencia deste deber, a Administración resulta obrigada a reparar as consecuencias danosas dos eventos
fortuitos que signifiquen unha creba das condicións de seguridade que está obrigada a garantir.
É doutrina reierada na materia (dictame do Consello Consultivo 30/00, 389/02, 162/06, entre outros, que citan así
mesmo entre outros dictames do Consello de estado e STS de 08/03/1967 ou 05/11/1974), a regra xeral segundo a
que é esixíbel ós viandantes o autocontrol da súa propia deambulación, obriga que exclúe á Adminsitración de
toda responsabilidade cando se introduce un elemento estraño na relación xurídica controvertida, cal é a culpa da
vítima cando reúne o requisito de exclusividade na vinculación co dano padecido.
Non obstante, este control da propia deambulación non pode ser elevado a regra absoluta e categórica á hora de
excluír unha eventual responsabilidade da Administración, senón que está mediatizada polo principio de
confianza dos peóns nas condicións de seguridade das vías, rúas e beirarrúas polas que transitan, de xeito que
naqueles supostos nos que un inaxeitado estado de conservación se traduza na existencia de obstáculos que o
viandante non poida apreciar co emprego da dilixencia esixíbel, isto dará lugar á obxectivación dun vínculo que
enlaza o funcionamento do servizo público en xogo co resultado lesivo final producido.
Neste caso concreto, constátase no expediente o deficiente estado da vía pública, circunstancia que era
perfectamente visíbel en circunstancias normais de circulación e tránsito, afirmando a testemuña proposta que
era de día e había boa visibilidade no momento de producirse a caída, polo que co emprego da dilixencia debida
no control da propia deambulación isto non tería porque constituír un risco especial para os viandantes.
Non obstante, aínda que a neglixencia da vítima interferiu no nexo causal co seu defectuoso control da
deambulación, se temos en conta a súa idade, 88 anos, así como que no informe de 12/07/2005 que emite o
servizo de Vías e Obras do Concello, onde se afirma que son os propios vehículos de Bombeiros os que rompen o
firme da beirarrúa ó efectuar as súas saídas, é polo que procede informar sobre unha concorrencia de culpas
entre a reclamante e a Administración, tendo esta dereito a ser indemnizada no 50% da cantidade que nese
concepto calculou a Asesoría Médica do Concello.
Terceiro.- Se ben Dna. Celsa Vázquez Gómez solicita se lle aboen as facturas de desprazamento en táxi dos seus
familiares, e a estes efectos achega múltipes facturas, resulta obrigado denegar esta petición por canto, e de
conformidade co ditame de data 28/02/2006 da Asesoría Médica do Concello, non está acreditado no expediente
quen foi o usuario do citado medio de transporte por non constar este dato nas mencionadas facturas.
Cuarto.- O Concello de Vigo, na data que tivo lugar o accidente, tiña suscrito un seguro de responsabilidade civil
coa compañía aseguradora Mapfre Industrial, sociedad anónima de seguros, número de póliza 3618467/0, e
cunha franquía a cargo do Concello de 9.000 euros. A suma da indemnización que corresponde a Dna. Celsa
Vázquez Gómez polo accidente é de 9.071,70 euros, tendo que aboar polo tanto a compañía aseguradora a
cantidade que excede do importe da franquía (9.000).
Polo exposto, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL, en uso das atribucións que lle confire a lexislación
vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Estimar parcialmente a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dna. Celsa Vázquez
Gómez, e indemnizála coa cantidade de 9.071,70 euros en concepto de danos e perdas derivados do accidente
sufrido na rúa Val Miñor o día 6 de febreiro de 2005. Esta cantidade será aboada á Sra. Vázquez da seguinte
maneira:
-

9.000 euros por parte do Concello de Vigo;

-

71,70 euros por parte da compañía aseguradora Mapfre Industrial”.
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

49(211).SOLICITUDE DA MANCOMUNIDADE DE ADIANTO DE ACHEGA
DINANCEIRA DOS FONDOS DESTINADOS Ó PROXECTO “DESENVOLVEMENTO DUN
SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA”. EXPTE. 6980/540.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 8.02.07, e os informesproposta do tesoureiro municipal de datas 1.02.07 e 13.02.07, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Autorizar a concesión á Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo, dun anticipo dos fondos
líquidos necesarios para a viabilidade financeira do proxecto “Desenvolvemento dun sistema de
información turística da MAIV” por importe de 28.538,37 €, correspondentes a porcentaxe proposto de
contribución do Concello de Vigo para a execución do citado proxecto (12,03%) aplicado sobre o
importe máximo subvencionable (237.223,76 €).
2º.- Que para facer efectiva a citada achega económica con anterioridade ó mes de maio de 2007
establézase como requisito a acreditación, mediante certificación subscrita polo Xerente da
Mancomunidade, do cumprimento por parte de todos os Concellos participantes no proxecto, dos
acordos adoptados pola Comisión de Goberno da MAIV en relación ós correspondentes compromisos de
cofinanciación e de anticipo de liquidez. O libramento de fondos por parte do Concello de Vigo farase
efectivo a petición da MAIV, á que deberá acompañarse a certificación citada.
3º.- Os ingresos que reciba a MAIV na execución, no marco do programa PRODER, do proxecto ao que
se refire o anticipo interesado, destinaranse ao reembolso do anticipo que se concede, na parte
correspondente ó Concello de Vigo, e isto sen prexuízo dos reembolsos que se deriven dos posibles
excesos de financiamento que poidan producirse unha ver finalizado o proxecto.

50(212).PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA UA 3 CHAN TADA- CASTRELOS.
APROBACIÓN DEFINITIVA. EXPTE. 4629/401.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico en Admón. Xeral
do Servizo de Xestión da Xerencia municipal de Urbanismo, do 2.02.07, conformado polo xefe da
oficina de Planeamento e Xestión, que di o seguinte:
O 27.09.04 o Pleno do Concello de Vigo deu aprobación definitiva ó “PERI da UA 03-Chantada”. As normas e
ordenanzas deste Plan Especial de Reforma Interior publicáronse no BOP núm. 202, do 19.10.2004.
Por acordo de 28.11.05 a Xunta de Goberno local se resolveu a aprobación definitiva do proxecto de
compensación da “UA 3 Chatada” (expediente 4618/401).
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En data 2.11.06 a Xunta de Goberno Local adoptou o seguinte acordo: “(...) PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o
Proxecto de Urbanización da UA 3 Chantada (Castrelos), promovido pola Xunta de Compensación dese polígono,
redactado polos arquitectos A. Davila, E. Filgueira, C. Jiménez, L. Meijide e J. Cordeiro, na súa última versión
con memoria en planos visados polo COAG no 31.10.05 e 12.09.06 <expte 4629/401> SEGUNDO.- Abrir un
trámite de información pública polo prazo de vinte días hábiles, mediante publicación no Boletín Oficial da
Provincia. Notifíquese o contido íntegro deste Acordo á Xunta de Compensación xunto cunha copia dos informes
técnicos citados no antecedente “4º” da parte expositiva deste Acordo. Notifíqueselle tamén a tódolos propietarios
do polígono, e ao colexio de educación primaria “Canicouba-Pereiró”, así como á oficina municipal de
supervisión de proxectos e ao equipo redactor do novo Plan Xeral (...)”.
O anuncio de aprobación inicial consta pubricado no Boletín Oficial da Provincia do día 17.11.06, no Faro de
Vigo o 1.12.06. Consta a notificación individualizada ás persoas que constan no expediente como interesadas.
Segundo o certificado do secretario da Xerencia municipal de urbanismo, se presento unha única alegación a
nome de don David Barciela Rial (Doc 60135959).
Consta no expediente informe do enxeñeiro técnico de obras públicas da oficina de planeamento e xestión de data
29.01.07: “(...) O proxecto de urbanización da UA-03 CHANTADA redactado polos arquitectos Antonio Davila
Alonso, Eva Figueira García, César Jiménez López, Luis Meijide Rico y Jesús Cordeiro Rodríguez , foi aprobado
inicialmente o 2 de Outubro de 2006 (...) sobre dita alegación cabe dicir o seguinte: A) A rúa da que e fala figura
no plan xeral, así foi recollida no PERI e no proxecto de urbanización se proxectou tal e como ven no PERI. A
cerca de si esto crearía unha zona de alto risco para a saída do colexio, considero que esta actuación de apertura
da rúa e conexión co sistema xeral, garante un ancho suficinte para que os autobuses escolares fatan a súa
parada na mesma porta do colexio, sen prexuízo de ter esta entrada a súa beirarrua. B) No ámbito de actuación
deste proxecto o peche do colexio no forma muro de contención pois é a entrada do mesmo, e mais abaixo donde
se produce o desnivel co conseguinte muro de contención, tendo nesa zona un ancho de 7 m. Pero esto xa está fora
do ámbito proxectado. C) Non desaparece o que o alegante chama <pantalla vexetal> posto que a zona entre o
colexio e o vial excede o obxecto deste proxecto, deixando no documento claramente definida esta zona, que
explanarase e contará coas conexións dos distintos servizos. E) Co proxecto de urbanización, consíguense mais
prazos de aparcamento das existentes, posto que se poderá aparcar a ambos lados do vial de conexión co vial da
universidade. F) Non se entende que este punto faga referencia o proxecto (...)”.

FUNDAMENTOS DE DEREITO
1.

Procedemento de aprobación do proxecto de urbanización.- A Lei 9/02, de 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, no apartado 4º do artigo 110, describe o procedemento de
aprobación dun proxecto de urbanización. Aprobado inicialmente pola Xunta de Goberno Local (127.1.e da
Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local), someteuse a información pública polo prazo
mínimo de vinte días e deberase proceder á aprobación definitiva coas modificacións que resulten
pertinentes.

2.

Sistema de actuación elexido para a execución do polígono- Según consta nos antecedentes, o sistema de
execución elexido é o de compensación. A Xunta de compensación asume a obriga de custear e executar a
urbanización. De acordo co establecido no artigo 110.6 da Lei 9/02 e o plan xeral vixente, os propietarios
deberán asumir a obriga de conservación da urbanización. Por outra parte, tendo en conta o establecido no
artigo 133 do mesmo texto legal, a contratación das obras de urbanización realizarase sempre de acordo cos
principios de publicidade e concurrencia.
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3.

Contido do proxecto de urbanización.- Según o artigo 110 da Lei 9/02 os proxectos de urbanización son
proxectos de obras que teñen por finalidade executar os servizos e dotacións establecidas no planeamento
(...) non poderán modificar as previsións do planeamento que desenvolven, sen prexuízo de que poidan
efectuar as adaptacións esixidas pola execución material das obras. Según os informes contidos no
expediente, o proxecto de urbanización axústase a normativa actualmente en vigor.. Por outra parte, tendo en
conta os informes técnicos, o proxecto cumpre o disposto na Lei 8/97, de 20 de agosto e o Decreto 35/2000,
de accesibilidade.

4.

Analise da alegación presentada por don David Barciela Rial.- Dase por contestada a alegación presentada,
remitindo a mesma o contido do informe do enxeñeiro técnico de obras públcias da oficina de planeamento e
xestión de 29.01.07. Proposta: Desestimación da alegación.

5.

Órgano competente para a adopción do acordo de incoación e resolución do expediente.- Dada a redacción
do artigo 127.1.k da Lei 7/85, a competencia para a aprobación do presente acordo corresponde á Xunta de
Goberno Local.

Polo tanto, propóñese a adopción do seguinte acordo:
1.

Aprobar definitivamente o proxecto de urbanización da “Unidade de Actuación 3-Chantada", elaborado
polos arquitectos don A. Davila, E. Filgueria, C. Jiménez, L. Meijide e J. Cordeiro, na súa última versión con
memoria e planos visados polo COAG no 31.10.05 e 12.09.06 (expediente 4629/401).

2.

Desestimar expresamente a alegación presentada por don David Barciela Rial. Comuníquese o presente
acordo ó alegante.

3.

Para que o presente acordo sexa efectivo, no prazo de 3 meses dende a aprobación definitiva do proxecto de
urbanización, deberase depositar garantía por importe do 20% do orzamento (execución por contrata, artigo
74.b da Lei 9/02) do proxecto de urbanización. Non obstante, para poder solicitar licenza de obras antes da
finalización e recepción definitiva das obras de urbanización, deberá substituirse a anterior garantía por
outra comprensiva do 100% do orzamento do proxecto. Comunicarase o inicio das obras ó Coordinador
municipal da área de servizos.

4.

Notifíquese o contido íntegro deste Acordo ós propietarios do polígono, coa indicación de que contra o
mesmo cabe interpoñer, alternativamente, recurso de reposición nesta Administración municipal no prazo dun
mes, ou recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo de Vigo no
prazo de dous meses. Comuníquese o presente acordo ó departamento de tráfico, de supervisión de proxectos
e inspección de obras, electromecánicos, montes parques e xardíns, empresas "R Cable e Telecomunicaciones
de Galicia, S.A.", "Telefónica de España, S.A.", "Unión Fenosa S.A.", Aqualia e "Gas Galicia S.A."

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

51(213).DISOLUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO PERI UA 3 CASÁS.
EXPTE. 4733/401.
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Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico en Admón. Xeral
do Servizo de Xestión da Xerencia municipal de Urbanismo, do 26.01.07, conformado polo xefe da
oficina de Planeamento e Xestión, que di o seguinte:
O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesión do 9 de outubro de 2003, aprobou definitivamente o
Proxecto de Estatutos e Bases para a constitución e funcionamento da Xunta de Compensación do polígono único
do PERI U.A. 3 Casás.
Con data 9 de marzo de 2004 D. Clemente Pousa Pereira, na súa calidade de presidente da Xunta de Compensación
do PERI U.A. 3 Casás, presenta para a súa aprobación por esta administración, a escritura de constitución da
devandita Xunta de Compensación, interesando tamén o seu traslado para a súa inscripción no Rexistro de Entidades
Urbanísticas colaboradoras.
A escritura pública de constitución da Xunta de Compensación foi outorgada polas entidades “Construcciones
Mopelo S.A.”, “Arealoura S.A.” e dona Mª Luisa Lorenzo González como propietarios do ámbito no que
representan o 72,54% da súa superficie ante o Notario D.José A. Somoza Sánchez ó número 2987 do seu
protocolo, o día dezaoito de decembro de 2003.
De conformidade co disposto no artigo 168 e 169.2 do R.X.U. en relación co artigo 5 do R.D. 1093/1997 de 4 de xullo
a xunta de compensación foi inscrita no Rexistro de entidades urbanísticas colaboradoras da CPTOPT por resolución
do Director xeral de urbanismo de 10.06.04.
Por acordo de 26.09.05 a Xunta de goberno local acordou aprobar definitivamente o cambio de compensación a
concerto da UA 3 Casás. Polo tanto, o mantemento da entidade urbanística colaboradora perdeu o seu obxecto.
O 2.10.06 don Clemente Pousa Pereira presenta escrito no que se comunica a disolución da Xunta de compensación
da UA 3 Casás, achegando para o efecto escritura pública de disolución, outorgada perante o Notario don José
Antonio Somoza Sánchez o 22.09.06, constando no número 2.369 do seu protocolo.
En consecuencia, vista a normativa aplicable, artigo 154 e seguintes da Lei 9/2002 de 30 de decembro de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia , artigo 30.1 do Reglamento de Xestión Urbanística e
127.1 d) da LRBRL na nova redacción dada pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización
do goberno local, proponse á Xunta de goberno local a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Aproba-la disolución da Xunta de Compensación do Peri U.A. 3 Casás, constituida por escritura
outorgada o 18 de decembro de 2003 polas entidades “Construcciones Mopelo S.A.”, “Arealoura S.A.” e Dª Mª
Luisa Lorenzo González como propietarios do ámbito no que representan o 72,54% da súa superficie ante o
Notario D.José A. Somoza Sánchez ó número 2987 do seu protocolo, o día dezaoito de decembro de 2003. Consta
no Rexistro de entidades urbanísticas colaboradoras co número 45/04. A escritura de disolución é de 22.9.06,
realizada ante o notario don José Antonio Somoza Sánchez (número de protocolo 2.369).
Segundo.- Traslada-lo presente acordo ó Sr. Director Xeral de Urbanismo da CPTOPV para a súa constancia no
Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, conforme ó disposto na orde do 30 de decembro de 1999 da
citada Consellería e o artigo 30 do real decreto 3288/78, de 25 de agosto, polo que se aproba o regulamento de
xestión urbanística.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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52(214).PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA U.E. INDUSTRIAL II-03 SAN ANDRÉS
DE COMESAÑA. APROBACIÓN INICIAL. EXPTE. 4554/401.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico en Admón. Xeral
do Servizo de Xestión da Xerencia municipal de Urbanismo, do 5.02.07, conformado polo xefe da
oficina de Planeamento e Xestión, que di o seguinte:
O vixente Plan Xeral de Ordenación Urbana do 29/04/1993 (PXOU-93) delimitou a unidade de execución
Industrial "II-03 San Andrés de Comesaña" de iniciativa particular, cunha clasificación de solo urbano, a
desenvolver polo sistema de compensación.
Por acordo da Xunta de goberno local de 26.12.05 se deu aprobación o proxecto de compensación da “UE II-03
San Andrés de Comesaña”.
En data 22.10.04 a Xunta de compenación da “UE II-03 San Andrés de Comesaña” comunica a aprobación do
proxecto de urbanización, presentando o mesmo para a súa aprobación por parte da Xerencia municipal de
urbanismo.
O Xefe de patrimonio histórico informou o 23.03.05 o seguinte: “(...) O hórreo que e pretende trasladar non está
recollido no Inventario do patrimonio etnográfico inmoble das parroquias de Vigo, <posiblemente non foi
localizado polos autores dese inventario no seu día>. Correspóndese cunha tipoloxía de hórreo mixto de granito e
madeira, habitual nesta zona viguesa. Ten un regular estado de conservación e actualmente non ten uso. A súa
dotación resúltanos complexa ó non estar recollido no Inventario citado, aínda que é probable, á vista da
edificación á que está posiblemente asociado, que non acade os cen anos de antigüidade . Se ben o hórreo en
sentido estricto carecería en principio de protección que para hórreos de maior antigüidade prevé a Lei de
Patrimonio Cultural de Galicia, en aras da conservación de parte da memoria do pasado agrario desta zona da
cidade recoméndase a súa conservación in situ – se esto fose posible- ou o seu traslado a unha zona pública das
que se prevexan na propia Unidade de Execución. Desta maneira evitaranse a descontextualización que
produciría o seu traslado a outro lugar. Coa finalidade de grantizar a conservación do hórreo, previo á
realización do traslado os promotores presentarán no Servizo de Patrimonio Histórico deste Concello, proposta
de nova ubicación e o proxecto de urbanización e o proxecto correspondente de montaxe e reconstrucción asinado
por técnico competente. Este servicio tramitará as autorizacións que no seu caso fosen pertinentes (...)”.
Logo dos oportunos requerimentos de subsanación de documentación, a Xunta de compensación da “UE II-03”
presenta documentación correxida do proxecto de urbanización.
O enxeñeiro técnico de obras públicas da oficina de planeamento e xestión, informou o 24.01.07 o seguinte: ”(...)
En data 22 de outubro de 2004, dona Elisa pazos Beiro, en representación da xunta de compensación da U.E. Ind
II-03 San Andrés de Comesaña., presenta para a súa tramitación o proxecto de urbanización da U.E. 03 industrial
San Andrés de Comesaña -Vigo, e desenrola as previsions do estudio de detalle unidad de ejecución U.E.
Industrial II-03 (Exp-4034/411) aprobado definitivamente o 26 de febreiro do 2001 Este proxecto foi redactado
polo enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos Alberto Moreno García, con sucesivos visados de data 9 de xuño do
2004, e de data 10 de Maio do 2006,sendo esta derradeira entrega un proxecto reformado que recolle unha nova
solución de conexión da urbanización coa avenida de Ricardo Mella, facendose necesario polas modificacions
que sufriu dito vial pola construcción da VG -20(2º cinto), ademais de contemplar os axustes solicitados. Os
efectos fiscales que corresponda, O Orzamento de Execución Material ascende a cantidade de 355.658,75 € 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 24.000,00 m2, correspodendo 7.948,00 m2 a ruas e
beirarruas. Dita urbanización está composta por 5 rúas de diversos anchos, deixando delimitadas 4 parcelas para
uso industrial. A urbanización dispon de todos os servicios urbanísticos habituais; rede de pluviais, saneamento,
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abastecemento e rega, alumeado público, gas, comunicacións e mobiliario urban, así como dispositivos
subterráneos de recollida selectiva de residuos sólidos urbans. O proxecto cumpre coas vixentes NN.UU., cos
artículos 67 ao 70 do RPU, e co decreto 35/2000 de accesibilidade. Adxuntanse o informe favorabel 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 (...).

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
1.

Procedemento de aprobación do proxecto de urbanización.- A Lei 9/02, de 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, no apartado 4º do artigo 110, describe o procedemento de
aprobación dun proxecto de urbanización. Deberanse aprobar inicialmente pola Xunta de Goberno Local
(127.1.e da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local), someterse a información pública
polo prazo mínimo de vinte días e proceder á aprobación definitiva coas modificacións que resulten
pertinentes. Así mesmo no anuncio se fará referencia a que se acumula o trámite de información pública
previsto no artig 4º do Decreto 2107/68, de 16 de agosto, polo que se regula a aplicación do regulamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas nas zonas de dominio público e sobre actividades
executables directamente por órganos oficiais (BOE 20 setembro, corrección 8 outubro).

2.

Sistema de actuación elexido para a execución do polígono- Según consta nos antecedentes, o sistema de
execución elexido é o de compensación. A entidade urbanística colaboradora asume a obriga de
urbanización. De acordo co establecido no artigo 110.6 da Lei 9/02 e o plan xeral vixente, os propietarios
deberán asumir a obriga de conservación da urbanización. Por outra parte, tendo en conta o establecido no
artigo 133 do mesmo texto legal, a contratación das obras de urbanización realizarase sempre de acordo cos
principios de publicidade e concurrencia.

3.

Contido do proxecto de urbanización.- Según o artigo 110 da Lei 9/02 os proxectos de urbanización son
proxectos de obras que teñen por finalidade executar os servizos e dotacións establecidas no planeamento
(...) non poderán modificar as previsións do planeamento que desenvolven, sen prexuízo de que poidan
efectuar as adaptacións esixidas pola execución material das obras. Según os informes contidos no
expediente, o proxecto de urbanización axústase a normativa actualmente en vigor, e se deduce, que non
contradín o disposto no planeamento aprobado inicialmente e pubricado o acordo como tal o 15 de febreiro
de 2005. Por outra parte, tendo en conta os informes técnicos, o proxecto cumpre o disposto na Lei 8/97, de
20 de agosto e o Decreto 35/2000, de accesibilidade.

4.

Inicidencia da execución do proxecto de urbanización no Medio Ambiente.- De acordo co presvisto na Lei
9/02, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas ó día de hoxe non tivo
desenvolvemento autonómico. Polo tanto, se descoñece se os proxectos de urbanización poideran
considerarse que producen efectos significativos ó medio ambiente e polo tanto precisan da tramitación da
correspondente evaluación estratéxica ou incluso de impacto/efectos ambientais (Lei 1/95, 10 de xaneiro, de
protección ambiental de Galicia). Polo tanto, por seguridade xurídica, deberase remitir copia do acordo de
aprobación inicial, para que de acordo co previsto no artigo 83.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime
xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común, se pronuncien en orden a
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expresar o punto de vista correspondente á súa competencia. Indicarase no oficio que se remita que no caso
de non emitirse informe no prazo estabrecido legalmente, o informe que se emita poderá no ser tido en conta
á hora de adoptar a correspondente resolución.
5.

Órgano competente para a adopción do acordo de incoación e resolución do expediente.- Dada a redacción
do artigo 127.1.k da Lei 7/85, a competencia para a aprobación do presente acordo corresponde á Xunta de
Goberno Local.

Polo tanto, propóñese a adopción do seguinte acordo:
1.

Aprobar inicialmente o proxecto de urbanización da “Unidade de actuación II-03 San Andrés de Comesaña",
elaborado polos enxeñeiro de camiños, canles e portos don Albarto Moreno García (visado 9.06.04 e
10.05.06).

2.

De acordo co previsto no punto 4º do artigo 110 da Lei 9/02, de 30 de decembro e o artigo 4º do D. 2107/68,
de 16 de agosto, abrir un trámite de información pública polo prazo de vinte días hábiles, mediante
publicación de anuncios no BOP e nun diario dos de maior circulación na Provincia. Notifíquese o contido
íntegro deste acordo ós propietarios do terreo xunto cunha copia dos informes técnicos obrantes no
expediente. Notifíqueselle tamén ás entidades concesionarias de servizos públicos e infraestructuras de
telecomunicacións.

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

53(215).DEVOLUCIÓN DE FIANZAS:
a) TRASPORTES PABLO VAL S.L. EXPTE. 41373/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de Vías e
Obras, o 13.02.07, conformado polo concelleiro delegado de Vías e Obras, a Xunta de Goberno local
acorda:
Proceder á devolución das fianzas con números de operación: 200500004036 de 11/02/2005 por 800 € e
200500004037 de 11/02/2005 por 8.800 €, a favor de TRANSPORTES PABLO VAL, S.L. constituídas
para responder da subministración de materiais de construcción no expte. 41373/250.
b) TENDIDOS MONCOSA S.A. EXPTE. 50652/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Negociado de Vías
e Obras, do 13.02.07, conformado polo concelleiro delegado de Vías e Obras, a Xunta de Goberno local
acorda:
Proceder á devolución do aval constituído por TENDIDOS MONCASA S.A. para responder da correcta
execución das obras de canalización nas rúas Pega, Becacina e Carrizo (Expte. 45586/250).
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c) D. JOSÉ LUIS FREIJEDO RODRÍGUEZ. EXPTE. 51716/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Negociado de Vías
e Obras, do 9.02.07, conformado polo concelleiro delegado de Vías e Obras, a Xunta de Goberno local
acorda:
Proceder á devolución do aval constituído por D. José Luis Freijedo Rodríguez polo importe de 5000 €
para responder das obras de reposición de rexistro gasoil na rúa Pi y Margall 54 (49921/250).
d) D. ANTONIO PÉREZ MEIN. EXPTE. 51763/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Negociado de Vías
e Obras, do 9.02.07, conformado polo concelleiro delegado de Vías e Obras, a Xunta de Goberno local
acorda:
Proceder á devolución do aval constituído por D. Antonio Pérez Mein polo importe de 5000 € para
responder das obras de impermeabilización na rúa Estornino (48376/250).

54(216).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE DAS OBRAS DE “REPARACIÓN E MANTEMENTO DA PASARELA
METÁLICA SOBRE A AVDA. CASTELAO”. EXPTE. 51608/250.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 31.01.07 e de acordo co informeproposta do xefe Administrativo de Vías e Obras, do 29.01.07, conformado polo coordinador da Área de
Servizos Xerais, o concelleiro delegado da Área de Servizos Xerais e o interventor xeral, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a Memoria-Presuposto elaborado polo enxeñeiro de camiños municipal D. Sergio González
Prada e o Prego de condicións Administrativas particulares elaborado pola Área de Servizos Xerais para
a contratación por procedemento negociado sen publicidade das obras de “Reparaicón e mantemento da
Pasarela metálica sobre a avda. de Castelao”.
2º.- Autorizar o gasto para a contratación das obras de “Reparación e mantemento da Pasarela metálica
sobre a Avda. de Castelao” por 53.852,164 €, e conc argo á partida 5110.210.00.00 do presuposto 2007.
3.- Abrir o procedemento de negociación para a seleccíon do contratista na forma prevista na lexislación
vixente.

ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
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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.

55(217).- PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE
VIGO E A ASOCIACIÓN CULTURAL INTERFOLC PARA A COORDINACIÓN DAS VIII
XORNADAS DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAIS GALEGAS. EXPTE. 2129/335.
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 do 6.02.07 e de acordo co informeproposta da técnica de Festas e A.Sociocultural, do 22.01.07, conformado polo primeiro tenente de
alcalde e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto de convenio que de seguido se transcribe entre o Concello de Vigo e a
Asociación Cultural Interfolc, para a coorganización das “VIII Xornadas de Música e Danza tradicionais
galegas”.
2º.- Aprobar as bases das citadas xornadas e que figuran como anexo I do citado convenio.
3º.- Facultar ó concelleiro de Festas e Animación Sociocultural para asinar o convenio.
4º.- Autorizar un gasto por un importe total de 19.500 € con cargo á partida 451.2.227.06.02 do
programa presupostario de Festas e Animación Sociocultural para o vixente exercicio, para facer fronte
ó estipulado no convenio e que se aboará á asociación cultural “Interfolc”, CIF G-36892271.
5º.- Que o citado pagamento se realice a través da conta de habilitación Festas e Animaicón
Sociocultural 2080 0000 77 0040277241.
PROPOSTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A COORGANIZACIÓN DAS
VIII XORNADAS DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAIS GALEGAS
Vigo,

de dous mil sete
REUNIDOS
Dunha parte, D. IGNACIO LÓPEZ-CHAVES CASTRO, CONCELLEIRO DE FESTAS E ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL e en representación do Concello de Vigo, con CIF P-3605700-H, con enderezo en Vigo, Praza
do Rei, s/n; CP 36202; no sucesivo O CONCELLO.
Doutra parte, D. EMILIO SOTELINO DOMARCO, NIF 35.940.889-P, PRESIDENTE e en representación da
entidade denominada ASOCIACIÓN CULTURAL INTERFOLC, CIF G-36892271, e con enderezo en Vigo, rúa
Tomás A. Alonso, núm 29, 5º esquerda, CP 36208; no sucesivo A ENTIDADE.
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MANIFESTAN
1. Que no ano 1999 as asociacións folclóricas fundadoras da Asociación Cultural Interfolc trasladaron ao
Concello de Vigo o seu interese en organizar e recuperar as “Xornadas de danza e música tradicionais galegas",
que se viñan realizando na cidade de Santiago de Compostela, baseándose na importancia da nosa cidade no
terreo do folclore popular e tendo en conta que aglutina a un elevado número de grupos en constante
desenvolvemento.
2. Que o Concello de Vigo está interesado en potenciar o folclore popular entre todas e todos os seus cidadáns,
mediante programacións que contribúan ao seu desenvolvemento, tanto no centro da cidade como polos seus
distintos barrios.
3. Que as xornadas veñen tendo lugar dende o ano 1999 con enorme éxito, tanto dende o punto de vista
organizativo como de participación de grupos de toda Galicia.
Dado o enorme interese do anteriormente exposto, o Concello de Vigo e a Asociación Cultural Interfolc
establecen a súa relación mediante o presente convenio, que será rexido polas seguintes

CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- O obxecto do presente convenio é formalizar a relación entre o Concello de Vigo e maila Asociación
Cultural Interfolc para a coorganización das VIII Xornadas de danza e música tradicionais galegas, que se
desenvolverán os días 4, 18 e 25 de marzo as 20'00 horas, no Centro Cultural Caixanova. Así mesmo, terá lugar
previamente un festival a modo de presentación das xornadas no que tomarán parte as entidades agrupación
folclórica “Lembranzas Galegas”, asociación folclórica “Corisco”, e a Escola Municipal de Danza, o día 4 de
marzo, domingo ás 12'00 horas, no citado centro cultural.
SEGUNDA.- O orzamento xeral da programación, organización e execución deste convenio con todos os
conceptos e impostos incluídos, segundo o detalle presentado pola ENTIDADE, e que figura no anexo II do
presente convenio, ascende a un total de 19.500.-€, que serán aplicados á partida 451.2.227.06.02 do programa
orzamentario de Festas e Animación Sociocultural para o vixente exercicio.
TERCEIRA.- Os espectáculos incluídos nas xornadas serán destinados ao público en xeral, e o seu acceso será
público e gratuíto, limitándose o número de asistentes ao aforo do recinto do Centro Cultural Caixanova, para o
que A ENTIDADE realizará as oportunas invitacións; o fórmula para o seu reparto decidirase de mutuo acordo.
CUARTA.- As obrigas que asume A ENTIDADE respecto ao Concello de Vigo son as seguintes:
3.
Ocuparse de todo o referente á organización, realización e execución das xornadas.
4.
Xestionar directamente todo o referente aos grupos folclóricos participantes nas xornadas, así como da
selección das 12 agrupacións de entre todas as solicitudes de inscrición recibidas.
5.
Contratar ao seu cargo todos os elementos necesarios para o desenvolvemento das xornadas: material
gráfico, diplomas e medallas.... De todos modos, deberán presentar as probas dos distintos elementos
gráficos para obter a conformidade previa do persoal técnico da Concellaría de Festas e Animación
Sociocultural antes da súa edición definitiva.
6.
Comezar as actividades do programa á hora anunciada ao público, comprobar coa antelación suficiente
o correcto funcionamento das instalacións e equipamentos, e realizar as correccións técnicas que
resulten necesarias para o bo desenvolvemento das xornadas.
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7.

8.

9.

Asumir todos os gastos que se deriven da programación, realización e execución das xornadas, incluídos
os referentes aos dereitos de autor, seguros de responsabilidade civil e calquera outro necesario para o
seu bo desenvolvemento. Así mesmo, serán os únicos responsables de realizar os pagamentos ás
agrupacións participantes, segundo o estipulado nas bases de inscrición en concepto de premios e de
gastos de transporte.
Presentar a memoria-avaliación do programa de actividades obxecto deste convenio dentro dos quince
días hábiles seguintes á súa finalización, onde figurarán como mínimo os seguintes datos: datos de
participación, memoria de prensa, rexistro fotográfico ou audiovisual, informe de incidencias, balance
económico con detalle dos gastos e ingresos realizados. Os gastos se acreditarán mediante facturas e
demáis documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurífico mercantil ou eficacia
administrativa e máis un informe xeral de incidencias.
Obter todos os permisos e autorizacións necesarias para a realización dos espectáculos incluídos neste
convenio.
Incluír o logotipo do Concello de Vigo, Concellería de Festas e Animación Sociocultural en calidade de
patrocinador en todo o material gráfico que se realice para as xornadas, así como en toda a difusión aos
medios de comunicación que delas se realice. A presentación oficial das xornadas xestionaraa a citada
concellería.

SEXTA.- As obrigas que asume o Concello de Vigo respecto á ENTIDADE son as seguintes:
5.
Achegar a cantidade total de 19.500.-€, para a organización e realización das xornadas.
6.
Xestionar a reserva do Centro Cultural Caixanova para a realización das xornadas e do festival
inaugural, nas datas indicadas.
SÉTIMA.- As xornadas rexeranse polas bases de participación que se acompañan como anexo I do presente
convenio.
OITAVA.-O mecanismo de seguimento da execución deste convenio establécese con base nas memorias e informes
que presente a ENTIDADE e á presencia do persoal técnico da Concellaría de Festas e Animación Sociocultural
nos propios espectáculos folclóricos programados.
NOVENA.- O pagamento da cantidade estipulada na cláusula segunda deste convenio farase segundo o seguinte
detalle:
1.

Un primeiro pagamento de 9.750.-€, efectuarase por transferencia bancaria á conta corrente número
2080 0100 01 0000092044 domiciliada en CAIXANOVA, da que é titular a ENTIDADE, que se realizará
o día 3 de marzo, trala conformidade do persoal técnico da Concellaría de Festas e Animación
Sociocultural.
2.
Un segundo e derradeiro pagamento por un importe de 9.750.-€, efectuarase por transferencia bancaria
á mencionada conta, nos quince días hábiles seguintes á finalización das xornadas, trala conformidade do persoal
técnico da Concellaría de Festas e Animación Sociocultural ao seu desenvolvemento xeral e á acreditación
mediante facturas orixinais de incorrer na totalidade dos gastos que conforman o orzamento que figura como
anexo II do convenio.
En caso de que acontecese algún tipo de incidencia no referente ás obrigas da ENTIDADE, o Concello de Vigo
realizaría os descontos que correspondan segundo a súa repercusión.
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DÉCIMA.- Toda a información sobre as xornadas, especialmente en carteis e programas, estarán integramente en
idioma galego. O material editado deberá contar coa conformidade previa da Concellaría de Festas e Animación
Sociocultural e disporá dos depósitos legais que lle correspondan.
DÉCIMO PRIMEIRA.- A vixencia do presente convenio será ata o 31 de decembro de 2007. Así mesmo, este
convenio non será prorrogable.
DÉCIMO SEGUNDA.- O Concello de Vigo e a entidade asinante non asumen ningún outro compromiso dos
recollidos no presente convenio.
DÉCIMO TERCEIRA.- O concelleiro de Festas e Animación Sociocultural queda facultado para resolver as
posibles incidencias derivadas da execución e interpretación deste convenio, así como para tomar iniciativas que
contribúan o seu cumprimento e bo desenvolvemento.
E en proba de conformidade, asinan por triplicado e para un só efecto o presente convenio, no lugar e a data que
se indican.

ANEXO I
BASEX “VIII XORNADAS DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAIS GALEGAS”
1.

A Concellaría de Festas e Animación Sociocultural do Concello de Vigo organiza, en colaboración coa
ASOCIACIÓN CULTURAL “INTERFOLC”, as “VIII Xornadas de Danza e Música Tradicionais
Galegas”, que terán lugar no teatro-sala de concertos do Centro Cultural Caixanova, os días 4, 18 e 25
de marzo as 20,00 horas.
O acto de presentación será o domingo 4 de marzo as 12,00 horas no antedito teatro.

2.

Nestas xornadas poderán inscribirse todas aquelas agrupacións de danza e música galegas que o
desexen e que pertenzan a unha entidade legalmente constituída, sen ánimo de lucro. O grupo terá
obrigatoriamente un mínimo de cinco parellas mixtas no escenario, e os seus compoñentes deberán ser
maiores de 15 anos. Neste sentido o xurado poderá requirir a presentación dalgún documento de
identificación de calquera das persoas participantes.

3.

A solicitude de inscrición poderá realizarse dende as 09,00 horas do 1 de febrerio ás 13,30 horas do 22
de febreiro; cubrindo o impreso que poderán solicitar na Oficina de Información do Concello de Vigo, en
horario de 09,00 a 13,30 de luns a sabado, ou a través da web www.vigo.org . As solicitudes terán que
entregarse no Rexistro Municipal do Concello de Vigo, praza do Rei, s/n; CP 36201; ou a través do fax:
986.22.16.66. Non se admitirá ningunha solicitude que se reciba con posterioridade á hora e data
indicadas, calquera que sexa o motivo do atraso.

4.

O comité organizador das xornadas seleccionará entre todas as solicitudes recibidas un total de 12
agrupacións; teranse en conta os seguintes criterios: calidade do grupo, experiencia nacional e
internacional, participación noutros certames ou festivais, premios obtidos, número de compoñentes. O
día 4 de febreiro, domingo as 20,00 horas actuarán seis agrupacións e o día 18 de marzo, domingo as
20,00 horas as outras seis. O día 25 de marzo terá lugar a final das xornadas.

5.

As agrupacións participantes comporanse necesariamente de corpo de baile e grupo de acompañamento,
e vestirán todos eles o traxe rexional. Ningún bailarín ou grupo de acompañamento poderá tomar parte
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nas xornadas con máis dunha agrupación; este será motivo de descualificación para as agrupacións
implicadas.
6.

Cada agrupación seleccionada bailará dúas danzas, cunha duración máxima de 5 minutos cada unha
delas, e que deberán indicar no impreso de solicitude de inscrición, xunto co seu historial completo e
detallado; non poderán ser cambiadas sen consentimento do comité organizador. As agrupacións que se
clasifiquen para a fase final deberán cambiar unha das pezas obrigatoriamente.

7.

A orde de actuación das doce agrupacións seleccionadas decidirase mediante sorteo público ( ao que
poderá asistir un representante por cada grupo) que se realizará o venres, 23 de febreiro ás 12'00 horas,
na Casa do Concello.

8.

O xurado das xornadas será designado polo comité organizador e estará presidido polo concelleiro de
Festas e Animación Sociocultural do Concello de Vigo ou persoa en quen delegue. Como vocais actuarán
catro persoas de recoñecido prestixio, relacionadas co mundo da danza e da música tradicionais galegas.
Como secretario/a actuará un/unha funcionario/a municipal designado/a polo comité organizador, con
voz e sen voto.

9.

O xurado valorá de 0 a 10 puntos a cada agrupación, e terá como base fundamental os seguintes
criterios: calidade artística dos bailaríns, grao de dificultade e autenticidade das danzas interpretadas e
do vestiario utilizado, valor interpretativo do grupo de acompañamento. Será motivo de descualificación
excederse dos cinco minutos establecidos para cada danza na base número 6.

10.

O veredicto do xurado farase público ao remate da segunda xornada, e pasarán á fase final as seis
agrupacións que obteñan maior puntuación e que volverán actuar con dúas danzas, o día 25 de marzo, e
seguirán rigorosamente a orde inicial. En caso de empate resolverá o voto de calidade da presidencia do
xurado.

11.

Os premios establecidos polo comité organizador son os seguintes:
1º premio: 1.500.-€, medalla e diploma.
2º premio: 900.-€, medalla e diploma.
3º premio: 600.-€, medalla e diploma.
4º premio: 300.-€, e diploma
5º e 6º premio: diploma.
Premio especial de 150.-€, e diploma ao mellor bailarín.
Premio especial de 150.-€, e diploma ao mellor bailarina.
Premio especial de 180.-€, ao mellor grupo de acompañamento.
Os premios estarán suxeitos á normativa fiscal que sexa de aplicación. O comité organizador aboaraos,
mediante transferencia bancaria, nos quince días hábiles seguintes á final das xornadas, así como os
gastos de desprazamento. Co obxecto de realizar estes pagamentos, as agrupacións deberán achegar
obrigatoriamente á solicitude de inscrición, unha fotocopia compulsada do CIF e unha certificación
bancaria.

12.

O veredicto final do xurado farase público tras a actuación das seis agrupacións finalistas e da
correspondente deliberación. A continuación entregaranse os premios.
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13.

O comité organizador aboaralle a cada agrupación participante de fóra do termo municipal de Vigo a
cantidade de 240.-€, en concepto de gastos de desprazamento, e 120.-€, no caso das agrupacións da
cidade. Así mesmo, aboaráselles estas mesmas cantidades de novo aos seis finalistas.

14.

A organización das xornadas declina calquera responsabilidade sobre os posibles accidentes ou danos
que os participantes poidan sufrir durante a súa participación.

15.

A mera solicitude de inscrición nas xornadas supón a aceptación plena das presentes bases. Así mesmo,
os veredictos do xurado serán inapelables.

16.

O comité organizador e o xurado quedan facultados para resolver as posibles controversias ou dúbidas
que poidan xurdir na interpretación das presentes bases, así como para tomar iniciativas que contribúan
ao bo desenvolvemento das xornadas.

17.

Os espectáculos incluídos nas xornadas serán destinados ao público en xeral. O
acceso o teatro-sala
de concertos Caixanova será público e gratuíto, limitándose o número de asistentes ao aforo do recinto
do Centro Cultural Caixanova, para o que se realizarán as oportunas invitacións. Cada grupo
participante poderá dispoñer de un máximo de 40 invitacións por día de actuación. O resto das
invitacións ata completar o aforo (ata un máximo de dúas por persoa e día) recolleranse na taquilla do
Centro Cultural Caixanova 90 minutros antes do comenzo do espectáculo os días 4, 18 e 25 de marzo
para as probas eliminatorias e final.

56(218).-PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE
VIGO E A ENTIDADE NOESCAFÉ-TEATRO PARA A ORGANIZACIÓN E
DESENVOLVEMENTO DO FESTIVAL ALTERNATIVO DE TEATRO E DANZA “ALT’07”.
EXPTE. 10084/331.
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 do 16.02.07 e de acordo co informeproposta do técnico de Actividades Culturais, do 5.02.07, conformado polo xefe do Servizo de Cultura,
o concelleiro da Área de Asuntos Sociais e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto de convenio, que de seguido se transcribe, entre o Concello de Vigo e a
asociación cultural Noescafé-Teatro, para a organización e desenvolvemento do Festival alternativo de
teatro e danza “ALT’07".
2º.- Facultar ao concelleiro da Área de Asuntos Sociais para asinar o convenio.
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3º.- Autorizar un gasto por un importe total de 30.000.-€, con cargo á partida 451.0.226.08.03 do
programa presupostario de Cultura prorrogado para o presente exercicio, para facer fronte ao estipulado
no convenio e que se aboará á asociación cultural Noescafé-Teatro, CIF G-36891323.
4º.- Que o citado pagamento se realice a través da conta de habilitación AUT 20 CULTURACONCELLO DE VIGO 2091 0501 61 3110002567.”

PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO
FESTIVAL ALTERNATIVO DE TEATRO E DANZA “ALT’07”
Vigo, o xxxxxx de febreiro de dous mil sete.
REUNIDOS
Dunha parte, D. IGNACIO LÓPEZ-CHAVES CASTRO, na súa calidade de CONCELLEIRO DA ÁREA DE
ASUNTOS SOCIAIS e en representación do Concello de Vigo, con CIF P-3605700-H, con enderezo en Vigo,
Praza do Rei, s/n; CP 36202; no sucesivo O CONCELLO.
Doutra parte, Dª MARÍA DOLORES CORREA SOBRIDO, NIF 36045220-B, na súa calidade de PRESIDENTA e
en representación da entidade denominada NOESCAFÉ-TEATRO, CIF G-36891323, e con enderezo en Vigo, rúa
Pizarro, 89, CP 36204; no sucesivo A ENTIDADE.
MANIFESTAN
1.

2.

3.

Que a Concellaría de Asuntos Sociais-Cultura ten entre as súas principais competencias a promoción,
difusión e apoio ás creacións musicais e teatrais, fundamentalmente mediante a organización dunha
programación estable de artes escénicas ao longo de todo o ano, por distintos lugares da cidade e dirixido a
todo tipo de públicos.
Que dende o ano 2002 o Concello de Vigo e a Asociación Cultural Noescafé-Teatro veñen organizando o
Festival alternativo de teatro e danza de Vigo, e que ten acadado unha excelente acollida entre o público e a
crítica da nosa cidade.
Que a Asociación Cultural Noescafé-Teatro está en condicións de organizar a sexta edición deste festival
conxuntamente co Concello de Vigo.

Por este motivo, o Concello de Vigo e a Asociación Cultural Noescafé-Teatro establecen a súa relación mediante
o presente convenio, que será rexido polas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- Obxecto.
O obxecto do presente convenio é a programación, organización e desenvolvemento do Festival Alternativo de
Teatro e Danza de Vigo “ALT’07”, que se celebrará na cidade de Vigo no mes de marzo, según o programa que
figura como anexo I .
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SEGUNDA.- Presuposto e financiamento.
O presuposto xeral do festival, con todos os conceptos e impostos incluidos, segundo o detalle presentado pola
ENTIDADE e que figura como anexo II, ascende a un total de 53.000.-€, dos que 30.000.-(TRINTA MIL EUROS)
serán financiados polo Concello de Vigo a través do presente convenio e serán aplicados á partida
451.0.226.08.03 do programa presupostario de Cultura prorrogado para o presente exercicio.
TERCEIRA.- Obrigas da entidade.
As obrigas que asume A ENTIDADE respecto ao Concello de Vigo son as seguintes:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Xestionar o programa de compañías para o festival, para o que presentará unha completa selección de
posibilidades ao departamento municipal de Cultura. A decisión final do contido do festival tomarase
entrambas partes.
Xestionar directamente todas as cuestións referentes aos grupos teatrais seleccionados para o festival.
Contratar ao seu cargo o material gráfico necesario para a difusión do festival, consistente en mupis,
carteis, programas, entradas e invitacións; de todos modos, deberán presentar as probas dos distintos
elementos gráficos para obter a conformidade previa do persoal técnico do departamento municipal de
Cultura antes da súa edición definitiva. Tamén será responsabilidade da ENTIDADE a súa distribución.
Comezar as actividades do programa á hora anunciada ao público, comprobando coa antelación
suficiente o correcto funcionamento das instalacións e equipamentos, e realizando as correccións
técnicas que resulten necesarias para o bó desenvolvemento das representacións.
Asumir todos os gastos que se deriven da contratación das compañías participantes no festival (cachés,
desprazamentos, aloxamentos, manutención...); así mesmo, serán os únicos responsables de realizar os
pagamentos a cada unha destas compañías.
Aportar o persoal necesario para a xestión das taquillas e información ao público; este persoal, en
cumprimento da ordenanza municipal de Normalización lingüística, deberá utilizar o galego na súa
relación co público, salvo petición expresa do uso do castelán.
Presentar a través do Rexistro Xeral a memoria-avaliación do programa de actividades obxecto deste
convenio dentro dos quince días hábiles seguintes á súa finalización, onde figurarán como mínimo os
seguintes datos: afluencias de público, memoria de prensa, rexistro fotográfico ou audiovisual, informe
de incidencias, balance económico con detalle dos gastos e ingresos realizados, acompañando a
documentación xustificativa correspondente.
Incluír o logotipo oficial do Concello de Vigo-Cultura en calidade de organizador en todo o material
gráfico que se edite para o festival, así como en toda a difusión aos medios de comunicación que se
realice. A presentación oficial do festival xestionarase entrambas partes. Os logotipos das empresas ou
entidades colaboradoras no festival, se é o caso, seguirán a orde e prelación de tamaños que
corresponda segundo o valor da súa colaboración.

QUINTA.- Obrigas do Concello-Concellaría de Asuntos Sociais.
As obrigas que asume o Concello de Vigo respecto á ENTIDADE son as seguintes:
1.
Aportar a cantidade total de 30.000.-€, para a organización e realización do festival.
2.
Xestionar a reserva para a utilización das seguintes instalacións municipais:
- Auditorio municipal: 27 de febreiro, 6 ao 10 de marzo.
- Salón de actos do MARCO: 1, 2, 8, 9 e 10 de marzo.
- Casa das Artes: planta baixa do 26 de febreiro ao 4 de marzo.
- Casa Galega da Cultura: sala de exposicións do 21 de febreiro ao 19 de marzo.
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3.

4.

Aportar a producción técnica necesaria para as representacións previstas no festival, dacordo co “rider”
que aporten as compañías; o departamento de Cultura nomeará un responsable de producción que fará
de interlocutor coa ENTIDADE e non asumirá ningunha outra cuestión técnica que as reflexadas no
citado “rider”.
Xestionar e aboar os dereitos de autor que se deriven do festival.

SEXTA.- Prezos de entradas e invitacións.
O prezo da entrada para cada espectáculo fíxase de mutuo acordo en 5.-€, e estabrecerase un bono para todo o
festival de 35.-€; a xestión da recaudación será total responsabilidade da ENTIDADE e será a beneficiaria da
mesma. Así mesmo, editaranse invitacións, das que se entregarán un total de 20.- para cada unha das
representacións ao departamento de Cultura, para atender os seus compromisos protocolarios, cunha antelación
mínima de tres días ao comezo do festival.
SÉTIMA.- Mecanismo de seguimento.
O mecanismo de seguimento da execución deste convenio establécese en base ás memorias e informes que
presente a ENTIDADE e á presencia do persoal técnico do departamento de Cultura nos propios espectáculos
programados.
OITAVA.- Forma de pagamento.
O pagamento da cantidade estipulada na cláusula segunda deste convenio farase segundo o seguinte detalle:
1.
Un primeiro pagamento de 10.000.-€, efectuarase por transferencia bancaria á conta corrente número
2080 0139 32 0040007514 domiciliada en CAIXANOVA, da que é titular a ENTIDADE, que se realizará
o día 28 de febreiro.
2.
Un segundo pagamento de 12.000.-€, efectuarase por transferencia bancaria á conta corrente número
2080 0139 32 0040007514 domiciliada en CAIXANOVA, da que é titular a ENTIDADE, que se realizará
o día 7 de marzo.
3.
Un terceiro e derradeiro pagamento por un importe de 8.000.-€, efectuarase por transferencia bancaria á
mencionada conta, trala conformidade do persoal técnico do departamento de Cultura ao
desenvolvemento xeral do festival e á memoria-avaliación estipulada na cláusula terceira, 6, facendo
constar unha certificación de persoa autorizada na que especifique que procede por cumprirse o
clausulado do convenio.
En caso de suspensión dalgún dos espectáculos, e se non se decide a súa substitución, o Concello de Vigo
realizaría os descontos que correspondan segundo os datos que figuran no presuposto no anexo II.
NOVENA.- Difusión e información.
Toda a información sobre o festival, especialmente no material gráfico, estarán integramente en idioma galego. O
material editado deberá contar coa conformidade previa do departamento de Cultura e disporá dos depósitos
legais que lle correspondan.
DÉCIMA.- Vixencia, prorrogabilidade e mecanismos de denuncia.
A vixencia do presente convenio será dende a data da súa sinatura ata o 31 de decembro de 2007. Así mesmo, este
convenio non será prorrogable.
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Calquera das dúas partes asinantes poderá denunciar o convenio a través dunha notificación escrita oficial (a
través do Rexistro Xeral) cunha antelación mínima de un mese.
DÉCIMO PRIMEIRA.- Outros compromisos.
O Concello de Vigo e a entidade asinante non asumen ningún outro compromiso dos recollidos no presente
convenio.
DÉCIMO SEGUNDA.- Resolución de controversias.
O concelleiro da Área de Asuntos Sociais queda facultado para resolver as posibles controversias derivadas da
execución e interpretación deste convenio, así como para tomar iniciativas que contribúan o seu cumprimento e
bó desenvolvemento.
E en proba de conformidade, asinan por triplicado e a un so efecto o presente convenio, no lugar e a data que se
indican.

57(219).- 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 corenta
minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucía Molares Pérez.
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