ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 23 de abril de 2007
SEÑORES/AS ASISTENTES:

NON ASISTEN:

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

D. José Manuel Figueroa Vila
D. Javier Jorge Guerra Fernández

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e cinco minutos do día vinte e tres de abril de dous mil sete e
baixo a presidencia da Excma. Alcaldesa, Sra. Porro Martínez, coa asistencia dos concelleiros/as
anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Molares Pérez, constitúese a Xunta de
Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión 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(623).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión do 2 de abril de 2007. Deberán incorporarse ó
libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila da Sra. alcaldesa–presidenta.
2(624).SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 7110/2003 INTERPOSTO POLO
CONCELLO DE VIGO CONTRA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE DÉBEDA POR
TRANSFERENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NICOLÁS PEÑA. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 18.09.06, dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia que dispón o que segue:
“Que desestimamos o recurso contencioso-administrativo formulado polo Concello de Vigo contra acordo
do 11.12.02 que desestima aportacións dos meses de xaneiro a decembro de 2001, reclam. 2485-P08/2002, dictada polo Tribunal Económico Administrativo da Comunidade Autònoma de Galicia. Sen
especial pronunciamento en custas procesais.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó departamento de
Sanidade.
3(625).SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 5370/2002 INTERPOSTO POR SOCIEDAD
DE GESTIÓN DE RECURSO Y ATC S.L. CONTRA ACORDO DE ADXUDICACIÓN DA
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ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCEDEMENTO DE XESTIÓN E RECADACIÓN A SANTIAGO
CUCART S.L. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 09.02.07, dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia que dispón o que segue:
“Desestimamos o recurso contencioso-administrativo interposto pola “Sociedad de Gestión de Recursos y
Asistencia Técnica a municipios, S.L.”, contra o acordo do 26.05.03 do Concello de Vigo polo que se
adxudicou a “Santiago Cucart, S.L.” o concurso para a contratación da asistencia técnica e colaboración
en determinados procedementos de xestión e recadación. Non se fai imposición de custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó departamento de
Contratación e á Tesourería municipal.
4(626).SENTENZA DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 280/2005 INTERPOSTO POR Dª. ERUNDINA LÓPEZ CASTRO CONTRA
DESESTIMACIÓN
PRESUNTA
DE
RECLAMACIÓN
DE
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 02.02.2007, dictada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número
1 de Vigo, no recurso de referencia interposto contra desestimación presunta por silencio, da reclamación
en concepto de responsabilidade patrimonial formulada por Erundina López Castro ante o Concello de
Vigo por escrito con entrada no seu Rexistro de data 18.02.04 pola que solicitaba que se lle indemnizara
polos danos e prexuízos sofridos con motivo da súa caída nun desnivel da beirarrúa das inmediacións do
Pub Camaleón da praia de Samil, que dispón o que segue:
“Desestimo o presente recurso contencioso-administrativo interposto pola representación profesal de
Erundina López Castro fronte ó Concello de Vigo no proceso ordinario número 280/05, contra a
resolución arriba indicada, que se declara conforme a Dereito, sen pronunciamento en materia de custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó departamento de
Patrimonio.
5(627).SENTENZA DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 275/2005 INTERPOSTO POR D. RAFAEL DELGADO TAPIAS CONTRA
DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL.
DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 14.12.06, dictada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1
de Vigo no recurso de referencia interposto contra resolución do Concello de Vigo, recaída no expediente
número 15.156/240 do ano 2002, desestimatoria da reclamación de responsabilidade patrimonial
formulada por Rafael Delgado Tapias polos danos e prexuízos sofridos con motivo da súa caída na rúa
Eduardo Iglesias debido ó mal estado da beirarrúa, xa que se estaban realizando obras de remodelación da
mesma, e que dispón o que segue:
“Desestimo o recurso contencioso-administrativo interposto pola representación de Rafael Delgado
Tapias, fronte ó Concello de Vigo contra a resolución arriba indicada, seguido como proceso ordinario
número 257/05, resolución que se declara conforme a Dereito, sen pronunciamento en materia de custas.”
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A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó departamento de
Patrimonio.
6(628).SENTENZA DO TSXG NO R.C.A. Nº 5017/2002 INTERPOSTO POR D. JOSE
ANTONIO CARBALLA OUBIÑA CONTRA DESESTIMACIÓN DERECLAMACIÓN DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 01.02.07, dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia no recurso de referencia que dispón o que segue:
“Desestimar o recurso contencioso-administrativo interposto por José Antonio Carballa Oubiña contra
resolución do 27.05.03, pola que se desestima a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada,
expediente 15125/240; sen facer especial condena en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó departamento de
Patrimonio.
7(629).SENTENZA DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 56/2005 INTERPOSTO POR Dª. CARMEN PENA VILLAR CONTRA
DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL.
DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 27.11.06, dictada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1
de Vigo, no recurso de referencia, interposto contra resolución da Xunta de Goberno Local do Concello
de Vigo do 27.02.06 no expediente de responsabilidade patrimonial número 76/243 pola que se acordaba
desestimar o recurso de reposición interposto por María del Carmen Pena Villar contra a de 05.12.05, que
dispón o que segue:
“Desestimo o recurso interposto pola representación de María del Carmen Pena Villar fronte ó Concello
de Vigo, seguido como P. Abreviado número 56/05, contra a resolución arriba indicada, que se declara
conforme a Dereito, sen pronunciamento en materia de custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza.
8(630).SENTENZA DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 106/2006 INTERPOSTO POR D. ANTONIO CIBEIRA BERNÁNDEZ CONTRA
SANCIÓN DE TRÁFICO. ESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 09.11.06, dictada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1
de Vigo, no recurso de referencia, contra resolución do concelleiro de Seguridade do Concello de Vigo
recaída no expediente 068643154, pola que se impuso ó recorrente unha multa de 150 € pola suposta
infración do artigo 91.2.h) do Regulamento xeral de Circulación, e que dispón o que segue:
“Estimo o recurso contencioso administrativo interposto pola representación de Antonio Cibeira
Bernández interposto fronte ó Concello de Vigo, seguido como PA 106/06, contra a resolución arriba
indicada que se declara contraria a Dereito, coa conseguinte condena á administración demandada a lle
devolver a cantidade da multa, de ter sido aboada, máis os intereses correspondentes. Todo isto sen
pronunciamento en materia de custas.”
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A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza da que deberá executarse polos
departamentos de Seguridade e Recdación.
9(631).SENTENZA DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO
R.C.A. Nº 13/2007 INTERPOSTO POR D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ PAREDES CONTRA
SANCIÓN DE TRÁFICO. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 12.03.07, dictada polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2
de Vigo, no recurso de referencia que dispón o que segue:
“Que debo desestimar e desestimo a demanda formulada polo letrado D. Abraham Tenoria Reina, no
nome e representación de Juan José Fernández Paredes, contra a resolución do concelleiro delegado de
Mobilidade e Seguridade no expediente 0685224470, pola infracción consistente no estacionamento e
dobre fileira sen conductor, cometida o 09.08.06, co vehículo PO-3474 AT, procedendo ó pagamento
bonificado da multa o día 30.11.06, sen facer expresa imposición de custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza da que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
10(632).SENTENZA DO TSXG NO REC. CASACIÓN Nº 1687/2004 INTERPOSTO POLO
CONCELLO DE VIGO, ELOYMAR S.A. Y TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE VIGO S.A., EN
RELACIÓN COA CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO DE APARCADOIROS
SUBTERRÁNEOS. DESESTIMADO.
Dáse conta da sentenza de data 28.09.06, dictada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Supremo no recurso de referencia que dispón o que segue:
“Que non acollemos o único motivo invocado no recurso de casación interposto polo Concello, polo que
debemos desestimar e desestimamos o devandito recurso; que acollemos o terceiro motivo do recurso
interposto polas empresas Eloymar, S.A. e Tranvías Eléctricos de Vigo, S.A., polo que declaramos ter
lugar á casación da sentenza impugnada e debemos estimar e estimamos dito recurso; que non procede
facer declaración ningunha sobre os demais motivos invocados no recurso de casación interposto polas
antes citadas empresas; que en canto ó recurso contencioso administrativo interposto perante o Tribunal
Superior de Xustiza o desestimamos e declaramos conforme a Dereito a adxudicación do contrato
realizada; que en canto ó recurso de casación das empresas Eloymar, S.A. e Tranvías Eléctricos de Vigo,
S.A., non facemos declaración especial sobre as custas da instancia e en canto ás do presente recurso que
cada parte satisfaga as súas; que polo que se refire ó recurso de casación interposto polo Concello
impoñemos as custas á dito ente municipal, se ben coa precisión que se contén no Fundamento de Dereito
quinto.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido da sentenza.
11(633).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
457/2006 INTERPOSTO POR JOSE PLACIDO MARTINEZ FRANCISCO CONTRA SANCIÓN
DE TRÁFICO. DESESTIMENTO.
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Dáse conta do auto de data 16.03.07, dictado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2 de
Vigo de Galicia no recurso de referencia que dispón o que segue:
“Tense por apartado e desistido ó demandante don José Plácido Martínez da prosecución do presente
recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente resolución
procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do expediente
administrativo ó organismo de orixe, xunto con testemuña da presente resolución. Sen facer expresa
imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto da que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
12(634).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
385/2006 INTERPOSTO POR D. MANUEL PAZOS OTERO CONTRA RESOLUCIÓN DE
RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 13.10.06, dictado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2 de
Vigo no recurso de referencia que dispón o que segue:
“Que se ten por desistido do seu recurso contencioso administrativo á procuradora Dª Paula Llordén
Fernández-Cervera no nome e representación de Manuel Pazos Otero, que se declara rematado no seu
actual estado de trámite. Non se fai expresa imposición de custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto da que deberá darse conta ó departamento de
Patrimonio.
13(635).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1 DE VIGO NO R.C.A. Nº
369/2005 INTERPOSTO POR POMPAS FÚNEBRES SANTA CRISTINA S.L. EN RELACIÓN
CO PROCEDEMENTO SANCIONADOR 5990/255 POR INFRACCIÓN Á ORDENANZA
FUNERARIA. ARQUIVO.
Dáse conta do auto de data 05.02.07, dictado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 dos
de Vigo no recurso de referencia que dispón o que segue:
“Procede o arquivo do presente procedemento por recoñecemento en vía administrativa das pretensións
do recorrente (artigo 76 LXCA), sen que proceda realizar pronunciamento en materia de custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto.
14(636).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº1 DE VIGO NO R.C.A. Nº
150/2006 INTERPOSTO POR D. RAMON LÓPEZ GONZÁLEZ CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. ESTIMADO.
Dáse conta do auto de data 07.03.07, dictado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 dos
de Vigo no recurso de referencia que dispón o que segue:
“Declárase rematado o presente procedemento interposto por Ramón López González contra o Concello
de Vigo por existir satisfacción extraprocesal. Arquívese o actuado tomándose nota nos libros rexisitro
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deste Xulgado, procédase á devolución do expediente administrativo á demandada. Sen imposición de
custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto.
15(637).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
452/2006 INTERPOSTO POR D. JOSE CARLOS ESTÉVEZ GONZÁLEZ CONTRA SANCIÓN
DE TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 16.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068640460, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido ó demandante don José Carlos Estévez González da prosecución do
presente recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente
resolución procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do
expediente administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer
expresa imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.

16(638).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
472/2006 INTERPOSTO POR D. JOSE GOMEZ REY CONTRA SANCIÓN DE TRÁFICO.
DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 16.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068604312, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido ó demandante don José Gómez Rey da prosecución do presente recurso,
que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente resolución procédase ó
arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do expediente administrativo ó
organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer expresa imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
17(639).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
467/2006 INTERPOSTO POR D. ALEJANDRO ALFONSO OJEA AMOEDO CONTRA
SANCIÓN DE TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 19.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068609806, e que dispón o que
segue:
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“Tense por apartado e desistido ó demandante don Alejandro Alfonso Ojeda Amoedo da prosecución do
presente recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente
resolución procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do
expediente administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer
expresa imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
18(640).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
462/2006 INTERPOSTO POR D. DANIEL FERNÁNDEZ MUÍÑOS CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 16.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068640345, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido ó demandante don Daniel Fernández Muíños, representante lagal da
mercantil “Visenor Seguridad, S.L.”, da prosecución do presente recurso, que se declara rematado no seu
actual estado de trámite, firme que sexa a presente resolución procédase ó arquivo das actuacións no
cartafol que corresponda, previa devolución do expediente administrativo ó organismo de orixe, xunto
coa testemuña da presente resolución. Sen facer expresa imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
19(641).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
502/2006 INTERPOSTO POR D. LUIS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 19.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068644921, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido ó demandante don Luis Rodríguez Fernández da prosecución do presente
recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente resolución
procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do expediente
administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer expresa
imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
20(642).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
497/2006 INTERPOSTO POR D. ANEL RODRÍGUEZ ATILLO CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMENTO.
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Dáse conta do auto de data 19.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068627102, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido ó demandante don Anel Rodríguez Atillo, da prosecución do presente
recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente resolución
procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do expediente
administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer expresa
imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
21(643).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
484/2006 INTERPOSTO POR D. ALBERTO HERBELLO BARREIRO CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 16.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068625986, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido ó demandante don Alberto Herbello Barreiro da prosecución do presente
recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente resolución
procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do expediente
administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer expresa
imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
22(644).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
474/2006 INTERPOSTO POR Dª. CARMEN OTERO SANTOS CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 16.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068638250, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido á demandante dona María del Carmen Otero Santos, da prosecución do
presente recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente
resolución procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do
expediente administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer
expresa imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
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23(645).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
14/2007 INTERPOSTO POR Dª. Mª CARMEN ALFONSO INSUA CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 06.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068530949, e que dispón o que
segue:
“Declarar rematado o procedemento promovido polo letrado don Abraham Tenoira Reina, contra a
sanción imposta polo concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade recaída no expediente
068530949. Firma a presente resolución devólvase o expediente administrativo ó Concello de Vigo.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
24(646).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
449/2006 INTERPOSTO POR Dª. MERCEDES ALVAREZ RIOBO CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 16.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 058644712, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido ó demandante dona Mercedes Alvarez Riobó, da prosecución do presente
recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente resolución
procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do expediente
administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer expresa
imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
25(647).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
494/2006 INTERPOSTO POR Dª. Mª MARIA BALTASARA COMESAÑA CONTRA SANCIÓN
DE TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 16.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068605373, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido á demandante dona María Baltasara Comesaña Figueroa, da prosecución
do presente recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente
resolución procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do
expediente administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer
expresa imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
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26(648).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
489/2006 INTERPOSTO POR D. JAIME ENRIQUE LÓPEZ HERRERA CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 16.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068602147, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido ó demandante don Jaime Enrique López Herrera da prosecución do
presente recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente
resolución procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do
expediente administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer
expresa imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.

27(649).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
469/2006 INTERPOSTO POR D. ANTONIO BLANCO PÉREZ CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 16.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068639223, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido ó demandante don Antonio Blanco Pérez, da prosecución do presente
recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente resolución
procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do expediente
administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer expresa
imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.

28(650).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
464/2006 INTERPOSTO POR Dª. Mª JESUSA IRAGO RÍO CONTRA SANCIÓN DE TRÁFICO.
DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 16.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 058643166, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido á demandante dona María Jesusa Irago Río, da prosecución do presente
recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente resolución
procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do expediente
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administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer expresa
imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.

29(651).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
454/2006 INTERPOSTO POR Dª. Mª CARMEN OTERO SANTOS CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 16.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068638244, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido á demandante dona María del Carmen Otero Santos, da prosecución do
presente recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente
resolución procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do
expediente administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer
expresa imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
30(652).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
454/2006 INTERPOSTO POR Dª. Mª FELISA GARCÍA HERNÁNDEZ CONTRA SANCIÓN DE
TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 14.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068607745, e que dispón o que
segue:
“Tense por apartado e desistido á demandante dona María Felisa García Hernández, da prosecución do
presente recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente
resolución procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do
expediente administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer
expresa imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
31(653).AUTO DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº2 DE VIGO NO R.C.A. Nº
477/2006 INTERPOSTO POR D. MARCO AUGUSTO PROL FERNÁNDEZ CONTRA SANCIÓN
DE TRÁFICO. DESESTIMENTO.
Dáse conta do auto de data 19.03.07, dictado polo Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 dos de
Vigo no recurso de referencia, interposto contra sanción de tráfico, expte. 068602138, e que dispón o que
segue:
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“Tense por apartado e desistido ó demandante don Marco Augusto Prol Fernández, da prosecución do
presente recurso, que se declara rematado no seu actual estado de trámite, firme que sexa a presente
resolución procédase ó arquivo das actuacións no cartafol que corresponda, previa devolución do
expediente administrativo ó organismo de orixe, xunto coa testemuña da presente resolución. Sen facer
expresa imposición en custas.”
A Xunta de Goberno queda enterada do contido do auto do que deberá darse conta ó departamento de
Tráfico.
32(654).PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: ALTA EXPTE. 22/1348,
3/1536, 4/1674, 2/1883; DENEGACIÓN EXPTE. 21/1758, 13/1144.
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes proposta do xefe de Sector de Acción Social,
conformados pola delegada da Área de Participación Cidadá, a Xunta de Goberno local acorda:
a) Conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar ás seguintes persoas:
- Dª. Albertina Santos Alonso. Expte. 22/1348.
- D. José Manuel Oliveira Rivas. Expte. 3/1536.
- Dª. Sandra González Piñeiro. Expte. 4/1674.
- D. Javier Barciela Rodríguez. Expte. 2/1883.
b) Denegar a prestación do Servizo de Axuda no Fogar ás seguintes persoas:
- D. José Varela Lago. Expte. 13/1144.
- Dª. Dolores Fernández González. Expte. 21/1758.

33(655).PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CENTRO DE DÍA: ALTA EXPTE. 3/1538.
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes proposta do xefe de Sector de Acción Social,
conformados pola delegada da Área de Participación Cidadá, a Xunta de Goberno local acorda:
Conceder a prestación do Servizo de Centro de Día para persoas maiores a Dª. Mª Nieves Prazo Alvarez.
Expte. 3/1538.
34(656).SOLICITUDE DE SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA DE AUTORIZACIÓN PARA
ORGANIZAR UNHA MARCHA CON ANTORCHA POR DIVERSAS RÚAS DE VIGO O DÍA
26.04.07. EXPTE.6932/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo do informe-proposta do director deportivo do IMD,
do 17.04.07, conformado pola concelleira da Área de Promoción Económica e Desenvolvemento local, a
Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar a Special Olympics España a organizar a unha marcha coa antorcha polas rúas da cidade, co
percorrido seguinte: Saída do Centro San Francisco (C/Cangas nº14) 19:30 Horas, avd. Castelao, avda.
Camelias, rúa Romil, Paseo de Alfonso, rúa Elduayen, rúa Príncipe, rúa Colón e remate na rúa Areal -a
carón da Alcaldía-, ás 21,30 horas.
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35(657).SOLICITUDE DO ANPA DO COLEXIO JOSEFA ALONSO DE MATAMÁ PARA
ORGANIZAR O DÍA 29.04.07 UN CROSS ESCOLAR DENDE O CENTRO ESCOLAR. EXPTE.
6933/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo do informe-proposta do director deportivo do IMD,
do 17.04.07, conformado pola concelleira da Área de Promoción Económica e Desenvolvemento local, a
Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar á ANPA do colexio Josefa Alonso de Matamá, a organizar o vindeiro 29 de abril de 2007, o
Cross Escolar, na zona situada nos arredores deste centro escolar, entre as 10.30 horas e as 14.00 horas.

36(658).SOLICITUDE DO ANPA DO COLEXIO PÁRROCO DON CAMILO PARA
ORGANIZAR O 1.05.07 UN CROSS ESCOLAR DENDE O CENTRO ESCOLAR. EXPTE.
6934/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo do informe-proposta do director deportivo do IMD,
do 17.04.07, conformado pola concelleira da Área de Promoción Económica e Desenvolvemento local, a
Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar á ANPA do colexio Párroco Don Camilo, a organizar o vindeiro 1 de maio de 2007, o Cross
Escolar, na zona situada nos arredores deste centro escolar, entre as 10.00 horas e as 13.30 horas.
37(659).MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE OBRA PARA EXECUTAR POLO
OBRADOIRO DE EMPREGO VIGOZOO III. EXPTE. 4376/77.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do director do Obradoiro de
Emprego Vigozoo III, do 3.04.07, conformado pola coordinadora do Plan municipal de emprego, e pola
concelleira de Promoción Económica e Desenvolvemento Local, que di o seguinte:
Con data 10 de novembro de 2006, o Delegado Provincial da Consellaría de Traballo dictou Resolución
concedendo ao Concello de Vigo subvención para a posta en marcha do proxecto denominado Obradoiro de
emprego “VIGOZOO III”, que comezou a súa actividade o 29 de decembro de 2006. Anteriormente, o 12 de xuño
de 2006, a Xunta de Goberno Local aprobou este obradoiro en base ao proxecto técnico de actuación realizado
polo Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias VIGO ZOO.
Unha vez revisada a documentación e proxectos de obra para acometer con este Obradoiro de emprego, apréciase
que certas actuacións previstas atópanse xa executadas, sendo a obra máis salientable a que corresponde cos
remates do edificio do aulario que, salvo no seu exterior, atópase totalmente rematado.
Revisados os módulos formativos e as obras asignadas a cada especialidade, para completalos faise preciso buscar
novas unidades de obra que substituan ás actuacións xa rematadas, de cara a cumplimentar debidamente o
itinerario formativo do proxecto.
Postos en contacto coa xerencia do Organismo Autónomo Parque das Ciencias Vigozoo, existe a posibilidade de
acometer dúas novas actuacións que veñan a completar as deficencias que en obra supón o remate do interior do
aulario. Estas obras serían, por unha banda, a reforma do edificio dos monos para covertilo nun Nocturama
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(apórtase proxecto básico), no que traballarían todas as especialidades, e, por outra, a realización da Reforma
interior dos servizos exteriores da entrada do parque (apórtase memoria técnica) na que traballarían as
especialidades de construción e fontanería-electricidade. Achégase o decreto de aprobación destas dúas obras por
parte do Presidente do Organismo Autónomo Parque das Ciencias Vigozoo.
Por todo o anteriormente exposto, e de acordo coa documentación que se inclúe no expediente, faise a seguinte
PROPOSTA:
1.

Aprobar a inclusión de dúas novas actuacións (Nocturama e Reforma interior dos servizos exteriores da
entrada do parque) dentro do proxecto de obra xeral para acometer polo Obradoiro de emprego Vigozoo
III, en base aos proxectos técnicos de actuación realizados polo Organismo Autónomo Municipal Parque
das Ciencias VIGO ZOO.

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

38(660).XUSTIFICANTES DE LIBRAMENTOS.
Examinados os xustificantes de libramentos remitidos por Intervención Xeral, a Xunta de Goberno local
aproba a seguinte relación dos mesmos:
NOME

ALONSO FERRAGUD, SANTIAGO
ESPADA RECAREY, LUIS
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, LUZ Mª
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, LUZ Mª
LÓPEZ MOURE, JESÚS
LÓPEZ MOURE, JESÚS
LÓPEZ MOURE, JESÚS
LÓPEZ MOURE, JESÚS
OJEA PÉREZ, IGNACIO
RODRÍGUEZ LAGOA, ELISA
RODRÍGUEZ LAGOA, ELISA
SOTO ÁLVAREZ, CARLOS
VIEITES ALÉN, JOSÉ MANUEL
TOTAL

O.PAGO

006553
009752
001886
010393
008591
008592
008655
010432
006001
006462
006463
001400
001199

IMPORTE

776,38
12.000,00
24.975,27
21.250,00
30.000,00
262,32
86,10
5.336,00
500,00
500,00
206,74
6.750,00
6.000,00

XUSTIFIC. REINT. S/FAVOR

776,38
12.000,00
24.975,27
21.250,00
30.000,00
258,62
78,57
5.336,00
500,00
328,81
206,74
6.750,00
5.997,89
108.458,28

---------------3,70
7,53
------171,19
------2,11

----------------------------------------

39(661).AUTOLIQUIDACIÓN DO CANON PRESENTADA POLA ENTIDADE
AQUALIA-FCC VIGO UTE CORRESPONDENTE Ó PERÍODO MAIO 2006 ATA AGOSTO 2006
E A REGULACIÓN DOS MESES XANEIRO 1991 A ABRIL 2006. EXPTE. 101014/140.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo de
Investimentos, do 9.04.07, conformado polo interventor xeral, que di o seguinte:
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Con data 30 de marzo do presente ano a entidade, concesionaria do servicio de abastecemento e saneamento de
auga potable, AQUALIA, presenta no Rexistro Xeral deste concello a autoliquidación do canon concesional,
correspondente o período maio de 2006 a agosto de 2006 así como a regularización dos ingresos dende o inicio da
concesión (xaneiro 1991) a abril de 2006.
O canon concesional é un dos factores constitutivos da tarifa pola prestación deste servicio público e se ven a
recadación do tributo é competencia da concesionaria, a súa retribución económica non inclúe, obviamente, o
concepto do canon, que deberá ser ingresado a favor da administración concedente, en función dos m 3
efectivamente recadados, en cumprimento do prego de cláusulas económico administrativas que rexeu o concurso,
convocado para o outorgamento da citada concesión.
O importe autoliquidado, durante o citado periodo de catro meses reflicte unha facturación ingresada de
381.520,47€, correspondente a unha subministración de 12.717.349 m 3, a razón dunha repercusión unitaria de
0,030 €/m3. Con independencia disto efectúase unha regularización, dende a orixe da concesión, con respecto
aqueles m3 facturados, que resultaron impagados nos períodos correspondentes, por importe de 16.851,63€.
A presente autoliquidación ten carácter provisional sendo competencia desta administración municipal levar a
efecto as verificacións e comprobacións que estime pertinentes, practicando –no seu caso- a liquidación que
proceda, de conformidade co establecido no artigo 120.2 da vixente Lei Xeral Tributaria (Lei 58/2003) e o seu
concordante (artigo 52) da Ordenanza Fiscal Xeral.
De conformidade co anteriormente exposto esta xefatura proponlle á Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte acordo:
1º Aprobar a autoliquidación provisional do canon, presentada pola entidade AQUALIA, correspondente o período
mayo 2006 a agosto 2006 por un importe de 381.520,47€, que corresponde a un volume de facturación 12.717.349
m3.
2º Aprobar provisionalmente a liquidación de atrasos ou diferencias dende o inicio da concesión (xaneiro 1991)
ata abril 2006, por un importe de 16.851,63€.
3º Do presente acordo deberase dar conta á oficina xestora de ingresos, á recadación e a Intervención Xeral para
os efectos oportunos.

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

40(662).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA ASOCIACIÓN DE
MULLERES DORNA PARA O MANTEMENTO DUN PUNTO INFORMA E A REALIZACIÓN
DO PROGRAMA “OBRADOIRO DE EXPRESIÓN VITAL E FORMACIÓN TEATRAL”.
EXPTE. 2787/224.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de 15.02.07 e de acordo co informeproposta da técnica da Oficina da Muller, de 21.03.07, conformado pola concelleira da Muller e polo
interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
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1º.- Aprobar a realización do “Convenio de colaboración entre a Asociación de Mulleres Dorna e o
Concello de Vigo para o mantemento dun “Punto Informa” e a realización do programa “Obradoiro de
expresión vital e formación teatral”
2º.- Autorizar á Concelleira da Muller para que o subscriba en nome do Concello de Vigo.
3º.- Autorizar o gasto de 18.390,00.- euros (dezaoito mil trescentos noventa euros) con cargo á partida
presupostaria de nova creación “Convenio de colaboración coa Asociación de Mulleres Dorna para o
mantemento dun -Punto Informa- e a realización do programa -Obradoiro de expresión vital e formación
teatral-” 463.2.489.00.02 e bolsa de vinculación xurídica do presuposto vixente en concepto de
execución do convenio.
4º.- Aprobar o texto, que de seguido se dí:

En Vigo, na casa do Concello, o día

de

de dous mil sete,

R E Ú N E S E:
Dunha parte, Dª. Lucía Molares Pérez, Concelleira de Promoción Económica e Desenvolvemento Local- Muller do
Concello de Vigo, en nome e representación do mesmo.
Doutra Dª Aurita González González, con DNI nº 35.918.270, en representación da Asociación de Mulleres
“Dorna”.
As dúas partes recoñécense capacidade legal e representación suficiente para susbscribir o seguinte
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN DE MULLERES
DORNA PARA O MANTEMENTO DO PUNTO INFORMA E A REALIZACIÓN DO PROGRAMA OBRADOIRO DE
EXPRESIÓN VITAL E FORMACIÓN TEATRAL”.
de acordo cos seguintes
ANTECEDENTES
A lei 7/85, de 2 de abril reguladora das bases de réxime local, nos seus artigos 25, 26 e 28 confiren as
administracións locais competencias no eido de Muller.
A Xunta de Goberno Local na súa sesión do día 22 de novembro de 2004 aprobou o “II Plan de Acción Municipal
para combater a Violencia contra as Mulleres 2004-2007”.
Este Plan trata de poñer en funcionamento unha serie de servicios e recursos, coa finalidade de proporcionar unha
atención integral ás mulleres vítimas de violencia. A filosofía que subxace neste II Plan e a de incrementar a
calidade e a atención mediante a posta en marcha de distintas medidas tendentes a proporcionar un maior apoio á
vítima desde unha perspectiva non só inmediata senón a medio e largo prazo, coa finalidade de adquirir unha
maior autonomia e autosuficiencia reducindo na medida do posible dependencias económicas e psíquicas, no
colectivo de referencia.
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En concreto na área de “Seguimento e Apoio económico a vítima”, o obxetivo 3, insta ó Concello a facilitar a
socialización das mulleres vítimas de violencia de xénero colaborando co movemento asociativo no
desenvolvemento de actividades que rompan co illamiento das mesmas, mediante a participación informal en
actividades de ocio e tempo libre, e a potenciación da participación asociativa nas súas diferentes formas.
Co obxeto de conquerir ese fin valórase positivo colaborar no proxecto presentando ao Departamento de Muller
pola Asociación de Mulleres Dorna, a máis veterana da cidade de “Expresión vital e formación teatral”, como un
elemento integrador e de reforzamento para romper o illamento social que, non poucas veces sofren as vítimas de
violencia de xénero.
Por outra banda, o Punto de Información no barrio de Coia para mulleres vítimas de violencia de xénero, creado
pola Asociación Dorna en colaboración co Concello de Vigo no ano 2001 contribue á detección, denuncia e
asesoramento en materia de violencia de xénero, a solidaridade entre as mulleres dos barrios e potencia a
descentralización dos servizos e recursos, cumprindo así un dos obxetivos do “II Plan de Acción Municipal para
combater a Violencia contra as Mulleres 2004.2007”:
Obxetivo nº 2: “Potencia a descentralización dos servicios e recursos da Administración Local para facilitar a
detección e denuncia da violencia”. (“Área de Coordinación”)
Asemade, se prosegue coa labor tan importante desenvolta polo tecido asociativo, no eido da prevención e
sensibilización cidadá na problemática da violencia contra as mulleres.
Obxetivo nº 2“Sensibilizar e informar a poboación en xeral sobre o fenómeno de violencia de xénero” (Área de
información e sensibilización social).
Co presente convenio o Concello de Vigo obrígase a apoiar o mantemento do “Punto Informa” e a realización
deste obradoiro permanente de formación teatral, dirixido ás mulleres, e comprométese a aboar as contías precisas
para a realización de ambos programas.
O rexime xurídico no que se enmarca este proxecto de colaboración é conforme co disposto no art 28 da Lei de
bases do Reximen Local e disposicións concordantes, o “II Plan de acción municipal para combater a violencia
contra as mulleres 2004-2007” aprobado pola Xunta de Goberno Local o día 24 de novembro de 2004, o “III Plan
municipal de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2005-2007”, e o marco xurídico definido na Lei
38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións.
CLÁUSULAS
PRIMEIRA. – OBXECTO
O obxecto deste convenio é:
1º.- Apoiar o mantemento do “Punto Informa” do barrio de Coia no que se atenderá ás mulleres que o demanden,
aportándolles información xeral de interese, especialmente a que aporta un valor engadido a favor da igualdade de
oportunidades e por ende de prevención da violencia, nos locais alugados pola Asociación de mulleres Dorna a
tal fin.
2º.- Organizar o obradoiro permanente de formación para mulleres “Expresión vital e formación teatral”, cun
mínimo de cen horas de clases, no que participarán un mínimo de vinte alumnas, matriculadas pola propia
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entidade mediante convocatoria pública ó seu cargo. Priorizarase o acceso ás mulleres vítimas de violencia de
xénero.
Todas estas actividades pretenden potenciar o acceso das mulleres víctimas de violencia e o fomento da
participación social e o desenvolvemento comunitario de acordo cos programas contidos no Anexo I.

SEGUNDA. – OBRIGAS DA ASOCIACIÓN DE MULLERES DORNA
1.- A Asociación Dorna declara, a través da presentación cumplimentada e asinada do Anexo IV, non estar incursa
nas prohibicións para ser beneficiaria da subvención sinaladas no artígo 13 da Lei Xeral de Subvencións (artígo
13.7 LXS).
2.- O apoio do “Punto Informa” implica que se destine a este fin unha oficina permanente da Asociación de
mulleres Dorna. Estará equipada de acordo co expresado no Anexo II do convenio. A atenderá unha persoa
adicada a esta tarefa, como mínimo durante dúas horas diarias, de luns a venres, ambos incluídos, e durante todo
o ano.
Esta persoa será nomeada pola Asociación de mulleres Dorna, e deberá axustarse ó perfil que se establece no
Anexo III e recibir un curso específico de formación que impartirán as técnicas municipais do Centro Municipal de
Información dos Dereitos da Muller.
3.- A todas as mulleres que acudan ó punto informa durante a vixencia do convenio, se lles informará da existencia
dos servicios sociais municipais especializados como: Centro Municipal de Información dos Dereitos da muller, e
Casa de Acollida para mulleres maltratadas, así como do apoio que presta a asociación “Rede de Mulleres contra
os Malos Tratos”.
4.- Durante a vixencia do presente convenio, a asociación de mulleres Dorna terá a obriga de presentar ante á
Concellería da Muller un informe trimestral no que deberá incluir o análise da demanda recibida no punto
informa, a atención prestada e a derivación dos casos en base ós criterios estadísticos e ítems de avaliación
propostos pola Concellería da Muller.
5.- Con respecto ó programa “Obradoiro de expresión vital e formación teatral”, a Asociación de Mulleres Dorna,
atellará un mínimo de tres espectáculos , dos que se fará a estrea nun local que arbitrará o Concello, sen prexuizo
de que se desenvolvan as representación dos mesmos que se considere de interese, así como a formación de dez
clases maxistrais de profesionais convidadas/os, nas que participarán un mínimo de vinte alumnas matriculadas
pola propia entidade, mendiante convocatoria pública ó seu cargo. Durante o ano terán prioridade as mulleres
vítimas de violencia derivadas polo CMIDM ou a Casa de Acollida.
6.- A entidade non pode concertar con terceiros/as a execución das actividades que constitúen o obxecto da
subvención como é a atención directa ás usuarias do servizo. A beneficiaria está autorizada a concertar con
terceiros/as as actividades que non sexan prestacións de carácter persoal, como son: actividades de formación,
desprazamentos, publicidade..., segundo o estipulado no artigo 29 da Lei Xeral de Subvencións.
7.- Todas as actividades desenroladas pola Asociación na execución deste convenio deberán estar amparadas ou
cubertas de toda clase de continxencias derivadas da referida execución, por efecto dela ou con ocasión da mesma;
a través das necesarias relacións de aseguramento, social ou privado, que contemplen a asistencia sanitaria,
accidentes de traballo e demáis prestacións do sistema de seguridade social así como da posible responsabilidade
civil.
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8.- As obrigas da “Asociación Mulleres Dorna Vigo”, como beneficiaria da subvención, serán, ademáis das
estipuladas nos apartados anteriores, as consignadas no artigo 14.1 da Lei Xeral de Subvencións.
9.- A Asociación de mulleres Dorna , comprométese a velar polo cumplimento do acordado mediante este convenio
de colaboración.
TERCEIRA. – COMPROMISO DO CONCELLO DE VIGO. IMPORTE DA AXUDA E XEITO DE PAGO
O custe total da realización das actividades e gastos de mantemento que soportará a beneficiaria e que se levarán a
cabo durante o ano 2007, segundo o orzamento presentado pola Asociación e que figura como Anexo V deste
convenio, ascende a un importe total de 19.006-€, dos que o Concello de Vigo comprométese ao pagamento de
18.390.- euros (dezaoito mil trescentos noventa euros) a favor da Asociación de Mulleres Dorna con CIF: G36619468, en concepto de axuda para o o mantemento e a organización de actividades durante o ano 2007.
O Concello de Vigo abonará o importe da axuda en tres partes:
a) A primeira de 6.130,00 euros, coa firma do presente convenio,
b) A segunda de 6.130,00.- euros, no mes de xuño de 2007, coa entrega do informe da memoria semestral do
servicio e xustificantes orixinais de gasto polo importe a aboar e
c) A terceira de 6.130,00.- euros, no mes de decembro previa a certificación do departamento da muller
acreditando o cumprimento do convenio unha vez se achegue a memoria anual do servicio e xustificantes orixinais
de gasto da parte que resta por xustificar do importe total da axuda concedida.
O Concello de Vigo aportará a documentación técnica precisa: a guía de recursos e os protocolos da intervención.
CUARTA.- XUSTIFICACIÓN
A axuda para o apoio a o mantemento destes servizos incluirá tanto os consumos, e local, como o abono de
salarios, gastos de formación e desprazamento da profesional.
A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos previstos no convenio de
colaboración deberá documentarse semestralmente ante a oficina da Muller do Concello de Vigo en forma de conta
xustificativa, á que deberá achegar os xustificantes de gasto ou calquera outro documento de validez xurídica que
permita acreditar o cumprimento do obxecto da subvención. Estes gastos deberán ser xustificados mediante a
presentación de orixinais de facturas e xustificantes de pagos efectuados á Seguridade Social e/ou a outras
entidades aseguradoras. Igualmente deberá incorporar unha certificación actualizada sobre as axudas solicitadas
e/ou percibidas polo mesmo obxecto do convenio. A súa presentación se realizará, como máximo, no prazo de tres
meses desde a finalización do prazo para a realización da actividade subvencionada (artigo 30 da Lei Xeral de
Subvencións).
O Concello de Vigo informará da situación á comisión de seguemento.
QUINTA. – COMISIÓN DE SEGUEMENTO
Para o seguemento e avaliación do presente convenio de colaboración establécese unha comisión de seguemento e
avaliación que, presidida pola Concelleira Delegada de Muller estará formada, previo nomeamento da Presidenta,
por:
2. A presidenta da asociación de Mulleres Dorna
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3.
4.
5.

Unha técnica da Asociación de Mulleres Dorna
Unha técnica do Departamento da Muller.
Unha técnica do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller

SEXTA. – PERIODO E GASTO SUBVENCIONABLE
Este convenio entrará en vigor na data da súa sinatura, terá vixencia ata o día 31 de decembro de 2007. Serán
gastos subvencionables os que se produzan durante todo o exercicio 2007 e se correspondan cos gastos de
mantemento e organización de actividades incluidos no orzamento presentado pola Asociación Dorna e que se
incorpora ao convenio como Anexo V. A vixencia deste convenio abrangue o ano 2007. Neste período deberán
estar rematados todos os trámites a él referidos.
Poderá ser denunciado por calquera das partes e ser prorrogado previo acordo expreso das partes.
Poderán ir incluíndose nel como anexos os acordos complementarios que subscriban as partes, previa a súa
aprobación pola Xunta de Goberno Local.
SÉTIMA – PUBLICIDADE
Toda a publicidade deste servicio deberase realizar en galego e por mutuo acordo das partes, incluíndo os
logotipos do Concello de Vigo coa lenda Concellería da Muller, e a Asociación de Mulleres Dorna en canto
documento ou soporte gráfico escrito se realice.O Concello de Vigo incluirá este servicio entre os especializados en
muller que difunda mediante campañas ou publicidade.
OITAVA. – AVALIACIÓN
Na memoria anual e nas visitas de avaliación que se establezan para o “ II Plan de Acción Municipal para
combater a violencia contra as mulleres” e os “ Plans de Igualdade de oportunidades e de trato para as mulleres
de Vigo” a Asociación de mulleres Dorna axustarase ás medicións de ítems e demáis aspectos metodolóxicos que se
fixen na avaliación global da intervención municipal; isto sen menos cabo de que se realicen aportacións
complementarias que se valoren de interese.
De igual xeito facilitarase o acceso de persoal autorizado á información documental que obre no “Punto Informa”
e teña interese para a avaliación e xestión municipal.
NOVENA. – CONFIDENCIALIDADE
Para garantir o dereito á confidencialidade das ususarias do punto informa usaranse as claves que convirtan en
anónimos os datos, e fixaranse limitacións de acceso ás mesmas e incluírase unha cláusula de confidencialidade no
persoal que se contrate a este fin.
DÉCIMA. - INCUMPRIMENTO DO CONVENIO
O incumprimento do convenio pode dar lugar á revogación do mesmo, total ou parcialmente e as correspondentes
penalizacións económicas.
DÉCIMO PRIMEIRA. - INTERPRETACIÓN DO CONVENIO
A interpretación do presente convenio é competencia do Concello de Vigo, logo de escoitar á comisión de
seguemento do mesmo.
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DÉCIMO SEGUNDA.- PERCEPCIÓN DOUTRAS SUBVENCIÓNS
A Asociación de Mulleres Dorna declara baixo a súa responsabilidade, a través da presentación cumplimentada e
asinada do Anexo IV, non percibiren subvención ningunha por estes mesmos conceptos, no período que abrangue ó
presente convenio. De percibiren algunha será comunicada expresamente ó Concello para ser deducido o seu
importe do prezo deste convenio.

DÉCIMO TERCEIRA.- CLÁUSULA FINAL
Serán, finalmente, de aplicación ao presente convenio as normas da Lei Xeral de Subvencións sobre causas de
invalidez do convenio (artigo 36 LXS), causas e rexime de reintegro de subvencións (artigo 37 LXS), réxime de
infraccións e sancións en materia de subvencións e, en xeral, con carácter pleno ou supletorio, de acordo coa
Disposición Final Primeira LXS, no non previsto no convenio, as demáis normas da Lei Xeral de Subvencións, as
restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.

41(663).PROXECTO DE CONVENIO COA “ASOCIACIÓN REDE DE MULLERES
VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS” PARA O MANTEMENTO E ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES NO ANO 2007. EXPTE. 2633/224.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de 6.02.07 e de acordo co informeproposta da técnica da Oficina da Muller, de 21.03.07, conformado pola concelleira da Muller e polo
interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a sinatura do “Convenio de colaboración entre a “Asociación Rede de Mulleres Veciñais
contra os malos tratos de Vigo” e o Concello de Vigo para o apoio ao mantemento da Rede de
Mediadoras durante o ano 2007.
2º.- Autorizar á Concelleira da Muller para que o subscriba en nome do Concello de Vigo.
3º.- Autorizar o gasto de 10.000.- euros (dez mil euros) con cargo á partida presupostaria de nova
creación “Convenio coa Asociación Rede de mulleres veciñais contra os malos tratos de Vigo para o
apoio á Rede de Mediadoras” 463.2.489.00.01 e bolsa de vinculación xurídica do presuposto vixente
para facer frente aos gastos derivados da execución do presente convenio.
4º.- Aprobar o texto, que de seguido se dí:

En Vigo, na casa do Concello, o día

de

de dous mil sete,
R E Ú N E S E:

Dunha parte, Dª Lucía Molares Pérez, Concelleira da Área de Promoción Económica e Desenvolvemento Local –
Muller- do Concello de Vigo, en nome e representación do mesmo.
Doutra Dª Josefa Martínez Alonso, con DNI núm. 35.983.406-K, en representación da Asociación Rede de Mulleres
Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo.
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As dúas partes recoñécense capacidade legal e representación suficiente para susbscribir o seguinte
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACIÓN REDE DE MULLERES
VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS DE VIGO PARA O APOIO Ó MANTEMENTO DA REDE DE
MEDIADORAS”
de acordo cos seguintes
ANTECEDENTES
A cidade de Vigo conta cunha rede de servicios e recursos específicos para as mulleres. Por unha banda, existe un
centro de atención global e específica á muller, que é o Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller,
onde diferentes profesionais reciben as demandas e traballan directa e planificadamente coas mulleres. Por outra
banda, Vigo é unha cidade históricamente estructurada en barrios cunha dinámica e servicios comunitarios propios
e descentralizados (culturais, asociativos, de saúde...), onde as mulleres teñen representatividade formal e informal
na vida cotiá do barrio a través de asociacións de base que lles permiten o coñecemento a fondo da realidade.
Executando unha das medidas contempladas no “II Plan de acción municipal para combater a violencia contra as
mulleres”: “Posta en marcha de puntos de información nos barrios para mulleres víctimas de violencia” no ano
2001 valorouse oportuno crear (e manter ata hoxe) os “Punto Informa” na FV Eduardo Chao de Vigo e no ano
2002 na Asociación de Mulleres Dorna, a través de sendos convenios de colaboración.
Estos servicios foron creados co obxecto de achegar ás mulleres a información de servicios e recursos e de
facilitar a detección e a denuncia da violencia.
Ademáis desta estructura de servicios específicos, dende o ano 1997 un grupo de mulleres vinculadas ó movemento
veciñal ven traballando de xeito solidario na prevención e axuda ás mulleres maltratadas. No mes de novembro de
2003, esta rede de mulleres constitúese nunha Asociación independente e autónoma baixo o nome “Asociación
Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo” formalizando a súa inscripción no Rexistro de
Asociacións da Xunta de Galicia e do Concello de Vigo.
Esta asociación a forman un grupo organizado de mulleres vinculadas ás asociacións veciñais que apoian e
acompañan ás mulleres no proceso de concienciación e ruptura cos malos tratos, constituíndose nun referente
social de denuncia e de mobilización contra os malos tratos. As mulleres que forman parte da rede traballan de
xeito voluntario como mediadoras nos casos de violencia de xénero e reciben unha formación específica impartida
por profesionais do ámbito psico-social, xurídico, e policial .
Os fins da Rede de mediadoras como contemplan os seus estatutos son entre outros:
.- Traballar na prevención dos malos tratos
.- Asistir ás mulleres maltratadas en todas as situacións que sexa necesario
.- Difundir os valores de igualdade entre as persoas sen discriminación por razón de xénero, defender os dereitos e
intereses das mulleres maltratadas.
.- Potenciar o benestar social e a calidade de vida das mulleres realizando os estudios e propoñendo as medidas
políticas precisas ós órganos da administración.
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Considerando que os seus fins cumplen os obxectivos da Concellería da Muller en prol da igualdade de
oportunidades e máis específicamente contra a violencia que sofren as mulleres, valórase oportuno que o Concello
de Vigo apoie esta iniciativa de carácter solidario baixo a fórmula dun convenio de colaboración.
Para plasmar esta colaboración formúlanse as seguintes:
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- OBXECTO
O obxecto deste convenio é apoiar á “Asociación Rede de mulleres veciñais contra os malos tratos de Vigo”
segundo os obxectivos e actividades que desenvolve dita asociación durante o exercicio 2007, segundo o programa
que se incorpora ó convenio como anexo I .
SEGUNDA.- DESTINATARIAS
As accións obxecto deste convenio están dirixidas a todas as mulleres de Vigo que sofren violencia de xénero e que
manifesten o seu desexo de ser axudadas pola Rede.
Estas actuacións perseguen combater a violencia hacia as mulleres dun xeito integral e global, tal e como
contempla o II Plan de Acción Municipal para combater a Violencia contra as mulleres (2004-2 007), incidindo nas
áreas de apoio e seguemento a vítima para acadar a pronta recuperación.
Para conquerir dito fin, a Rede dota as mulleres de aqueles mecanismos sociais de apoio a vítima, para asistir as
mulleres que sofren violencia de xénero. Especialmente ó colectivo de mulleres da Casa de Acollida, durante a sua
instancia na mesma, xa que estas mulleres deron un paso de vital importancia para sair dunha situación de
violencia e agora necesitan o máximo apoio e reforzo para superar esta difícil situación. A Rede de Mulleres
Veciñais, como organización non lucrativa, comprométese, ademaís das actividades que xa leva a cabo recollidas
no anexo I, có colectivo de referencia (mulleres da casa de acollida), ampliar as súas competencias a todo tipo de
acompañamentos como poden ser:consultas médicas,actividades de lecer, sociais, relacionais, comunicativas, etc.
Un dos obxectivos perseguidos cos mecanismos de reforzamaneto e apoio que oferta a “ Rede de Mulleres Veciñais
contra os Malos Tratos” é o fortalecemento persoal da vítima paliando a soedade e angustia, trasmitíndolle apoio e
confianza, co fin de acadar a integración da muller en todos os ámbitos da vida.
Procederase á atención e acompañamento necesario aínda que as mulleres non sexan veciñas de Vigo nos casos
derivados polos servicios municipais: Casa de Acollida e Centro Municipal de Información dos Dereitos das
Mulleres.
TERCEIRA.– OBRIGAS DA ASOCIACÍON REDE DE MULLERES VECIÑAIS CONTRA OS MALOS TRATOS
1.- Non estar incursa nas prohibicións para ser beneficiaria da subvención sinaladas no artigo 13 da Lei Xeral de
Subvencións (artigo 13.7 LXS) polo que presentará debidamente cumplimentada e asinada a declaración que se
acompaña no Anexo III.
2.- Asumir todo o concernente á organización xeral das actividades obxecto do convenio, achegando a
infraestructura e o equipo humano necesario para tal fin, así como cumprir o programa que figura como Anexo I.
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3.- Asumir todos os gastos que se deriven da organización destas actividades e obter todos os permisos e
autorizacións para a súa realización.
4.- Responsabilizarase de que todas as actividades desenvolvidas conten cos seguros socias, de responsabilidade
civil, etc, cara a súa correcta execución.
A persoa ou persoal que preste servicios na Asociación Rede de Mulleres Veciñais non manterá relación laboral
nin contractual co Concello de Vigo.
5.- Difundir a colaboración da Concellería da Muller nos termos descritos no presente convenio e insertar en lugar
visible os logos da Concellería da Muller e do Concello de Vigo no material escrito e audiovisual que se edite.
6.- A entidade non pode concertar con terceiros/as a execución das actividades que constitúen o obxecto da
subvención como é a prestación voluntaria e solidaria dos acompañamentos ás mulleres vítimas de violencia. A
beneficiaria está autorizada a concertar con terceiros/as as actividades que non sexan prestacións de carácter
persoal, como son: actividades de formación, desprazamentos, publicidade..., segundo o previsto no artigo 29 da
Lei Xeral de Subvencións.
7.- Todas as actividades desenroladas pola Asociación na execución deste convenio deberán estar amparadas ou
cubertas de toda clase de continxencias derivadas da referida execución, por efecto dela ou con ocasión da mesma;
a través das necesarias relacións de aseguramento, social ou privado, que contemplen a asistencia sanitaria,
accidentes de traballo e demáis prestacións do sistema de seguridade social así como da posible responsabilidade
civil.
8.- As obrigas da “Asociación rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos de Vigo”, como beneficiaria da
subvención, serán, ademáis das estipuladas nos apartados anteriores, as consignadas no artigo 14.1 da Lei Xeral
de Subvencións.

CUARTA. – COMPROMISO DO CONCELLO DE VIGO. IMPORTE DA AXUDA
O custo total da realización das actividades e gastos de mantemento que soportará a beneficiaria e que se levarán
a cabo durante o ano 2007, segundo o orzamento presentado pola Asociación e que figura como anexo II deste
convenio, ascende a un importe total de 37.600.- euros, dos que o Concello de Vigo comprométese ao pagamento de
10.000.-€ (dez mil euros) a favor da Rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos de Vigo” con CIF: G36928646 para o mantemento e a organización de actividades da entidade durante o ano 2007. A axuda do
Concello de Vigo incluirá tanto os consumos (teléfono, luz, distribución postal) como o abono de salarios,
publicidade e os gastos de formación e desprazamento das mediadoras.
Estes gastos deberán ser xustificados semestralmente ante a Oficina da Muller do Concello de Vigo, mediante a
presentación de orixinais de facturas e xustificantes de pagos efectuados á Seguridade Social e/ou a outras
entidades aseguradoras.
O Concello de Vigo informará da situación á comisión de seguemento.
QUINTA.- XEITO DE PAGO
O Concello de Vigo abonará o importe da axuda en tres partes:
a) A primeira por importe de 3.500.- euros coa firma do presente convenio,
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b) A segunda por importe de 3.000.- euros no mes de xuño, previa a entrega do informe de avaliación das
actividades e xustificantes orixinais de gasto polo importe a aboar.
c) A terceira por importe de 3.500- euros no mes de decembro previa a certificación do departamento da muller
acreditando o cumprimento do convenio unha vez se achegue a memoria anual da asociación e xustificantes
orixinais de gasto do resto da subvención pendente de xustificar.
O Concello de Vigo aportará a documentación técnica precisa como a guía de recursos e a atención profesional
especializada a través do persoal do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller
SEXTA.-XUSTIFICACIÓN
A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos previstos no convenio de
subvención deberá documentarse en forma de conta xustificativa, á que deberá achegar os xustificantes de gasto ou
calquera outro documento de validez xurídica que permita acreditar o cumprimento do obxecto da subvención.
Igualmente deberá incorporar unha certificación actualizadas sobre as axudas solicitadas e/ou percibidas polo
mesmo obxecto do convenio. A súa presentación se realizará, como máximo, no prazo de tres meses desde a
finalización do prazo para a realización da actividade subvencionada (artigo 30 da Lei Xeral de Subvencións)

SÉTIMA. – COMISIÓN DE SEGUEMENTO
Para o seguemento e avaliación do presente convenio de colaboración establécese unha comisión de seguemento e
avaliación que, presidida pola Concelleira Delegada de Promoción Económica e Desenvolvemento Local-Mullerestará formada, previo nomeamento da Presidenta, por:




A responsable da Rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos de Vigo.
Unha técnica do Departamento da Muller.
Unha técnica do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller

OITAVA. – PERIODO E GASTO SUBVENCIONABLE
O presente convenio entrará en vigor na data da súa sinatura, terá vixencia ata o día 31 de decembro de 2007.
Serán gastos subvencionables os que se produzan durante todo o exercicio 2007 e se correspondan cos gastos de
mantemento e organización de actividades incluidos no orzamento presentado pola Asociación e que se incorporan
ao convenio como Anexo II. A vixencia deste convenio abrangue o ano 2007. Neste período deberán estar
rematados tódos os trámites a él referidos.
Poderán ir incluíndose nel como anexos os acordos complementarios que subscriban as partes, previa a súa
aprobación pola Xunta de Goberno Local
NOVENA. – PUBLICIDADE
Toda a publicidade das actividades desta Asociación que teñan relación co obxecto deste convenio deberan
realizarse por mutuo acordo das partes, incluíndo os logotipos do Concello de Vigo, da Concellería da Muller en
canto documento ou soporte gráfico escrito se realice.
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A Rede de Mulleres Veciñais en todo acto de difusión nos medios de comunicación deberá informar da
colaboración da Concellería da Muller nos termos establecidos no presente convenio.
O Concello de Vigo incluirá este servicio entre os especializados en muller que difunda mediante campañas de
publicidade.
DÉCIMA .– AVALIACIÓN
Na memoria anual e nas visitas de avaliación que se establezan para o “Plan de Acción Municipal para combater a
violencia contra as mulleres” a Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os malos tratos axustarase ás
medicións de items e demáis aspectos metodolóxicos que se fixen na avaliación global da intervención municipal;
isto sen menos cabo de que se realicen aportacións complementarias que se valoren de interese.
De igual xeito facilitarase o acceso de persoal autorizado á información documental das actividades da Rede e
teña interese para a avaliación e xestión municipal.
DÉCIMO PRIMEIRA. – CONFIDENCIALIDADE
A Rede de Mulleres Veciñais garantizará o dereito á confidencialidade das beneficiarias utilizando claves que
convirtan en anónimos os datos recollidos, fixará limitacións de acceso ás mesmas e incluirá unha cláusula de
confidencialidade nas persoas que traballen como mediadoras .
DÉCIMO SEGUNDA. - INCUMPRIMENTO DO CONVENIO
O incumprimento do convenio pode dar lugar á revogación do mesmo, total ou parcialmente e as correspondentes
penalizacións económicas.
DÉCIMO TERCEIRA .- INTERPRETACIÓN DO CONVENIO
A interpretación do presente convenio é competencia da Xunta de Goberno Local, logo de escoitar á comisión de
seguemento.
DÉCIMO CUARTA.- PERCEPCIÓN DOUTRAS SUBVENCIÓNS
A Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo declara baixo a súa responsabilidade, a través da
presentación cumplimentada e asinada do Anexo III, non percibiren subvención ningunha por estes mesmos
conceptos, no período que abrangue ó presente convenio. De percibiren algunha será comunicada expresamente ó
Concello para ser deducido o seu importe da axuda concedida.
DÉCIMO QUINTA.- CLÁUSULA FINAL
Serán, finalmente, de aplicación ao presente convenio as normas da Lei Xeral de Subvencións sobre causas de
invalidez do convenio (artigo 36 LXS), causas e rexime de reintegro de subvencións (artigo 37 LXS), réxime de
infraccións e sancións en materia de subvencións e, en xeral, con carácter pleno ou supletorio, de acordo coa
Disposición Final Primeira LXS, no non previsto no convenio, as demáis normas da Lei Xeral de Subvencións, as
restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
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42(664).PROXECTO DE CONVENIO CO GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE A
CONDICIÓN DA MULLER ALECRÍN PARA GARANTIR O LIBRE ACCESO DO PÚBLICO
EN XERAL Ó “CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E BIBLIOTECA ALECRÍN”.EXPTE.
2786/224.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de 12.02.07 e de acordo co informeproposta da técnica da Oficina da Muller, de 21.03.07, conformado pola concelleira da Muller e polo
interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a sinatura do “Convenio de colaboración entre o Grupo de Estudios sobre a Condición da
Muller Alecrín e o Concello de Vigo para garantir o libre acceso do público en xeral ó “Centro de
Documentación e Biblioteca Alecrín”.
2º.- Autorizar á Concelleira da Muller para que o asine en representación do Concello de Vigo.
3º.- Autorizar o gasto de 24.000,00 euros (vinte e catro mil euros) con cargo á partida presupostaria de
nova creación “Convenio co Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller Alecrín” 463.2.489.00.03 e
bolsa de vinculación xurídica do presuposto vixente para facer frente aos gastos derivados da execución
do presente convenio.

4º.- Aprobar o texto que de seguido se dí:

En Vigo, na casa do Concello, o día

de

de dous mil sete,
R E Ú N E S E:

Dunha parte, Dª Lucía Molares Pérez, Concelleira de Promoción Económica e Desenvolvemento Local - Muller do
Concello de Vigo, en nome e representación deste.
Doutra Dª Ana Míguez Vigo, co DNI núm. 35.988.073, en representación do Grupo de Estudios sobre a Condición
da Muller Alecrín.
As dúas partes recoñécense capacidade legal e representación suficiente para susbscribir o seguinte:
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA GARANTIR O LIBRE ACCESO DO PÚBLICO Ó “CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN E BIBLIOTECA ALECRÍN” ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O GRUPO DE ESTUDIOS
SOBRE A CONDICIÓN DA MULLER ALECRÍN.
de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS:
PRIMEIRA.- OBXECTO
O presente convenio ten como finalidade garantir o libre acceso do público en xeral ó “Centro de Documentación e
Biblioteca Alecrín” (CDBA)
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O CDBA conta cun material inventariable que se achega ó programa, e que se detalla no Anexo I, con
especificación do adquirido con subvención municipal.
O CDBA ocupa un local sito na rúa de García Barbón número 30-5º ofic.8
O CDBA deberá realizar, entre outras actividades indicadas na programación do Anexo IV, as seguintes:
1.

Difusión selectiva da información ó conxunto das asociacións de mulleres de Vigo e ós´centros de ensino
públicos.
2. Artellar o servicio de teledocumentación
3. Realizar o labor de seguimento do BOE, BOP, e DOG dos temas de interese relacionados coa muller e de
interese específico desta Concellería.
A información difundiráselles ós organismos mencionados nun prazo non superior a unha semana que contará
desde a publicación da convocatoria.
4. Mantemento e actualización da paxina Web do CDBA na que se deberán publicitar os seus servicios e xeito de
acceso.
SEGUNDA.- PERIODO E GASTO SUBVENCIONABLE
O presente convenio entrará en vigor na data da súa sinatura, terá vixencia ata o 31 de decembro de 2007 e
financiará os gastos correspondentes ás accións desenvolvidas no cumprimento dos obxectivos nel establecidos que
se produzan en todo o exercicio 2007 e que se relacionan no orzamento presentado pola Asociación Alecrín
segundo Anexo VI.
TERCEIRA.- OBRIGAS DO GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE A CONDICIÓN DA MULLER ALECRÍN
1.- O Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller Alecrin declara, a través da presentación cumplimentada e
asinada do anexo V, non estar incurso nas prohibicións para ser beneficiario da subvencións sinaladas no artígo 13
da Lei de Subvencións (artíco 13.7 LXS)
2.- O Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller Alecrín comprométese a facilitar a memoria avaliativa final e
o seguimento económico dos servicios trimestralmente, xunto coas facturas orixinais dos gastos: persoal, aluguer
do local, consumos, material funxible, mantemento da paxina web,
3.- No equipo que atenda o Centro de Documentación e Biblioteca Alecrín debe haber, polo menos, unha
bibliotecaria titulada.
4.- O Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller Alecrín deberá planificar o gasto de xeito que priorice o
pagamento regular do persoal asalariado.
5.- Calquera cambio no equipo, infraestructura e persoal do CDBA debe ser comunicado con antelación previa á
Concellería da Muller.
6.- A propiedade, titularidade, xestión e dirección do CDBA correspóndelle o Grupo de Estudios sobre a Condición
da Muller Alecrín, que se responsabiliza da plena adecuación das súas instalacións á normativa vixente sobre
locais de uso cultural e público.
7.- O servicio ó público será gratuíto e o servicio de préstamo a domicilio regularase de acordo coas normas que
se unen no Anexo II. Respectarase a legalidade vixente que marca as posibilidades de facer reproduccións parciais
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ou totais de libros. Participarase en todo tipo de actividades de colaboración inter-bibliotecaria. Manterase a
paxina Web do CDBA na que se publiciten os seus servicios e xeito de acceso.
8.- A língua galega empregarase con carácter xeral, tanto na fala como na documentación interna e pública
referente á prestación deste Servizo, segundo o previsto na Ordenanza de normalización lingüística do Concello de
Vigo.
9.- A beneficiaria só está autorizada a concertar con terceiros/as as actividades que non sexan prestacións de
carácter persoal, salarios, etc. como son: publicidade, formación, mantemento da páxina Web, etc, segundo o
previsto no artigo 29 da Lei Xeral de Subvencións.
10.- Todas as actividades desenroladas pola Asociación na execución deste convenio deberán estar amparadas ou
cubertas de toda clase de continxencias derivadas da referida execución, por efecto dela ou con ocasión da mesma;
a través das necesarias relacións de aseguramento, social ou privado, que contemplen a asistencia sanitaria,
accidentes de traballo e demáis prestacións do sistema de seguridade social así como da posible responsabilidade
civil.
11.- As obrigas do “Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller Alecrín”, como beneficiaria da subvención,
serán, ademáis das estipuladas nos apartados anteriores, as consignadas no artigo 14.1 da Lei Xeral de
Subvencións.
CUARTA.- OBRIGAS DO CONCELLO DE VIGO / XEITO DE PAGO
O Concello de Vigo comprométese ó pagamento de 24.000,00 Euros a favor do “Grupo de Estudios sobre a
Condición da Muller-Alecrín” con CIF: G.36.633.154 (vinte e catro mil euros ) para o funcionamento do CDBA
durante o ano 2007.
O Concello de Vigo abonará o importe da axuda en tres partes:
a) A primeira por importe de 8.000,00€ coa firma do presente convenio.
b) A segunda por importe de 8.000,00€ no mes de xuño previa a entrega do informe de avaliación da actividade
e xustificantes orixinais de gasto por el importe a aboar.
c) A terceira por importe de 8.000,00€ no mes de decembro, previa a certificación
do departamento da muller
acreditando o cumprimento do convenio, unha vez se
achegue a memoria anual do servizo e xustificantes
orixinais de gasto.
QUINTA.- XUSTIFICACIÓN
A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos previstos no convenio de
colaboración deberá documentarse en forma de conta xustificativa, á que deberá achegar os xustificantes de gasto
ou calquera outro documento de validez xurídica que permita acreditar o cumprimento do obxecto da subvención,
así como deberá incorporar unha certificación actualizada sobre as axudas solicitadas e/ou percibidas polo mesmo
obxecto do convenio. Estes gastos deberán ser xustificados mediante a presentación de orixinais de facturas e
xustificantes de pagos efectuados á Seguridade Social e/ou a outras entidades aseguradoras. A súa presentación se
realizará, como máximo, no prazo de tres meses desde a finalización do prazo para a realización da actividade
subvencionada (artigo 30 da Lei Xeral de Subvencións)
SEXTA.- HORARIO
O horario do CDBA será o establecido no Anexo III, de 9,30 a 13,30 e de 16,30 a 20,00 horas , de luns a xoves, e
de 9,30 a 14,30 os venres, na duración do convenio.
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SÉTIMA.- DIFUSIÓN/PUBLICIDADE
Toda a difusión que realice o CDBA ó exterior por calquera medio así como a propaganda , incluída a paxina Web,
deberá levar os logotipos do Concello de Vigo e da Concellería da Muller coa lenda “CONCELLERÍA DA
MULLER” en lugar preferente. De calquera xeito, toda a publicidade deberá contar co visto e prace previo da
Concellería da Muller.
Na prestación das actividades suxeitas ó presente convenio o CDBA deberá informar necesariamente ós/as
beneficiarios/as sobre o presente convenio e os obxectivos do mesmo.
OITAVA.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO
Créase unha Comisión de Seguimento do presente convenio integrada por dúas representantes do Grupo de
Estudios da Condición da Muller-Alecrín e por Dna. Lucía Molares Pérez, concelleira da Área de Promoción
Económica e Desenvolvemento Local-Muller quen a presidirá e Dna. Cristina Gómez García, técnica do
Departamento da Muller, representantes do Concello de Vigo.
Esta comisión resolverá os problemas que suscite este convenio na súa execución, garantirá o desenvolvemento
normal dos compromisos asumidos, proporalles as entidades outorgantes formas de aumentar a sua eficacia, e
reunirase cando así o estimen oportuno.
NOVENA.- INCUMPRIMENTO DESTE CONVENIO
O incumprimento deste convenio por parte do Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller Alecrín suporía a
súa revogación total ou parcial, e as correspondentes penalizacións económicas.

DÉCIMA .- INTERPRETACIÓN DO CONVENIO
A interpretación do presente convenio é competencia da Xunta de Goberno Local, logo de escoitar á comisión de
seguemento.
DÉCIMO PRIMEIRA.- PERCEPCIÓN DOUTRAS SUBVENCIÓNS
O Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller Alecrín declara baixo a súa responsabilidade, a través da
presentación cumplimentada e asinada do anexo V, non percibiren subvención ningunha por estes mesmos
conceptos, no período que abrangue ó presente convenio. De percibiren algunha será comunicada expresamente ó
Concello para ser deducido o seu importe, se procede, da axuda concedida.
DÉCIMO SEGUNDA.- CLÁUSULA FINAL
Serán, finalmente, de aplicación ao presente convenio as normas da Lei Xeral de Subvencións sobre causas de
invalidez do convenio (artigo 36 LXS), causas e rexime de reintegro de subvencións (artigo 37 LXS), réxime de
infraccións e sancións en materia de subvencións e, en xeral, con carácter pleno ou supletorio, de acordo coa
Disposición Final Primeira LXS, no non previsto no convenio, as demáis normas da Lei Xeral de Subvencións, as
restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
En proba de conformidade e aceptación das claúsulas, asinan as comparecentes perante do Secretario Xeral do
Concello de Vigo, que da fe, o día sinalado ó principio”.

43(665).SUSPENSIÓN DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DO PROXECTO
EXECUCIÓN DO AUDITORIO-PAZO DE CONGRESOS DE VIGO. EXPTE. 605/410.
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DE

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da Área de
Contratación, do 19.04.07, que di o seguinte:
O 12 de abril de 2007, a sociedade concesionaria do contrato de concesión da obra pública do Auditorio – Pazo de
Congresos de Vigo, presenta a solicitude de modificación do contrato de concesión da obra pública e de suspensión
do prazo de presentación do proxecto de execución do conxunto arquitectónico da edificación mentras non
resolvese a autorización do mesmo, en contestación o correo electrónico remitido polo que suscribe o día tres do
mismo mes, no que ante a demora que producíase na redacción do proxecto de execución orixinada pola aparición
no subsolo da parcela de “roca de gran abrasividade” non prevista nos estudios previos e ante os anuncios feitos
pola mesma nas reiteradas reunións mantidas coa Dirección Facultativa da obra e os Técnicos do Concello,
instáballes a que no suposto de que seguisen mantendo que existían causas motivadas e xustificadas que impliquen
a tramitación dun expediente de modificación do contrato presentasen co carácter urxente a correspondente
documentación na que xustificasen o seu dereito.
Achegan a solicitude a correspondente documentación técnica á que incorporan un informe dos autores do
proxecto sobre o estado actual da parcela, fechado o 29 de marzo de 2007, outro sobre os efectos o danos
colaterais nos inmobles colindantes durante a excavación orixinados pola existencia de grandes volúmenes de
roca e un resume sobre as conclusións da asistencia xeotécnica.
A documentación técnica remitiuse ao Inxenieiro Xefe de Vias e Obras para que en súa calidade de coordinador
dos aspectos técnicos do contrato de concesión da obra pública emitiese o correspondente informe previo para que,
en cumplimiento estricto das disposicións legais reguladoras da contratación pública, a Dirección Facultativa da
obra – UTE CESAR PORTELA – IDOM presente a Memoria explicativa que xustifique a desviación que motive a
modificación do contrato.
Unha vez coñecido o alcance dos térmos da modificación poderá valorarse xurídicamente si a modificación ven
orixinada por razóns de interese público debidas a causas imprevistas e xustificadas, por ser esta o único suposto
no que permítese a modificación dun contrato unha vez perfeccionado o mesmo, e que estas causas non estén
previstas nos pregos reguladores do contrato, xa que sin ter intención de prexuzgar pode ser que a solución da
posible alteración do contrato esté resolto nos mesmos.
Agora ben, é indudable que a tramitación da solicitude conleva un tempo e que o prazo da presentación do
proxecto de execución foi fixado para o día 7 de mayo de 2007 e, tamén é indubidado de que no suposto de
admitirse a modificación do contrato, as modificacións a introducir no proxecto incidirían sobre o conxunto da
edificación, o incidir na supresión parcial do tercer sótano destinado ao garaxe aparcamiento e reordenación dos
diferentes usos dotacionais e comerciais no edificio, razoamentos que xustifican que se PROPOÑA a Xunta de
Goberno Local, en súa calidade de Órgano de Contratación do Concello a interrupción do plazo para a
presentación do proxecto de execución, conforme ao seguinte ACORDO:
Interrumpir o computo do prazo de presentación do Proxecto de Execución do Conxunto Arquitectónico do
Auditorio – Pazo de Congresos de Vigo con efectos do día 12 de abril de 2007 polo período de tempo que
transcurra dende dito día e a data de resolución da solicitude de modificación do contrato presentada, expediente
o que tramitaraase polo procedemento de urxencia, e procederáse a efectuar as notificacións e comunicacións tanto
coa Dirección Facultativa da obra como coa sociedade concesionaria a través do chamado correo electrónico.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe, e en consecuencia, acorda:
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Interrumpir o computo do prazo de presentación do Proxecto de Execución do Conxunto Arquitectónico
do Auditorio – Pazo de Congresos de Vigo con efectos do día 12 de abril de 2007 polo período de tempo
que transcurra dende dito día e a data de resolución da solicitude de modificación do contrato presentada,
expediente o que tramitaraase polo procedemento de urxencia, e procederase a efectuar as notificacións e
comunicacións tanto coa Dirección Facultativa da obra como coa sociedade concesionaria a través do
chamado correo electrónico.
44(666).ADXUDICACIÓN DA SUBHASTA SUBMINISTRACIÓN MATERIAIS DE
FERRALLERÍA, CONSTRUCCIÓN E ÁRIDOS. EXPTE. 50894/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación realizada o
9.04.07, conformada polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar a Ferretería Pombo, S.A. o lote 1 (materiais de ferrallería) da poxa para a subministración de
materiais de ferrallería, construcción e áridos para o Concello-Servizo de Vías e Obras 2007-2008. Expte
50894-250 por un prezo de 200.000 euros e un desconto porcentual medio do 45%. Todo iso de acordo co
prego de condicións aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 22-01-2007 e a oferta presentada.”
Así a adxudicación da poxa por lotes é a seguinte:
1º.- Adxudicar a Ferretería Pombo, S.A. o lote 1 (materiais de ferrallería) da poxa para a subministración
de materiais de ferrallería, construcción e áridos para o Concello-Servizo de Vías e Obras 2007-2008,
expte 50894-250, por un prezo de 200.000 euros e un desconto porcentual medio do 45%. Todo iso de
acordo co prego de condicións aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 22.01.2007 e a oferta
presentada..
2º.- “Adxudicar a Transportes Pablo Val, S.L. o lote 2 (materiais de construción) a subhasta para a
subministración de materiais de ferretería, construcción e áridos para o Concello-Servizo de Vías e Obras
2007-2008, expte 50894-250, por un importe de 700.000 euros e un desconto proporcional medio sobre o
listado de artigos do anexo II ó prego de prescripcións técnicas do 1%. Todo iso de acordo co prego de
condicións aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 22-01-2007 e a oferta presentada.”
3º.- Adxudicar a Transportes Pablo Val, S.L. o lote 3 (subministro de aridos) da poxa para a
subministración de materiais de ferretería, construcción e áridos para o Concello-Servizo de Vías e Obras
2007-2008, expte 50894-250, por un prezo de 480.000 euros e un desconto porcentual medio do 5%.
Todo iso de acordo co prego de condicións aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 22.01.2007 e a
oferta presentada.
45(667).ADXUDICACIÓN DO ALLEAMENTO DE 49 VEHÍCULOS PARA CHATARRA
DEPOSITADOS NA AVENIDA DE MADRID. EXPTE. 1560/241.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación realizada o
9.04.07, conformada polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
Allear a Desguaces Mingos, S.L. 49 vehículos para chatarra depositados na avenida de Madrid, expte.
1560/241 por un importe de 2.600 euros.
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46(668).DECLARAR DESERTO O CONCURSO PARA A SUBMINISTRACIÓN DE SEIS
BASES PARA BICICLETAS DESTINADAS Ó TRANSPORTE URBANO DE CIDADÁNS.
EXPTE. 1724/241.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación realizada o
16.04.07, a Xunta de Goberno local acorda:
Declarara deserto o concurso para a subministración de seis bases para bicicletas destinadas ó transporte
urbano de cidadáns en Vigo, expte 1724/241, por non se teren presentado licitadores.
47(669).DEVOLUCIÓN DE FIANZAS:
Examinadas as actuacións dos expedientes, vistos os informes de Intervención Xeral e de acordo co
informe-proposta do xefe de negociado de Contratación, a Xunta de Goberno local acorda:
a) Devolver a COTECNO S.A. a fianza de 404 € constituída para responder da dirección de obras de
construcción da pista policeportiva na parcela do Centro Cívico de Teis xa que foi executada conforme as
condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía. Expte. 1717/241.
b) Devolver a FERROSER S.A. a fianza de 1.359,56 € constituída para responder da subministración de
compresor para Bombeiros xa que foi recibido mediante acta de 15.05.02 conforme as condicións do
prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía. Expte. 1760/241.

48(670).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN
E POSTA EN MARCHA DUNHA PLATAFORMA SUBE ESCALEIRAS PARA MINUSVÁLIDOS.
EXPTE. 1846/336.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 13.03.07 e de acordo co informeproposta do xefe de negociado de Contratación do 29.03.07, conformado polo xefe de Área de
Contratación e Novos Proxectos, a concelleira da Área de Xuventude e o interventor xeral, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Autorizar o gasto 15.515 euros para a execución da subministración, instalación e posta en marcha
dunha plataforma sube escaleiras para minusválidos que se imputarán á partida presupuestaria
45206230000 do vixente presuposto.
.
2º.- Aprobar o prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a contratación de subministracións
polo excmo. Concello de Vigo xunto coa Folla de Especificacións do Contrato (FEC) de data 09-03-2007
e o prego de prescripción técnicas para a subministración de subministro, instalación e posta en marcha
dunha plataforma sube escaleiras para minusválidos.
3º.- Solicitar ofertas a tres empresarios capacitados para a execución do contrato.
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49(671).SOLICITUDE DE D. JOSÉ PRADO FERNÁNDEZ E OUTROS DE
DESCATALOGACIÓN DO RAMAL 3 DA RÚA LONGRA-CORUXO. EXPTE. 17938/240.
DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Patrimonio e
Contrataicón, do 12.04.07, conformado pola xefa de Réxime Interior e o concelleiro delegado de
Patrimonio, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
-

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

ANTECEDENTES:
PRIMEIRO.- D. Jose Prado Fernandez e outros, mediante escrito con entrada no rexistro xeral do concello en data
31.10.2006 solicita a descatalogación do ramal 3 da Rua Longra o considerar que se trata dun camiño privado
pertenecente os propietarios das parcelas colindantes polo norte, resultado de cesións feitas para a constitución
dun paso permanente as fincas.

SEGUNDO.- O Arquitecto de Patrimonio emitiu informe en data 12.12.2003 e 01.03.2004 (exp. 16.692./240) sobre
as características fisicas do camiño, sinalando asimesmo que consata como público no Inventario municipal de
bens e dereitos aprobado por acordo plenario de 4 de maio de 1993.
TERCEIRO.- Asi mesmo, outorgouse tramite de audiencia a A.VV de Coruxo e os propietarios de parcelas
colindantes, na sua condición de interesado no procedemento como titulares de dereitos que poideranse ver
afectados pola solicitude de descartalogación plantexada, constando a formulación de alegacións por Dña.
Marina Comesaña Alvarez en data 22.12.2006 na que opoñese a dita descalogación o non existir motivo algun que
a xustifique.
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
PRIMEIRO.- O camiño obxecto do presente expediente de rectificación, consta incluido no Inventario municipal de
bens e dereitos, aprobado por acordo plenario en data 04-05-1993, no epigrafe I- Inmobles-Vías Públicas e
reflectido na planimetría de viais de dito Inventario municipal, con inicio na mesma rua longra e remate en finca
particular..
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SEGUNDO.- O Inventario municipal de bens e dereitos deste Concello foi aprobado definitivamente por acordo
Plenario de data 4 de maio de 1.993, e con referencia ó 31 de decembro de 1.991, datando a súa aprobación inicial
acordada polo Pleno Municipal o 19/12/1.992, e habendo sido sometido a información pública polo prazo
regulamentario para coñecemento e formulación de todas aquelas alegacións que na defensa dos seus dereitos e
intereses poideran manifestar os administrados. E de reseñar que durante ese período de información pública non
consta que se houbese formulado ningunha alegación en relación a inclusión no Inventario municipal de bens e
dereitos no seu epígrafe correspondente as vías públicas o camiño agora discutido, segundo resulta dos
antecedentes do expediente de rectificación e actualización do Inventario municipal, e do que resultou en
consecuencia a consideración de tal via como pública de titularidade municipal integrantes do patrimonio
municipal da súa condición de bens de dominio público afectos ó uso público. Acordo Plenario da aprobación
definitiva que deviu firme, resultando esgotada a vía administrativa, e gozando da lexitimidade, validez e
executividade que o noso Ordenamento Xurídico lle atribúe (Art. 56 e 57 da Lei 30/92 de Réximen Xurídico das
Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.
TERCEIRO.- Os bens de dominio público veñen regulados no noso Ordenamento Xurídico , tanto na normativa
xurídica de réximen local como en normas de dereito privado, e lexislación sectorial.
Así a Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases de Réximen Local (modificada por Lei 11/99) dispón no Art. 79.2
e 3, que os bens das Entidades
Locais son de dominio público ou patrimoniais, resultando os de dominio público os destinados a uso ou servicio
público. Mesmo o Art. 80 sinala que os bens comunales e demais bens de dominio público son inalienables,
inembargables e imprescriptibles . No mesmo senso pronúnciase a Ley 5/97 de 22 de xullo da Administración
Local de Galicia no Art. 263, concretando como bens de uso público local os camiños, prazas, rúas, paseos,
parques, augas de fontes e estanques,fontes e demais obras públicas de aproveitamento ou utilización xeral dos que
a conservación e policía sexan competencia da Entidade Local. Igualmente nos mesmos termos recóllese no R.D.
1.372/86 de 13 de xuño do Regulamento das Entidades Locais ( Art. 2 , 3 e 5).
Por outra banda o Código Civil igualmente configura como bens de uso público nas Provincias e Pobos os
camiños provinciais ou veciñais, as prazas, rúas, fontes e augas públicas, paseos e obras públicas de servicios
xerais, costeadas polos mesmos pobos ou provincias. Na Lexislación de estradas de Galicia (LEG) faise mención
os camiños de servicio tanto os de titularidade dominical pública como os construidos por persoas ou entidades
privadas, e a súa transición o uso público cando as circunstancias concurrentes nos camiños así o permita e o
interés xeral o demande.
CUARTO.- Neste marco normativo sitúanse os medios e facultades de que se dispón para garantir a protección e
defensa do patrimonio das Entidades Públicas na defensa do interese xeral o que serve. Entre elas resúlta de
relevancia a obriga que se impón ás Administracións Locais da formación dun inventario onde se rexistren tódolos
bens e dereitos que constitúen o seu patrimonio, como se recolle na LALG no seu Art. 278, e no Art. 17 do RBEL,
onde se preve que o inventario dos bens inmobles comprenderan as vías públicas cos datos necesarios para a súa
individualización, límites, longura e anchura (Art. 20 g).
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QUINTO.- O presente expediente de rectificación do Inventario municipal de bens e dereitos ten como finalidade a
determinación da correcta inclusión no epígrafe I de vías públicas do camiño en cuestión e en atención o seu
uso público, ou pola contra non concorre dita condición de uso público e consecuentemente procedería a súa
rectificación inventarial dandoo de baixa. Neste senso a controversia centrase na configuración ou non dese
camiño como público pola súa afectación ó uso público en xeral e polo tanto dunha posesión pública por
parte deste Concello, sen que proceda entrar en cuestións de dereito privado que poidan plantexarse, ó ser
competencia para seu coñecemento e resolución, sobre titularidades dominicais ou cuestións de propiedade,
á xurisdicción civil como reiteradamente xa ven declarando a Xurisprudencia do Tribunal Supremo.
SEXTO.- Asi mesmo a Administración Local ten plena capacidade xurídica para a adquisición de toda clase de
bens e dereitos dispondo igualmente da facultade da prescrición adquisitiva contemplada no noso ordenamento
xurídico (art. 5 da LRBRL, art. 270 e 275 da LALG, arts. 8.4.c, 9, 14.1 do RBEL e art. 1940 e ss. do CC). O tempo
da súa obriga na proteción, defensa e reivindicación dos seus bens e dereitos sen que poida allanarse as demandas
formuladas contra eles (art. 5, 68.1 da LRBRL, art. 270, 284.2, 285 da LALG, art. 220 ROFRXAL, e art. 9 e 73 do
RBEL).
SETIMO.- Centrada a cuestión na afectación de dito camiño o seu destino o uso público, e na posesión pública e
pacífica que esta Administración exerce sobre o mesmo, podese considerar que o ramal 3 da Rua Longra obxecto
do presente expediente figura como vía pública no Inventario municipal de bens e dereitos do ano 1993, estándo
atribuida pacificamente a este a condición de via de uso público afectos á rede viaria municipal, como parte
integrante da infraestructura pública que dacordo as suas caracteristicas resulta un espacio físico delimitado,
hormigonado e con puntos de luz pública (informe do arquitecto de patrimonio) que comunica con outra via
pública, e conseguintemente vencellada o uso común e xeral de todolos veciños indistintamente, sen que o uso
duns imposibilite o dos demais (art. 75.1 RBEL).
Da documentación achegada o expediente polos reclamantes, é de salientar que na maioria dos casos, as suas
parcelas constan como lindantes polo vento sur (correspondente co do ramal obxeto de expediente) con “camino”,
“sendero”, ou “camino de servicio”; polo tanto configurado este, como un elemento fisico delimitador das
parcelas e independente destas coas que e colindante.
A teor do exposto, non se aprecia a concorrencia de circunstancias que desvirtúen indubitadamente a apariencia de
uso público e posesión municipal do devandito ramal , e consecuentemente a procedencia da rectificación do
Inventario municipal de viais.
OITAVO.- Resulta competente para a adopción do acordo de resolución do presente expediente, a Xunta de
Goberno Local (art. 127.1.f da LRBRL),
Por todo o anteriormente exposto propónse a Xunta de Goberno, a adopción do seguinte acordo:
“UNICO.- Desestima-la solicitude formulada por D. Jose Prado Fernandez e outros o non apreciarse a
concorrencia de circunstancias que motiven e xustifiquen a pretensión da desafectación o uso público municipal do
Ramal 3 da Rual Longra na parroquia de Coruxo.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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50(672).SOLICITUDE DE PRÓRROGA FORMULADA POR COGAMI GALEGA DE
QUIOSCOS S.L. PARA INSTALACIÓN DE DOUS QUIOSCOS NA VÍA PÚBLICA. EXPTE.
17395/240. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Patrimonio e
Contratación, do 10.04.07, conformado pola xefa de Réxime Interior e o concelleiro delegado de
Patrimonio, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•
•

Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local (LBRL).
L 33/2003 de 3 de novembro do Patrimonio das Administracions Públicas (LPAAPP).
Lei 5/1997, de 22 de xullo, da Administración Local de Galicia (LALG).
RD-Lei 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido das Disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local
(TRRL).
Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2000, de 16 de xuño.
RD 1372/1986, de 13 de xuño, Regulamento de Bens das Entidades Locais (RBEL).

ANTECEDENTES
Primeiro.- A
entidade COGAMI GALEGA QUIOSCOS S.L., solicitou, o pasado día 12 de marzo, a ampliación
do prazo ata o mes de abril de 2008, para a instalación dos quioscos que lle foron adxudicados por acordo da
Xunta de Goberno Local, en atención á delicada situación que atravesa a empresa nestes intres.
Segundo.- A Xunta de Goberno Local mediante acordo do 26 de decembro de 2006, adxudicou o concurso para a
concesión do uso privativo do dominio público mediante a instalación de dous quioscos na vía pública á Rede
Galega de Quioscos, S.L., de acordo cos proxectos e prego de condicións aprobado o 19.4.2006 e a oferta
presentada. Adxudicación formalizada en documento administrativo o 9.3.2007 coa entidade adxudicataria.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS:
Primeiro.- A ocupación do dominio público municipal con obxecto da instalación de quioscos de prensa, constitue
un uso normal e privativo dun ben demanial, suxeito ao réxime xurídico previsto no ordenamento para o
outorgamento das concesións administrativas de dominio e, en concreto, a regulación das mesmas conteñense no
capítulo 1º do título II da Lei 33/2003 do 3 de novembro do Patrimonio das Administracións Públicas e no capítulo
IV do Título I do Real Decreto 1372/86 do Regulamento dos Bens das Entidades Locais.
Neste marco normativo, produciuse o outorgamento da concesión administrativa de dominio a favor da solicitante,
no que o Prego de Cláusulas administrativas e técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local de
19.4.2006 que a rexe, configurase como a norma básica reguladora dos dereitos e obrigas que vencellaran á
concesionaria e ao titular do dominio.
Segundo.- O prego de cláusulas administrativas sinala na cláusula VII apart. 2 que “o prazo para a instalación e
posta en servicio do quiosco será de 3 meses dende a data do inicio do prazo da concesión”. Do seu contido
deducese que a pretensión da concesionaria constituiría unha modificación do clausulado ao non estar prevista
dita prórroga, e pola contra tipificarse na cláusula XVII do prego, o incumprimento no prazo como infracción
grave ou moi grave.
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Terceiro.- A concesionaria basea a súa solicitude en atención á propia estructura organizativa da empresa e aos
resultados negativos da conta de explotación do exercicio de 2006 que a leva a concluir “que a posta en marcha de
novos quioscos neste exercicio nunha cidade onde non temos estructura xenerada pode facer perigrar a viabilidade
da entidade. Pola propia estructura organizativa da empresa e dos turnos do persoal contratado, cando abrimos
quioscos en novas localidades facémolo cun número de 3 unidades para rentabilizar a zona. Para a viabilidade da
empresa sería importante que foran 3 as unidades a instalar no concello de Vigo”.
Os motivos alegados responden única e exclusivamente a intereses particulares, sendo imputábeis a súa propia
actividade, por razóns organizativas, estructurais e de funcionamento da entidade, allea polo tanto á interese
público algún. Conseguintemente non son admisíbeis nin poden xustificar unha modificación dos termos nos que
foi outorgada a concesión.
O procedemento para o outorgamento da concesión administrativa foi iniciado a instancias da actual
concesionaria, estando fixado previamente ao concurso público convocado, no prego de cláusulas administrativas
e técnicas aprobado, o nº de quioscos a instalar e os prazos e termos nos que se autorizarían, condicións todas elas
coñecidas e aceptadas pola interesada no momento de presentación da súa proposta, e a que resultou vencellada
como norma contractual que rexe a concesión administrativa, vindo obrigada dende enton o seu cumprimento, e
polo tanto dos prazos previstos na mesma.
Cuarto.- Resulta competente para a adopción do acordo sobre o interesado, a Xunta de Goberno Local de
conformidade co disposto na Lei 7/85 do RBRL no seu art. 127.1.f.
Por todo o que antecede propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Unico.- Denegar á COGAMI GALEGA QUIOSCOS S.L. a prórroga do prazo fixado na clausula VII apart. 2 do
Prego de Clausulas administrativas e Técnicas, para a instalación e posta en servicio dos quioscos na vía pública,
adxudicados pola Xunta de Goberno Local o 26 de decembro de 2006.

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

51(673).RECLAMACIÓN DE JERCORSA MOTOR S.L. DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL POR DANOS.EXPTE. 746/243. DESESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral do
Servizo de Patrimonio, do 11.04.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o seguinte:
Antecedentes:
D. Ramón Pena Fraga presenta reclamación de responsabilidade patrimonial en nome e representación de Jercorsa
Motor, S.L., mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 6 de setembro de 2005, no
que expón que o día 8 de setembro de 2004, produciuse unha inundación no local comercial, propiedade da
empresa representada, ubicado na avenida de Balaídos nº 52, a consecuencia das fortes chuvias e do atascamento
dos sumidoiros de canalización de auga, producíndose unha serie de danos de carácter material.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
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• Parte do servizo da Policía Local, con data 07/09/2004, no que os axentes actuantes manifestan que,
persoados no lugar dos feitos, D. Manuel Jerez Corchero, propietario de Jercorsa Motor, S.L:,
solicítalles que efectúen un parte polos danos producidos no local a consecuencia das chuvias caídas.
• Informe da U.T.E. Aqualia-FCC, concesionaria do servizo de saneamento e abastecemento de augas, con
data 01/12/2005.
• Práctica de proba testifical, con data 09/12/2005, ó propietario de Jercorsa Motor, S.L. e a D. Eligio
González Paz, que se ractifica na peritaxe que fixera sobre os danos causados.
• Evacúase trámite de audiencia á concesionaria Aqualia-FCC, que formula alegacións con data
28/02/2006.
• Evacúase trámite de audiencia á reclamante, con data 12/01/2006, 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.
Segundo.- Entre os servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de
subministración de auga e rede de sumidoiros (artigos 25.2.l l e 26.1.a da Lei 7/1985, de 2 de abril , Reguladora
das bases do Réxime local). 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.
O Pleno do Excmo. Concello de Vigo, en sesión ordinaria celebrada o día 25 de outubro de 1990, outorgou en réxime
de concesión administrativa o servizo de xestión integral do abastecemento de auga e saneamento de Vigo á Unión
Temporal de Empresas Seragua-FOCSA (agora Aqualia-FCC, S.A), por un prazo de 25 anos, contados a partir do 1
de xaneiro de 1991.
O prego de condicions da concesión administrativa do servizo de abastecemento de augas e saneamento do
Concello de Vigo estabelece na súa cláusula que corresponde ó concesionario o mantemento e conservación da
infraestrutura adscrita ó servizo e a responsabilidade do seu funcionamento e na súa cláusula 116.1 que a
concesionaria asumirá a responsabilidade que lle corresponda como consecuencia do funcionamento normal ou
anormal dos servizos públicos, quedando obrigada ó resarcemento de todos os danos e perdas que se lle causen a
terceiros. Os artigos 128.1 3ª do Decreto de 17 de junio de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das
Corporacións locais e 121.2 da Lei de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa impoñen ó concesionario
a obriga de indemnizar a terceiros os danos que lles ocasione o funcionamento do servizo, salvo que se produzan
por actos realizados en cumprimento dunha claúsula imposta pola Corporación con carácter ineludibel, e consonte
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o artigo 123 da mesma lei “Cando se trate de servizos concedidos, a reclamación dirixiráse á Administración que
outorgou a concesión, na forma prevista no páragrafo segundo do artigo 122, a cal resolverá tanto sobre a
procedencia da indemnización como sobre quén debe pagala, de acordo co páragrafo segundo do artículo 121.
Esta resolución deixará aberta a vía contencioso-administrativa, que poderá utilizar o particular ou o
concesionario, no seu caso”.
Terceiro.- Da documentación obrante no expediente constátase que:
- Se ben o reclamante refire a data 08/09/2004, do informe pericial realizada á súa instancia, así como parte de
servizo da Policía Local, resulta que o día 06/09/2004 produciuse unha inundación no seu local comercial sito
na avenida Balaídos nº 52, o que lle produciu danos que cifra en 16.030,35 euros.
- A causa da inundación segundo o reclamante e o informe da Policía Local que recolle as súas manfiestacións
foi a consecuencia das fortes chuvias e a obstrución da canalización do sumidoiro pola maleza que nela creceu
a consecuencia dunha evidente falta de coidado e mantemento. Non obstante, o perito no seu informe de data
12/09/2004, ratificado en proba testifical ó efecto, verifica a causa en que a cosnecuencia da tromba de auga
por arrastre de pequenas pólas, bolsas de plástico e outros obxectos que taparon a entrada da boca do
sumidoiro e que pola forza da auga accedeu ás instalacións citadas ó estar estas por debaixo do nivel do
sumidoiro.
Polo tanto, tendo en conta o mencionado informe pericial, acreditado no expediente que a inundación non o foi a
consecuencia do funcionamento de ningún servizo público, senón dun fenómeno atmosférico de carácter anormal
que se adscribe como unha tromba de auga, e polo tanto cuxas características principais ponden caracterizarse
como a imprevisibilidade en canto á súa intensidade que provocou o arrastre de diversos obxectos ó sumidoiro,
resultando inevitábel o seu taponamento, é polo que procede concluír que non hai responsabilidade da
Administración nos feitos acaecidos pola falta do preciso nexo causal.
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 D. Ramón Pena Fraga, en nome e
representación de Jercorsa Motor S.L., polos danos materiais ocasionados ó local de propiedade da dita entidade
(sito na avenida Balaídos nº 52), por mor dunha inundación acaecida o día 8 de setembro de 2004”.

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

52(674).RECLAMACIÓN
DE
JUAN
JOSÉ
BERNÁRDEZ
CONDE
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS. EXPTE. 733/243. ESTIMADA
PARCIALMENTE.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral do
Servizo de Patrimonio, do 9.04.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior e o interventor
xeral, que di o seguinte:
Antecedentes:
D. Juan José Bernárdez Conde presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data de
entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 26 de agosto de 2005, no que expón que o día 26 de xullo de 2005 o
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vehículo de súa propiedade, con matrícula 4994-DGK, estando estacionado na avenida do Aeroporto, cruce coa
rúa Cantabria, sufriu danos provocados polo servizo de Limpeza deste Concello.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
• Parte do servizo da Policía Local, con data 26/07/2005, no que os axentes actuantes manifestan que,
persoados no lugar dos feitos, o Sr. Bernárdez relátalles o accidente ocorrido co seu vehículo,
imputando a responsabilidade dos danos ó servizo de Limpeza realizado cunha máquina desbrozadora;
igualmente, comproban as manchas no vehículo do Sr. Bernárdez e en outros vehículos estacionados no
lugar e chaman ó servizo de Limpeza que indican non teren mandado servizo á zona ese día.
• Informe do servizo de Limpeza, con data 28/09/2005, indicando que traballadores pertencentes ó
mesmo estiveron realizando labores de limpeza no lugar e datas manifestados.
• Informe do servizo de Parque Móbil, 11/10/2005, manifestando que os prezos contidos no presuposto
1:A:05/3 de Chapistería Daniel García, presentado polo reclamante, por un valor de 179,80 euros IVE
incluído son correctos.
• Informe do servizo de Limpeza, con data 21/10/2005, no que indican non teren constancia de producir
danos ó vehículo do Sr. Bernárdez.
• Comparecencia persoal do Sr. Bernárdez, con data 10/11/2005, que achega unha gravación en vídeo na
que se aprecia o seu vehículo cuberto de pólas e restos de follas (teito, parte dianteira, parte traseira e
un dos laterais).
• Informe do servizo de Limpeza, con data 29/11/2005.
• Evacúase trámite de audiencia ó reclamante en data 15/12/2005, 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.
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.
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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
actos de instrución necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos feitos (artigo 78 da Lei
30/1992).
Terceiro.- Á vista das probas practicadas, en especial informe do servizo de Limpeza do Concello de vigo de data
29/11/2005, así como parte do servizo da Policía Local de Vigo de 26/05/2005 que comprobou que o vehículo con
matrícula 4994-DGK, propiedade do reclamante, estaba manchado con restos de vexetación, é polo que procede
estimar a reclamación no tocante a gastos de limpeza do vehículo, concretamente 11 euros.
Os gastos de pulido e abrillantado, así como de pintura, que se reclaman en orzamento ó efecto non poden ser
aceptados por canto non resulta probado ningún dano nese concepto, ó non se mencionar pola Policía Local nin ter
sido comprobado por ningún servizo do Concello, e polo tanto non resultar acreditado o nexo causal necesario
entre os ditos danos e o funcionamento dun servizo público municipal. Pola mesma causa non se poden aceptar nin
os gastos dun fotógrafo nin dun taxi.
Polo exposto, propónse a 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 D. Juan José Bernárdez
Conde, polos danos materiais causados ó vehículo de súa propiedade matrícula 4994-DGK o día 26 de xullo de
2005 na avenida do Aeroporto e indemnizalo coa contía de 11 euros”.

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

53(675).RECLAMACIÓN
DE
JOSÉ
JAVIER
GÓMEZ
MÁRQUEZ
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS.EXPTE. 725/243. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral do
Servizo de Patrimonio, do 9.04.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior e o interventor
xeral, que di o seguinte:

Antecedentes:
D. José Javier Gómez Márquez presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data
de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 18 de agosto de 2005, no que expón que o día 25 de abril de 2005,
circulaba co vehículo de propiedade de Dna. María López Bodaño, matrícula PO-3468-BT, polo Camiño do
Chouzo, á altura do número 50, e tivo un accidente ó introducir o vehículo nunha focha non sinalizada
debidamente, producíndose danos materiais ó mencionado vehículo.
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A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
• Parte de servizo da Policía Local, con data 25/04/2005, no que os axentes actuantes manifestan que,
persoados no lugar dos feitos, o Sr. Gómez relátalles o accidente tivera; igualmente, comproban a
existencia da focha e dos danos no vehículo da Sra. López.
• Informe do servizo de Parque Móbil, 21/07/2005, manifestando que os prezos contidos na factura nº
3000960 de Talleres Redonda Autocentro, presentado polo reclamante, por un valor de 181,89 euros
IVE incluído son correctos.
• Informe do servizo de Vías e Obras, con data 30/09/2005, no que sinalan as dimensións da focha e que
este foi reparado o 09/05/2005.
• Evacúase trámite de audiencia ó reclamante, en data 25/10/2005, 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.
Segundo.- Constatada polos documentos obrantes no expediente a realidade do dano e maila súa cuantificación
económica, procede examinar a existencia da relación de causalidade 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 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 eventual responsabilidade da Administración viría determinada polo principio de confianza dos usuarios 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, dará lugar á existencia da relación de causalidade entre o dano sufrido polo peón e o deficiente
funcionamento do servizo público.
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Terceiro.- Á vista do parte de servizo da Policía Local que comprobou a existencia dos danos no vehículo e a focha,
procedendo a sinalizalo, así como do servizo de Vías e Obras do Concello, acreditada a relación causa-efecto entre
o dano e o funcionamento dun servizo público da Administración é polo que procede estimar a reclamación
presentada, indemnizando ó reclamante.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
“Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por D. José Javier Gómez Martínez en nome e
representación de Dna. María López Bodaño polos danos materiais ocasionados ó vehículo de propiedade da Sra.
López, matrícula PO-3468-BL, por mor dun accidente ocorrido o día 25 de abril de 2005 no camiño Chouzo e
indemnizar á Sra. López coa cantidade de 181,89 euros”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
54(676).RECLAMACIÓN DE MANUELA TAPIA MARIÑO DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL POR DANOS.EXPTE. 717/243. ESTIMADA.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral do
Servizo de Patrimonio, do 9.04.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior e polo interventor
xeral, que di o seguinte:
Antecedentes:
Dna. Manuela Tapia Mariño presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data de
entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 9 de agosto de 2005, no que expón que o día 2 de agosto de 2005,
mentres camiñaba pola Travesía de Vigo, á altura do número 89, sufriu unha caída por mor do mal estado do
pavimento da beirarrúa, 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 16/03/2006, sobre o estado da beirarrúa onde ocorreu o
accidente.
• Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que cuantifica
os mesmos en 3.380,64 euros.
• Práctica de proba testifical, en data 21/06/2006, a unha das testemuñas propostas pola reclamante, que
confirma os extremos alegados pola Sra. Tapia.
• Evacúase trámite de audiencia á reclamante, en data 21/06/2006, 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.
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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.- Resulta constatado no expediente a existencia dun dano avaliado economicamente. No que respecta á
existencia da relación de causalidade entre o dano e o funcionamento do servizo público, determinante do dereito
do particular lesionada 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.
Terceiro.- No expediente, constátase un dano físico na reclamante a consecuencia da caída que tivo lugar o
02/08/2005 na Travesía de Vigo, e que o ditame médico solicitado ó efecto valora en 3.381 euros.
Da proba testifical practicada, resulta que o feito causante da caída foi que había dúas lousas un pouco levantadas
aída que non faltaban. Polo tanto, acreditado que os defectos da beirarrúa podían constituír un defecto ou trampa
oculto, e tendo en conta como circunstancia moi relevante, consonte coa doutrina exposta, a idade da accidentada,
é polo que procede estimar a pretensión de recoñecemento de responsabilidade patrimonial desta Administración,
coa subseguinte indemnización, ó resultar acreditada a relación causa-efecto entre o evento danoso e o servizo
público.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
“Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dna. Manuela Tapia Mariño por unha
caída ocorrida o día 2 de agosto de 2005 na Travesía de Vigo e indemnizala coa contía de 3.380,64 euros”.

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

55(677).RECLAMACIÓN DE CAMILO PAÍS MARTÍNEZ DE RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL POR DANOS.EXPTE. 715/243. ESTIMADA.

S.ord. 23.04.07

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral do
Servizo de Patrimonio, do 10.04.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior e polo interventor
xeral, que di o seguinte:
Antecedentes:
D. Camilo País Martínez presenta reclamación de responsabilidade patrimonial, mediante escrito con data de
entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 8 de agosto de 2005 no que expón que o día 4 de abril de 2005, o
vehículo de súa propiedade, con matrícula PO-8654-AJ, estando estacionado nas inmediacións do estadio de fútbol
de Balaídos, foi manchado de pintura, coincidindo o feito cos traballos que realizaba a empresa Oreco, S.A. de
pintado exterior do estadio.
A reclamación sustanciase a través do correspondente procedemento, realizándose, entre outros, os seguintes
trámites:
• Informe do director deportivo do IMD, con data 17/06/2005, manifestando non ter constancia dos feitos
sinalados na reclamación.
• Informe do director deportivo do IMD, con data 17/08/2005, sobre as obras realizadas no estadio de
Balaídos.
• Parte do servizo da Policía Local, con data 23/08/2005, no que manifestan non teren constancia dos
feitos reclamados.
• Informe do Parque Móbil, de 13/09/2005, comunicando que os prezos contidos no presuposto de
reparación de Talleres Gandarón, S.L., presentado polo reclamante, por un importe de 336,40 euros IVE
incluído, son correctos.
• Práctica de proba testifical, con data 11/01/2006, ás testemuñas propostas polo reclamante, que
confirman os extremos alegados polo Sr. País.
• Evacúase trámite de audiencia á empresa Oreco, S.A., con data 13/02/2006, que non formula alegacións.
• Evacúase trámite de audiencia ó reclamante, que formula alegacións en data 16/03/2006.

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.
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Segundo.- Constatada polos documentos obrantes no expediente a realidade dun dano e maila súa cuantificación
económica, procede examinar a existencia da relación de causalidade 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 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 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, dará lugar á existencia da relación de causalidade entre o dano sufrido polo peón e o deficiente
funcionamento do servizo público.
Polo exposto, propónse á Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
“Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por D. Camilo Pais Martínez, e indemnizálo
coa cantidade de 336,40 euros en concepto de danos e perdas derivados do accidente sufrido na vía pública”.

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

56(678).RECLAMACIÓN
DE
GABRIEL
REVALIENTE
TÁBOAS
DE
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR DANOS.EXPTE. 829/243. ESTIMADA
PARCIALMENTE.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral do
Servizo de Patrimonio, do 12.04.07, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di o seguinte:
Antecedentes:
Dna. Eugenia Velasco Pazos presenta reclamación de responsabilidade patrimonial en nome e representación de D.
Gabriel Revaliente Táboas, mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral deste Concello de 14 de
novembro de 2005, no que expón que o día 4 de febreiro de 2005, o Sr. Revaliente circulaba coa motocicleta de súa
propiedade, matrícula C-2213-BPR, pola rúa Riobó e tivo un accidente por mor da existencia dunha focha na
calzada, á altura do número 146, producíndose danos de carácter físico e material.
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 04/01/2005,
nas que os axentes actuantes manifestan que, persoados no lugar dos feitos, o Sr. Revaliente relátalles o
accidente que tivera; igualmente comproban a existencia de danos no ciclomotor e no teléfono móbil do
requirinte e da focha existente na calzada, a cal sinalizan provisionalmente.
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• Informe do servizo de Vías e Obras, de data 25/11/2005, no que indican que na data do informe xa non
había ningunha focha no lugar e que, segundo o reportaxe fotográfico anexo, a fochanca existente fora
producida por unha reparación da empresa concesionaria Aqualia.
• Informe do servizo de Parque Móbil, de data 07/02/2006, manifestando que os prezos contidos na factura
nº 41 de Talleres Topmoto, presentados polo reclamante, por un importe de 70,06 euros IVE incluído son
correctos.
• Ditame estimatorio para valoración de danos corporais da asesoría médica do Concello, que cuantifica
os mesmos en 1.359,79 euros.
• Evacúase trámite de audiencia ó reclamante, que formula alegacións en data 21/04/2006.
• Evacúase trámite de audiencia á U.T.E. Aqualia-FCC, concesionaria do servizo de saneamento e
abastecemento de augas, que formula alegacións en data 11/01/2007.

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 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
subministración de auga e rede de sumidoiros (artigos 25.2.l l e 26.1.a da Lei 7/1985, de 2 de abril , Reguladora
das bases do Réxime local). 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 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.
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, dará lugar á existencia da relación de causlaidade entre o dano sufrido polo peón e o deficiente
funcionamento do servizo público.
Do exame do expediente resultan as seguintes circunstancias:
- Do parte da Policía Local de Vigo, de referencia nº 376/0-05, de dilixencias a prevención por accidente de
circulación e subscrito polos axentes nº 137 e 394, que o martes día 04/01/2005, D. Gabriel Revaliente Táboas,
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sufriu un accidente co seu ciclomotor a consecuencia dunha fochanca, observando os axentes danos no soporte
maleta e maleta parte traseira e no seu teléfono móbil, indicándolles o accidentado que tiña molestias no seu
nocello esquerdo.
- A fochanca que había no lugar segundo o informe do servizo de Vías e Obras que hai no expediente produciuse
por unha reparación da empresa concesionaria Aqualia, a que, na data do accidente, non repuxera a
correspondente capa de asfalto.
- D. Gabriel Revaliente Tábaos sitúa a data do accidente no día xoves 04/02/2005, en contradición co parte de
servizo da Policía Local mencionado. Achega documentación de asistencia médica nesa data no servizo da clínica
Fátima no que manifesta que os feitos sucederon a noite anterior, a consecuencia do que se lle diagnostica unha
escordadura de nocello esquerdo, lesión que o ditame médico solicitado ó efecto valora en 1.229,28 euros.
No noso ordenamento non basta a existencia dun dano avaliábel economicamente para que xurda a esixencia de
responsabilidade administrativa, senón que resulta preciso acreditar a relación de causalidade entre o
funcionamento dun servizo público e o dano irrogado, probando que as lesións que padece o reclamante neste caso
sono a consecuencia do mal estado da calzada.
A carga da proba da conexión causal do dano correspóndelle ó reclamante e a dos feitos impeditivos da pretensión
á Administración. E o reclamante non achega máis proba de que o accidente tivo lugar o xoves 04/02/2005 que as
súas propias manifestacións, xa que se ben consta a lesión por caída de ciclomotor no parte de asistencia médica
éo á súa instancia, pero non resulta probado que a dita caída do ciclomotor tivese lugar no lugar indicado e no día
mencionado, a consecuencia da fochanca existente. Dada a clara contradición ten que primar a eficacia probatoria
do atestado da Policía Local, como documento público que é no seu carácter de autoridade, polo que resulta
obrigado desestimar a reclamación por lesións padecidas nunha data moi posterior ó incidente, ó non ter relación
causal con ningún servizo público, resultando probados soamente os danos no ciclomotor por importe de 70,06
euros.
Terceiro.- O dano prodúcese no marco dun servizo público ou actividade da Administración, aínda que tal servizo é
asumido por un concesionario, polo que é preciso deslindar a imputabilidade dunha e doutro para determinar cal
dos dous é o responsábel do dano, e polo tanto está obrigado a indemnizar ó prexudicado.
Entre os servizos públicos que o ordenamento encomenda á Administración local figura o de subministración de auga
e rede de sumidoiros (artigos 25.2.l l e 26.1.a da Lei 7/1985, de 2 de abril , Reguladora das bases do Réxime local). O
Pleno do Excmo. Concello de Vigo, en sesión ordinaria celebrada o día 25 de outubro de 1990, outorgou en réxime de
concesión administrativa o servizo de xestión integral do abastecemento de auga e saneamento de Vigo á Unión
Temporal de Empresas Seragua-FOCSA (agora Aqualia-FCC, S.A), por un prazo de 25 anos, contados a partir do 1
de xaneiro de 1991.
A responsabilidade da Administración decaerá cando se acredite que a circunstancia xeradora do dano é
imputábel a un terceiro, neste caso, á empresa concesionaria. Á vista da documentación obrante no expediente,
existen elementos de xuízo suficientes para entender que a responsabilidade polos danos que motivan a
reclamación, pode ser imputada á empresa Aqualia, na súa calidade de concesionaria do servizo municipal de
augas, xa que o accidente se produciu debido a existencia dunha focha nunhas obras na acometida de saneamento.
O prego de condicions da concesión administrativa do servizo de abastecemento de augas e saneamento do
Concello de Vigo estabelece na súa cláusula que corresponde ó concesionario o mantemento e conservación da
infraestrutura adscrita ó servizo e a responsabilidade do seu funcionamento e na súa cláusula 116.1 que a
concesionaria asumirá a responsabilidade que lle corresponda como consecuencia do funcionamento normal ou
anormal dos servizos públicos, quedando obrigada ó resarcemento de todos os danos e perdas que se lle causen a
terceiros. Os artigos 128.1 3ª do Decreto de 17 de junio de 1955 polo que se aproba o Regulamento de Servizos das
Corporacións locais e 121.2 da Lei de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa impoñen ó concesionario
a obriga de indemnizar a terceiros os danos que lles ocasione o funcionamento do servizo, salvo que se produzan
por actos realizados en cumprimento dunha claúsula imposta pola Corporación con carácter ineludibel, e consonte
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o artigo 123 da mesma lei “Cando se trate de servizos concedidos, a reclamación dirixiráse á Administración que
outorgou a concesión, na forma prevista no páragrafo segundo do artigo 122, a cal resolverá tanto sobre a
procedencia da indemnización como sobre quén debe pagala, de acordo co páragrafo segundo do artículo 121.
Esta resolución deixará aberta a vía contencioso-administrativa, que poderá utilizar o particular ou o
concesionario, no seu caso”.
Polo exposto, propónse a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións que lle confire a lexislación vixente, a
adopción do seguinte acordo:
“1º. Estimar parcialmente a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Gabriel Revaliente
Tábaoas.
2º. Declarar que a responsabilidade patrimonial dos danos corresponde á U.T.E. Aqualia-FCC S.A., empresa
concesionaria do servizo municipal de augas, de conformidade co estabelecido no artigo 26 do prego de condicions
da concesión administrativa do servizo de xestión integral do abastecemento de auga e do Concello de Vigo,
debendo a dita empresa indemnizar á reclamante na contía de 70,06 euros, polos danos e perdas sufridos por mor
do accidente”.

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

57(679).TAREFAS POLO USO DOS POSTOS DO MERCADO DO PROGRESO PARA O
ANO 2007, DE LIQUIDACIÓNS DE ATRASOS ÓS TITULARES DOS POSTOS ATA MARZO
2007 E INCOACIÓN DE PROCEDEMENTO PARA A SUBHASTA DOS POSTOS VALEIROS.
EXPTE. 18057/240.
Examinadas as actuacións do expediente dáse co nta do informe-proposta do vocal do Tribunal
Económico-Administrativo do Concello de Vigo, do 18.04.07, que di o seguinte:
En Vigo, a dezaoito de abril de dous mil sete e en relación ó asunto que consta no encabezado, efectúase a presente
proposta de Resolución polo asinante toda vez que o 12/04/06 o Primeiro Tenente de Alcalde do Concello de Vigo
acordóu “Nomear a D. Miguel A. Pola Tombo, Vocal do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Vigo
para o desempeño das funcións encomendadas pola resolución de Alcaldía de data 15 de marzo de 2006 (nela
encoméndábase a tramitación do expediente do Mercado do Progreso) nos supostos de ausencia de Dona Beatriz
Barbará Rodríguez ou, en colaboración con ésta, cando a carga de traballo así o requira, sin prexuizo das
cuestións que directamente se lle encomenden”. Por outra banda, a Xunta de Goberno Local, en sesión que tivo
lugar o día 11/09/06 acordóu nomear ó asinante Interventor Técnico no Mercado do Progreso.
Resultan relevantes os seguintes
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 10 de abril de 2006, adoptou o seguinte acordo:
“(…)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo do Mercado
municipal do Progreso(…).
SEXTO.- Requerir de pago ós titulares de contratos de arrendamento de postos no Mercado do Progreso que
adeudan cuotas correspondentes ó aluguer dos mesmos citados no seguinte apartado e polos períodos mencionados
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no mesmo, procedendo en caso contrario a exisir o pago por vía de contrinximento, para o que se requerira
previamente a concesionaria certificación das debedas pendentes máis os xuros legais correspondentes.
SETIMO.- Incoar expedientes sancionadores ós seguintes titulares de postos no Mercado do Progreso: Héctor Soto
González, Francisca Barcia Oliveira, Carmen Amoedo Amoedo, Maria Dolores Oya Amoedo, Estela Araujo
Castro , Maria Carmen Araujo Castro, Plácida Castro Castro, Gloria Cal Conde, Ana Maria Alves González,
Victoria Alves González, Dolores Oya Amoedo, Purificación García González, Maria Angeles Bastos Besada,
Carmen Domínguez Fernández, Alvaro Veiga Domínguez, Gerardo Rodríguez Rodríguez, Domingo Carrera
Pajares, Maria Hilda Fernández López, Rosario Fernández López, José Antonio Beltran, Jose Manuel Fraga Pérez,
Patricia Rodríguez Cendón, Sebastián José Tato Vila, Roberto Otero Fernández, Asunción Sanz Méndez, Fernando
Manuel González Rodríguez, Manuel Jorge Seijo, Ana Maria Fernández Morell, Luisa Domínguez Amoedo,
Berlamar González Doval, Margarita Roríguez Otero, Maria Mercedes Brao Godoy, Josefina Marcos Vidal ,
Amalia Conde Dorna, Maria Teresa Marcos Vidal, Antonia Barreras Varela, Maria del Pilar Collazo Barreras,
Pilar Rodríguez Alonso, José Angel Comesña Fernández, Marina Villanueva Cosano, Marly Rodríguez Lemos,
Elvira Fernández Bamio, Maria del Carmen Oya Amoedo, Julia Quinteiro Quintas , Maria del Carmen Alonso
González, Flora Quinteiro Quintas, Caridad González Estévez, Jesús Abalde Guiadanes, Josefina Villanueva
Gondar, Rosa Amoedo Bouzón, Francisca Amoedo Bouzón, Raúl Fontán Villanueva, Carmen Pintos Rivas,
Margarita Hernández Rodríguez, Teresa Mayor Montenegro, Marcelina Casal Soto, Manuel Rosario González,
Maria del Pilar González Leis, Maria Ángeles Fernández Covelo, Mª Pilar Alonso Quiñones, Ana Maria Novelle
Pintos, Herminia Alonso Pintos, Gerardo Lens Fuentes, Concepción Lago Vázquez, Airtel S.A.,Supermercados
Froiz, por presunta comisión da infracción grave de acumulación de dúas cotas impagadas, tipificada no artículo
19.c do Texto Refundido, polo impago das cuotas de aluguer correspondentes, respectivamente:
Ós meses de setembro e outubro de 2004.
Ós meses de novembro e decembro de 2004.
Ós meses de xaneiro e febreiro de 2005.
Ós meses de marzo e abril de 2005.
Ós meses de maio e xuño de 2005.
Ós meses de xullo e agosto de 2005.
Ós meses de setembro e outubro de 2005.
Ós meses de novembro e decembro de 2005.
Ós meses de xaneiro e febreiro de 2006.(…)”
SEGUNDO.- Simultáneamente á instrucción dos correspondentes expedientes sancionadores, polo asinante foron
iniciadas as actuacións fronte a todos e cada un dos titulares dos postos e remitidas propostas de resolución
(previo, no seu caso, requerimento do contrato para aqueles nos que non constaba ó mesmo) coa determinación da
cota a ingresar, segundo consta nos respectivos expedientes. En concreto determinóuse a existencia de 121 postos,
dos que 29 atópanse valeiros, en 10 de eles ainda quedan trámites por realizar (ainda que poderían resultar
fallidas, toda vez que non se realiza actividade nos postos de referencia) e dos 82 restantes estáse en condicións de
determinar a tarifa correspondente ó ano 2007 e aprobar a correspondente liquidación de atrasos (Iincluindo o
posto M04, ó que se lle practica liquidación, pese a que a arrendataria renuncióu ó mesmo recentemente).
Á vista das citadas actuacións, están pendentes de rematar dez expedientes, que non poideron ainda ser notificados.
Deles, nove están pendentes de requerimento do contrato. En concreto:
B03

B03

Ana Mª. Fernandez Morell

P03

3 Peixe

B04

B04

Ana Mª. Fernandez Morell

P04

4 Peixe

B18

B18

José Angel Comesaña Fernández

P18

18 Peixe
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B20

B20

Aurea Quintas Iglesia

P20

20 Peixe

C34

C34

Lourdes Gil Moure

C34

34 Carnes

C35

C35

Roberto Otero Fernadez

C35

35 Carnes

C36

C36

Roberto Otero Fernadez

C36

36 Carnes

F06

F06

Margarita Hernández Rodríguez

FR10

10 Froitas

F12

F12

Marcelina Casal Soto

OF26

26 Flores

Pola súa banda, está pendente de notificar a liquidación provisional a:
C22

C22

Arsenio González Quintela

C22

22 Carnes

Atópanse valeiros os seguintes postos:
B07

B07

X

P07

7 Peixe

B22

B22

X

P22

22 Peixe

B23

B23

X

P23

23 Peixe

B31

B31

X

P31

31 Peixe

B47

B47

X

P47

47 Peixe

B48

B48

X

P48

48 Peixe

C01

C01

X

C01

1 Carne

C04

C04

X

C04

4 Carnes

C05

C05

X

C05

5 Carnes

C10

C10

X

C10

10 Carnes

C11

C11

X

C11

11 Carnes

C26

C26

X

C26

26 Carnes

C31

C31

X

C31

31 Carnes

C33

C33

X

C33

33 Carnes

C38

C38

X

C38

38 Carnes

C39

C39

X

C39

39 Carnes

C40

C40

X

C40

40 Carnes

C41

C41

X

C41

41 Carnes

C43

C43

X

C43

43 e 44 Panadería
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C44

C44

X

C44

44 Panadería

C45

C45

X

C45

45 Carnes

C46

C46

X

C46

46 Carnes

C53

C53

X

C53

53 Carnes

F08

F08

X

FR08

8 Froitas

F09

F09

X

FR09

9 Froitas

M03

M03

X

3 Bancada central

M04

M04

X

30 Froitas (central)

M05

M05

X

5 Bancada central

M06

M06

X

6 Bancada central

E posúense tódolos datos para practicar liquidación ós seguintes titulares polos respectivos postos:
B01

B01

Manuel Jorge Seijo

P01

1 Bacalao S.

B02

B02

Manuel Jorge Seijo

P02

2 Bacalao S.

B05

B05

Luisa Domínguez Amoedo

P05

5 Peixe

B06

B06

Fermina Lorenza Barreiro Rial

P06

6 Peixe

B08

B08

Berlamar Gonzalez Doval

P08

8 Peixe

B09

B09

Berlamar Gonzalez Doval

P09

9 Peixe

B10

B10

Margarita Rodríguez Otero

P10

10 Peixe

B10

B10

Vicenta Galiana Rodríguez

P10

10 Peixe

B11

B11

María Mercedes Brao Godoy

P11

11 Peixe

B11

B11

Penélope Rodríguez Besada

P11

11 Peixe

B12

B12

Josefina Marcos Vidal

P12

12 Peixe

B13

B13

Amelia Conde Dorna

P13

13 Peixe

B14

B14

María Teresa Marcos Vidal

P14

14 Peixe

B15

B15

Antonia Barreras Varela

P15

15 Peixe

B16

B16

María del Pilar Collazo Barreras

P16

16 Peixe

B17

B17

María del Pilar Rodríguez Alonso

P17

17 Peixe

B19

B19

Marina Villanueva Cosano

P19

19 Peixe
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B21

B21

Marly Rodríguez Lemos

P21

21 Peixe

B24

B24

Elvira Fernández Bamio

P24

24 Peixe

B25

B25

Carmen Oya Amoedo

P25

25 Peixe

B26

B26

Julia Quinteiro Quintas

P26

26 Peixe

B27

B27

Julia Quinteiro Quintas

P27

27 Peixe

B28

B28

Julia Quinteiro Quintas

P28

28 Peixe

B29

B29

Mª Carmen Alonso Gonzalez

P29

29 Peixe

B30

B30

Mª Carmen Alonso Gonzalez

P30

30 Peixe

B32

B32

Caridad González Estévez

P32

32 Peixe

B32

B32

Susana Quevedo González

P32

32 Peixe

B33

B33

María del Carmen Fraga Mariño

P33

33 Peixe

B34

B34

Carmen Amoedo Amoedo

P34

34 Peixe

B35

B35

María Dolores Oya Amoedo

P35

35 Peixe

B36

B36

Mª Carmen Alonso Gonzalez

P36

36 Peixe

B37

B37

Estela Araujo Castro

P37

37 Peixe

B38

B38

Mª Carmen Araujo Castro

P38

38 Peixe

B39

B39

Plácida Castro Castro

P39

39 Peixe

B40

B40

Plácida Castro Castro

P40

40 Peixe

B41

B41

Gloria Cal Conde

P41

41 Peixe

B42

B42

Gloria Cal Conde

P42

42 Peixe

B43

B43

Joaquina P. González Rial

P43

43 Peixe

B44

B44

Victoria Alves González

P44

44 Peixe

B45

B45

María Dolores Oya Amoedo

P45

45 Peixe

B46

B46

María Dolores Oya Amoedo

P46

46 Peixe

B53

B53

Gloria Cal Conde

P53

53 Peixe

C02

C02

Mª Angeles Bastos Besada

C02

2 Carnes

C03

C03

Mª Carmen Dominguez Fernandez

C03

3 Carnes

C06

C06

Alvaro Veiga Domínguez

C06

6 Carnes

C12

C12

Gerardo Rodríguez Rodríguez

C12

12 Carnes
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C13

C13

Gerardo Rodríguez Rodríguez

C13

13 Carnes

C14

C14

Domingo Carrera Pajares

C14

14 Carnes

C15

C15

María Hilda Fernández Lòpez

C15

15 Charcut.

C16

C16

Rosario Fernandez Lopez

C16

16 Charcut.

C17

C17

Hector Soto González

C17

17 Carnes

C18

C18

Hector Soto González

C18

18 Carnes

C19

C19

José Antonio Beltrán Castro

C19

19 Carnes

C20

C20

Jose Manuel Fraga Perez

C20

20 Carnes

C21

C21

Jose Manuel Fraga Perez

C21

21 Carnes

C23

C23

Manuel Gil Rocha

C23

23 Carnes

C24

C24

Manuel Alonso Domínguez

C24

24 Carnes

C25

C25

Natividad González Cayetano

C25

25 Carnes

C27

C27

Patricia Rodríguez Cendón

C27

27 Polos

C28

C28

Sebastián José Tato Vila

C28

28 Carnes

C29

C29

Sebastián José Tato Vila

C29

29 Carnes

C30

C30

Sebastián José Tato Vila

C30

30 Carnes

C37

C37

Jesusa Vilas García

C37

37 Carnes

C42

C42

Francisco Guede Coello

C42

42 Charcutería

C54

C54

Fernando Manuel González Rodríguez

C54

54 Carnes

F01

F01

Rosa Amoedo Bouzón

FRP01

1 Froitas

F02

F02

Francisca Amoedo Bouzón

FRP02

2 Froitas

F03

F03

Raúl Fontán Villanueva

FRP03

3 Queixos

F04

F04

Carmen Pintos Rivas

FR04

4 Froitas

F05

F05

Carmen Pintos Rivas

FR05

5 Froitas

F07

F07

Margarita Hernández Rodríguez

FR11

11 Froitas

F11

F11

Teresa Mayor Montenegro

OF25

25 Flores

F13

F13

Teresa Mayor Montenegro

OF27

27Flores

F14

F14

Manuel Rosario Gonzalez

OF28

28 flores

F15

F15

Manuel Rosario Gonzalez

OF29

29 flores
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F16

F16

María de los Angeles Fernández Covelo FR17

17 Froitas

F17

F17

María de los Angeles Fernández Covelo FR18

18 Froitas

M01

M01

Josefina Villanueva Gondar

OQ01

1 Queixos

M02

M02

María Pilar Alonso Quiñónes

FR02

2 Froitas (central)

M04

M04

Ana María Novelle Pintos

FR30

30 Froitas (central)

M07

M07

Herminia Alonso Pintos

FR07

7 Froitas (central)

M08

M08

Josefina Villanueva Gondar

OQ08

8 Queixos

VCA

VCA

Gerardo Lens Fuentes

OCAF

Cafetería

VFR

VFR

Distribuciones Froiz S.L.

OFRO

FROIZ

VKI

VKI

María del Pilar Goyanes Leis

OKIO

KIOSKO

VPA

VPA

Jesús Abalde Guiadanes

OPAN

Panadería

TERCEIRO.- De resultas do indicado, e en relación ós 86 titulares de postos indicados, propónse aprobar
liquidacións segundo detalle que se adxunta ó presente, pola seguintes cantidades:
exp
B01
B02
B05

posto
1 Bacalao S.
2 Bacalao S.
5 Peixe

NIF
36009461
36009461
35965302H

B06
B08
B09
B10
B10
B11
B11
B12
B13
B14
B15

6 Peixe
8 Peixe
9 Peixe
10 Peixe
10 Peixe
11 Peixe
11 Peixe
12 Peixe
13 Peixe
14 Peixe
15 Peixe

35275521F
35946519A
35946519A
36087410L
35881615
36141242P
36013549
35995188G
36020904Y
36007650T
35910877

B16

16 Peixe

35996792K

B17
B19
B21
B24
B25
B26

17 Peixe
19 Peixe
21 Peixe
24 Peixe
25 Peixe
26 Peixe

36066578
35964840Q
76893295
35963109X
36000943
35974660

Nombre
Manuel Jorge Seijo
Manuel Jorge Seijo
Luisa Domínguez Amoedo
Fermina Lorenza Barreiro
Rial
Berlamar Gonzalez Doval
Berlamar Gonzalez Doval
Vicenta Galiana Rodríguez
Margarita Rodríguez Otero
Penélope Rodríguez Besada
María Mercedes Brao Godoy
Josefina Marcos Vidal
Amelia Conde Dorna
María Teresa Marcos Vidal
Antonia Barreras Varela
María del Pilar Collazo
Barreras
María del Pilar Rodríguez
Alonso
Marina Villanueva Cosano
Marly Rodríguez Lemos
Elvira Fernández Bamio
Carmen Oya Amoedo
Julia Quinteiro Quintas

BASE
1.056,00 €
1.056,00 €
948,93 €

IVA
168,96 €
168,96 €
151,83 €

TOTAL
1.224,96 €
1.224,96 €
1.100,76 €

775,75 €
1.056,00 €
1.056,00 €
705,68 €
350,32 €
705,68 €
350,32 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €

124,12 €
168,96 €
168,96 €
112,91 €
56,05 €
112,91 €
56,05 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €

899,87 €
1.224,96 €
1.224,96 €
818,59 €
406,37 €
818,59 €
406,37 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €

1.056,00 €

168,96 €

1.224,96 €

948,93 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
948,93 €
1.407,43 €

151,83 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
151,83 €
225,19 €

1.100,76 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.100,76 €
1.632,62 €
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B27
B28
B29
B30
B32
exp
B32

27 Peixe
28 Peixe
29 Peixe
30 Peixe
32 Peixe
posto
32 Peixe

35974660
35974660
36043560
36043560
36045627G
NIF
34517924

B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B53
C02

33 Peixe
34 Peixe
35 Peixe
36 Peixe
37 Peixe
38 Peixe
39 Peixe
40 Peixe
41 Peixe
42 Peixe
43 Peixe
44 Peixe
45 Peixe
46 Peixe
53 Peixe
2 Carnes

35987710R
36000943
36000943
36043560
36020137
35983235
76888473
76888473
35981023
35981023
36023092
35979477
36037159
36037159
35981023
36008279

C03
C06

3 Carnes
6 Carnes

35973760
35927472T

C12

12 Carnes

35988281C

C13
C14

13 Carnes
14 Carnes

35988281C
99913418

C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C23
C24

15 Charcut.
16 Charcut.
17 Carnes
18 Carnes
19 Carnes
20 Carnes
21 Carnes
23 Carnes
24 Carnes

35893911
35911949Y
35156380N
35156380N
36099677G
36009984
36009984
35789951
35969433D

C25
C27
C28

25 Carnes
27 Polos
28 Carnes

35970491D
36084218
36052619

Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Susana Quevedo González
Nombre
Caridad González Estévez
María del Carmen Fraga
Mariño
Carmen Amoedo Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Estela Araujo Castro
Mª Carmen Araujo Castro
Plácida Castro Castro
Plácida Castro Castro
Gloria Cal Conde
Gloria Cal Conde
Joaquina P. González Rial
Victoria Alves González
María Dolores Oya Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Gloria Cal Conde
Mª Angeles Bastos Besada
Mª Carmen Dominguez
Fernandez
Alvaro Veiga Domínguez
Gerardo Rodríguez
Rodríguez
Gerardo Rodríguez
Rodríguez
Domingo Carrera Pajares
María Hilda Fernández
Lòpez
Rosario Fernandez Lopez
Hector Soto González
Hector Soto González
José Antonio Beltrán Castro
Jose Manuel Fraga Perez
Jose Manuel Fraga Perez
Manuel Gil Rocha
Manuel Alonso Domínguez
Natividad González
Cayetano
Patricia Rodríguez Cendón
Sebastián José Tato Vila

948,93 €
1.056,00 €
969,94 €
969,94 €
565,55 €
BASE
490,45 €

151,83 €
168,96 €
155,19 €
155,19 €
90,49 €
IVA
78,47 €

1.100,76 €
1.224,96 €
1.125,13 €
1.125,13 €
656,04 €
TOTAL
568,92 €

746,63 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.242,06 €
1.242,06 €
1.056,00 €
2.671,69 €

119,46 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
198,73 €
198,73 €
168,96 €
427,47 €

866,09 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.440,79 €
1.440,79 €
1.224,96 €
3.099,16 €

2.654,32 €
2.671,69 €

424,69 €
427,47 €

3.079,01 €
3.099,16 €

3.178,41 €

508,55 €

3.686,96 €

3.178,41 €
3.320,66 €

508,55 €
531,31 €

3.686,96 €
3.851,97 €

3.320,66 €
3.320,66 €
3.102,25 €
3.320,66 €
3.195,03 €
3.196,02 €
3.320,66 €
1.762,10 €
1.695,96 €

531,31 €
531,31 €
496,36 €
531,31 €
511,21 €
511,36 €
531,31 €
281,94 €
271,35 €

3.851,97 €
3.851,97 €
3.598,61 €
3.851,97 €
3.706,24 €
3.707,38 €
3.851,97 €
2.044,04 €
1.967,31 €

1.695,96 €
3.320,66 €
3.196,02 €

271,35 €
531,31 €
511,36 €

1.967,31 €
3.851,97 €
3.707,38 €

S.ord. 23.04.07

C29
C30
C37

36052619
36052619
76474463S

Sebastián José Tato Vila
Sebastián José Tato Vila
Jesusa Vilas García

3.320,66 €
3.320,66 €
1.695,96 €

531,31 €
531,31 €
271,35 €

3.851,97 €
3.851,97 €
1.967,31 €

C42

29 Carnes
30 Carnes
37 Carnes
42
Charcutería

34589134

1.695,96 €

271,35 €

1.967,31 €

C54
exp
F01
F02
F03
F04
F05

54 Carnes
posto
1 Froitas
2 Froitas
3 Queixos
4 Froitas
5 Froitas

36080781
NIF
76960107
35983073X
36864781
35861004
35861004

3.320,66 €
BASE
1.798,16 €
1.798,16 €
1.798,16 €
1.798,16 €
1.798,16 €

531,31 €
IVA
287,71 €
287,71 €
287,71 €
287,71 €
287,71 €

3.851,97 €
TOTAL
2.085,87 €
2.085,87 €
2.085,87 €
2.085,87 €
2.085,87 €

F07
F11
F13
F14
F15

11 Froitas
25 Flores
27Flores
28 flores
29 flores

35952115
35891136
35891136
36034320
36034320

1.798,16 €
1.798,16 €
1.798,16 €
1.798,16 €
1.798,16 €

287,71 €
287,71 €
287,71 €
287,71 €
287,71 €

2.085,87 €
2.085,87 €
2.085,87 €
2.085,87 €
2.085,87 €

F16

17 Froitas

36019120F

948,93 €

151,83 €

1.100,76 €

F17
M01

18 Froitas
1 Queixos
2 Froitas
(central)
30 Froitas
(central)
7 Froitas
(central)
8 Queixos

36019120F
35977070

Francisco Guede Coello
Fernando Manuel González
Rodríguez
Nombre
Rosa Amoedo Bouzón
Francisca Amoedo Bouzón
Raúl Fontán Villanueva
Carmen Pintos Rivas
Carmen Pintos Rivas
Margarita Hernández
Rodríguez
Teresa Mayor Montenegro
Teresa Mayor Montenegro
Manuel Rosario Gonzalez
Manuel Rosario Gonzalez
María de los Angeles
Fernández Covelo
María de los Angeles
Fernández Covelo
Josefina Villanueva Gondar

1.633,65 €
1.056,00 €

261,38 €
168,96 €

1.895,03 €
1.224,96 €

36059473

María Pilar Alonso Quiñónes

941,77 €

150,68 €

1.092,45 €

35860516

Ana María Novelle Pintos

606,90 €

97,10 €

704,00 €

35936691
35977070

Herminia Alonso Pintos
Josefina Villanueva Gondar

VCA Cafetería

78786245

Gerardo Lens Fuentes

VFR
VKI

FROIZ
KIOSKO

A36036739
33129278

Distribuciones Froiz S.L.
70.880,92 €
María del Pilar Goyanes Leis 2.176,19 €

VPA

Panadería

35990406

Jesús Abalde Guiadanes

M02
M04
M07
M08

1.056,00 €
1.374,22 €
11.045,96 €

11.045,96 €
226.941,35
Total
€

168,96 € 1.224,96 €
219,88 € 1.594,10 €
1.767,35
€ 12.813,31 €
11.340,95
€ 82.221,87 €
348,19 € 2.524,38 €
1.767,35
€ 12.813,31 €
36.310,69 263.252,04
€
€

CUARTO.- De conformidade cós datos contidos nos expedientes e as liquidacións que se adxuntan, a cota mensual
para os postos ocupados para o exercicio 2007, IVE incluído, é a que resulta da seguinte táboa:
expediente
B01

acto recurrido
1 Bacalao S.

NIF
36009461

Nombre
Manuel Jorge Seijo

Expr1
83,22 €
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B02
B05
B06
B08
B09
B10
B11
B12
expediente
B13
B14
B15
B16
B17
B19
B21
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B53
C02
C03
C06
C12
C13
C14
C15

2 Bacalao S.
5 Peixe
6 Peixe
8 Peixe
9 Peixe
10 Peixe
11 Peixe
12 Peixe
acto recurrido
13 Peixe
14 Peixe
15 Peixe
16 Peixe
17 Peixe
19 Peixe
21 Peixe
24 Peixe
25 Peixe
26 Peixe
27 Peixe
28 Peixe
29 Peixe
30 Peixe
32 Peixe
33 Peixe
34 Peixe
35 Peixe
36 Peixe
37 Peixe
38 Peixe
39 Peixe
40 Peixe
41 Peixe
42 Peixe
43 Peixe
44 Peixe
45 Peixe
46 Peixe
53 Peixe
2 Carnes
3 Carnes
6 Carnes
12 Carnes
13 Carnes
14 Carnes
15 Charcut.

36009461
35965302H
35275521F
35946519ª
35946519ª
36087410L
36141242P
35995188G
NIF
36020904Y
36007650T
35910877
35996792K
36066578
35964840Q
76893295
35963109X
36000943
35974660
35974660
35974660
36043560
36043560
36045627G
35987710R
36000943
36000943
36043560
36020137
35983235
76888473
76888473
35981023
35981023
36023092
35979477
36037159
36037159
35981023
36008279
35973760
35927472T
35988281C
35988281C
99913418
35893911

Manuel Jorge Seijo
Luisa Domínguez Amoedo
Fermina Lorenza Barreiro Rial
Berlamar Gonzalez Doval
Berlamar Gonzalez Doval
Vicenta Galiana Rodríguez
Penélope Rodríguez Besada
Josefina Marcos Vidal
Nombre
Amelia Conde Dorna
María Teresa Marcos Vidal
Antonia Barreras Varela
María del Pilar Collazo Barreras
María del Pilar Rodríguez Alonso
Marina Villanueva Cosano
Marly Rodríguez Lemos
Elvira Fernández Bamio
Carmen Oya Amoedo
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Susana Quevedo González
María del Carmen Fraga Mariño
Carmen Amoedo Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Estela Araujo Castro
Mª Carmen Araujo Castro
Plácida Castro Castro
Plácida Castro Castro
Gloria Cal Conde
Gloria Cal Conde
Joaquina P. González Rial
Victoria Alves González
María Dolores Oya Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Gloria Cal Conde
Mª Angeles Bastos Besada
Mª Carmen Dominguez Fernandez
Alvaro Veiga Domínguez
Gerardo Rodríguez Rodríguez
Gerardo Rodríguez Rodríguez
Domingo Carrera Pajares
María Hilda Fernández Lòpez

83,22 €
80,10 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
Expr1
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
80,10 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
80,10 €
98,39 €
80,10 €
83,22 €
81,87 €
81,87 €
83,22 €
80,10 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
92,03 €
92,03 €
92,22 €
145,64 €
144,70 €
145,64 €
165,96 €
165,96 €
173,38 €
173,38 €
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C16
C17
C18
C19
C20
C21
C23
C24
expediente
C25
C27
C28
C29
C30
C37
C42

16 Charcut.
17 Carnes
18 Carnes
19 Carnes
20 Carnes
21 Carnes
23 Carnes
24 Carnes
acto recurrido
25 Carnes
27 Polos
28 Carnes
29 Carnes
30 Carnes
37 Carnes
42 Charcutería

35911949Y
35156380N
35156380N
36099677G
36009984
36009984
35789951
35969433D
NIF
35970491D
36084218
36052619
36052619
36052619
76474463S
34589134

C54
F01
F02
F03
F04
F05
F07
F11
F13
F14
F15

54 Carnes
1 Froitas
2 Froitas
3 Queixos
4 Froitas
5 Froitas
11 Froitas
25 Flores
27Flores
28 flores
29 flores

36080781
76960107
35983073X
36864781
35861004
35861004
35952115
35891136
35891136
36034320
36034320

F16

17 Froitas

36019120F

F17
M01
M02
M07
M08
VCA

18 Froitas
1 Queixos
2 Froitas (central)
7 Froitas (central)
8 Queixos
Cafetería

36019120F
35977070
36059473
35936691
35977070
78786245

VFR
VKI
VPA

FROIZ
KIOSKO
Panadería

A36036739
33129278
35990406

Rosario Fernandez Lopez
Hector Soto González
Hector Soto González
José Antonio Beltrán Castro
Jose Manuel Fraga Perez
Jose Manuel Fraga Perez
Manuel Gil Rocha
Manuel Alonso Domínguez
Nombre
Natividad González Cayetano
Patricia Rodríguez Cendón
Sebastián José Tato Vila
Sebastián José Tato Vila
Sebastián José Tato Vila
Jesusa Vilas García
Francisco Guede Coello
Fernando Manuel González
Rodríguez
Rosa Amoedo Bouzón
Francisca Amoedo Bouzón
Raúl Fontán Villanueva
Carmen Pintos Rivas
Carmen Pintos Rivas
Margarita Hernández Rodríguez
Teresa Mayor Montenegro
Teresa Mayor Montenegro
Manuel Rosario Gonzalez
Manuel Rosario Gonzalez
María de los Angeles Fernández
Covelo
María de los Angeles Fernández
Covelo
Josefina Villanueva Gondar
María Pilar Alonso Quiñónes
Herminia Alonso Pintos
Josefina Villanueva Gondar
Gerardo Lens Fuentes

173,38 €
161,98 €
173,38 €
166,82 €
166,88 €
173,38 €
173,38 €
166,88 €
Expr1
166,88 €
173,38 €
166,88 €
173,38 €
173,38 €
166,88 €
166,88 €
173,38 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
80,10 €

108,10 €
83,22 €
79,50 €
83,22 €
96,07 €
476,79 €
2.821,98
Distribuciones Froiz S.L.
€
María del Pilar Goyanes Leis
136,69 €
Jesús Abalde Guiadanes
476,79 €
12.672,89
Total cota mensual
€

QUINTO.- Os dez postos non finalizados, xenerarían, por similitude de cota cós seus colindantes, o seguinte
ingreso mensual:
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Expedient
e
B03
B04
B18
B20
C22
C34
Expedient
e
C35
C36
F06
F12

acto recurrido
3 Peixe
4 Peixe
18 Peixe
20 Peixe
22 Carnes
34 Carnes

NIF
76985059
76985059

acto recurrido
35 Carnes
36 Carnes
10 Froitas
26 Flores

NIF
35157060W
35157060W
35952115
35951480

35956134
34533392L
76887466

Nombre
Ana Mª. Fernandez Morell
Ana Mª. Fernandez Morell
José Angel Comesaña Fernández
Aurea Quintas Iglesia
Arsenio González Quintela
Lourdes Gil Moure

Expr1
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
173,28 €
173,28 €

Nombre
Roberto Otero Fernadez
Roberto Otero Fernadez
Margarita Hernández Rodríguez
Marcelina Casal Soto
Total cota mensual

Expr1
173,28 €
173,28 €
112,95 €
112,95 €
1.251,90 €

SEXTO.- En relación ós postos valeiros, entende ó asinante que debería procederse á súa posta no mercado en
subhasta, dada a necesidade de obter os ingresos que equilibren os gastos en que está a incorrer a xestión do
Mercado.
Para elo, debería procederse á incoación de expediente, cun tipo mínimo e unha cota mensual para a adxudicación
dos postos coma o que sigue:
Expediente
B07
B31
B47
B48
C01
C04
C05
C10
C11
C26
C31
C33
C38
C39
C40
C41
C43
C44
C45
C46
C53
F08

posto
7 Peixe
31 Peixe
47 Peixe
48 Peixe
1 Carne
4 Carnes
5 Carnes
10 Carnes
11 Carnes
26 Carnes
31 Carnes
33 Carnes
38 Carnes
39 Carnes
40 Carnes
41 Carnes
43 e 44 Panadería
44 Panadería
45 Carnes
46 Carnes
53 Carnes
8 Froitas

Cota mes
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
112,95 €

SUBHASTA
3.252,97 €
3.252,97 €
3.252,97 €
3.252,97 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
4.415,08 €
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F09
M03
M05
M06
M04

9 Froitas
3 Bancada central
5 Bancada central
6 Bancada central
4 Bancada central

112,95 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
3.837,42 €

4.415,08 €
3.252,97 €
3.252,97 €
3.252,97 €
3.252,97 €
150.000,00 €

SÉPTIMO.- Do relatado nos apartados carto, quinto e sexto, desprenderíase un ingreso mensual na xestión do
Mercado do Progreso de 12.672,89 € + 1.251,90 € + 3.837,42 € = 17.762,21 €, IVE INCLUIDO
OCTAVO.- Así pois, os ingresos anuáis previsibles cós postos liquidados a día de hoxe, serían:
12.672,89 * 12 = 152.074, 68 €
Os ingresos potenciaís, de seren adxudicados tódolos postos, cifraríanse en
17.762,21 * 12 = 213.146,52 €
NOVENO.- En relación á natureza do ingreso, ainda que ten natureza pública, non ten natureza tributaria, pois non
pode encuadrarse dentro da categoría das taxas e elo polos motivos que se expoñen a continuación.
Por unha banda, e pese a que a actividade se desenvolve nun ben de dominio público, o ingreso non é subsumible
na categoría de taxa por ocupación de terreos e elo porque o dies a quo do ingreso non é a ocupación do dominio
público (lembremos que neste tipo de taxas os custos que soporta a Administración en relación á superficie
ocupada son irrelevantes e debidos somentes á prestación dos servizos polos que o artigo 21 do TRLFL establece
expresamente que non se poderán esixir taxas). Polo tanto, só nos queda, ós efectos de establecer a natureza
tributaria ou non do ingreso, determinar si nos atopamos ante unha taxa por prestación de servizos ou ante un
ingreso público de natureza non tributaria, chámese éste precio público, tarifa, precio intervido, precio cuasiprivado ou calqueira outra denominación que se lle quera dar.
A xuizo do asinante, o ingreso non pode subsumirse nunha taxa, pois non se dan as notas que esixe o artigo 20.1 e 2
do TRLFL e elo debido a que a actividade pola que se esixe contraprestación é susceptible de ser prestada polo
sector privado (e de feito se presta), e é de solicitude voluntaria polos administrados.
Por outra banda, e elo é unha proba máis de que o ingreso non é unha taxa, os ingresos deben cubrir, alomenos o
custo de funcionamento do servizo prestado.
Establecida, pois, a natureza non tributaria do ingreso, debe procederse, previa fiscalización da Intervención
Municipal, a xerar crédito na partida orzamentaria correspondente polo importe das liquidacións, e elo polos
seguintes motivos:
O artigo 181 do RDLex 2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locáis
establece que :“Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos, en la forma que
reglamentariamente se establezca, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las siguientes operaciones:
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar,juntamente con
la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza están comprendidos en
sus fines u objetivos.
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b) Enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos.
c) Prestación de servicios.
d) Reembolso de préstamos.
e) Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a reposición del crédito en la
correspondiente cuantía.” Desenvolvemento regulamentario que ven establecido polo artigo 43 do RD 500/1990.
Pola súa banda, a Base 10ª de Execución Orzamentaria do Concello de Vigo establece que: “1.- A competencia
para aprobar os expedientes de xeración de créditos por ingresos correspóndelle ó Alcalde.
2.- No expediente constará certificación, de ser o caso, do compromiso firme de achegas de ingresos por terceiras
persoas, ou de ingreso realizado, ou do alleamento de bens; e tamén da efectiva prestación de servicios por
terceiros. Así mesmo unirase informe da Intervención sobre recoñecemento de dereitos nos
supostos de prestación de servicios e reembolso de préstamos, e da efectividade dos reintegros de pagamentos,
segundo os casos.”
Vistos os feitos e fundamentos de dereito subliñados, PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN
DA SEGUINTE RESOLUCIÓN:
PRIMEIRO.- Aprobar as Tarifas mensuáis para os postos do Mercado do Progreso para o exercicio 2007 segundo
o seguinte detalle:
expedient
e
B01
B02
B05
B06
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B19
B21
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B32
B33

acto recurrido
1 Bacalao S.
2 Bacalao S.
5 Peixe
6 Peixe
8 Peixe
9 Peixe
10 Peixe
11 Peixe
12 Peixe
13 Peixe
14 Peixe
15 Peixe
16 Peixe
17 Peixe
19 Peixe
21 Peixe
24 Peixe
25 Peixe
26 Peixe
27 Peixe
28 Peixe
29 Peixe
30 Peixe
32 Peixe
33 Peixe

NIF
36009461
36009461
35965302H
35275521F
35946519ª
35946519ª
36087410L
36141242P
35995188G
36020904Y
36007650T
35910877
35996792K
36066578
35964840Q
76893295
35963109X
36000943
35974660
35974660
35974660
36043560
36043560
36045627G
35987710R

Nombre
Manuel Jorge Seijo
Manuel Jorge Seijo
Luisa Domínguez Amoedo
Fermina Lorenza Barreiro Rial
Berlamar Gonzalez Doval
Berlamar Gonzalez Doval
Vicenta Galiana Rodríguez
Penélope Rodríguez Besada
Josefina Marcos Vidal
Amelia Conde Dorna
María Teresa Marcos Vidal
Antonia Barreras Varela
María del Pilar Collazo Barreras
María del Pilar Rodríguez Alonso
Marina Villanueva Cosano
Marly Rodríguez Lemos
Elvira Fernández Bamio
Carmen Oya Amoedo
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Susana Quevedo González
María del Carmen Fraga Mariño

Expr1
83,22 €
83,22 €
80,10 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
80,10 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
80,10 €
98,39 €
80,10 €
83,22 €
81,87 €
81,87 €
83,22 €
80,10 €
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B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
expedient
e
B43
B44
B45
B46
B53
C02
C03
C06
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C23
C24
C25
C27
C28
C29
C30
C37
C42

34 Peixe
35 Peixe
36 Peixe
37 Peixe
38 Peixe
39 Peixe
40 Peixe
41 Peixe
42 Peixe

36000943
36000943
36043560
36020137
35983235
76888473
76888473
35981023
35981023

Carmen Amoedo Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Estela Araujo Castro
Mª Carmen Araujo Castro
Plácida Castro Castro
Plácida Castro Castro
Gloria Cal Conde
Gloria Cal Conde

acto recurrido
43 Peixe
44 Peixe
45 Peixe
46 Peixe
53 Peixe
2 Carnes
3 Carnes
6 Carnes
12 Carnes
13 Carnes
14 Carnes
15 Charcut.
16 Charcut.
17 Carnes
18 Carnes
19 Carnes
20 Carnes
21 Carnes
23 Carnes
24 Carnes
25 Carnes
27 Polos
28 Carnes
29 Carnes
30 Carnes
37 Carnes
42 Charcutería

NIF
36023092
35979477
36037159
36037159
35981023
36008279
35973760
35927472T
35988281C
35988281C
99913418
35893911
35911949Y
35156380N
35156380N
36099677G
36009984
36009984
35789951
35969433D
35970491D
36084218
36052619
36052619
36052619
76474463S
34589134

C54
F01
F02
F03
F04
F05
F07

54 Carnes
1 Froitas
2 Froitas
3 Queixos
4 Froitas
5 Froitas
11 Froitas

36080781
76960107
35983073X
36864781
35861004
35861004
35952115

Nombre
Joaquina P. González Rial
Victoria Alves González
María Dolores Oya Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Gloria Cal Conde
Mª Angeles Bastos Besada
Mª Carmen Dominguez Fernandez
Alvaro Veiga Domínguez
Gerardo Rodríguez Rodríguez
Gerardo Rodríguez Rodríguez
Domingo Carrera Pajares
María Hilda Fernández Lòpez
Rosario Fernandez Lopez
Hector Soto González
Hector Soto González
José Antonio Beltrán Castro
Jose Manuel Fraga Perez
Jose Manuel Fraga Perez
Manuel Gil Rocha
Manuel Alonso Domínguez
Natividad González Cayetano
Patricia Rodríguez Cendón
Sebastián José Tato Vila
Sebastián José Tato Vila
Sebastián José Tato Vila
Jesusa Vilas García
Francisco Guede Coello
Fernando Manuel González
Rodríguez
Rosa Amoedo Bouzón
Francisca Amoedo Bouzón
Raúl Fontán Villanueva
Carmen Pintos Rivas
Carmen Pintos Rivas
Margarita Hernández Rodríguez

83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
Expr1
83,22 €
83,22 €
92,03 €
92,03 €
92,22 €
145,64 €
144,70 €
145,64 €
165,96 €
165,96 €
173,38 €
173,38 €
173,38 €
161,98 €
173,38 €
166,82 €
166,88 €
173,38 €
173,38 €
166,88 €
166,88 €
173,38 €
166,88 €
173,38 €
173,38 €
166,88 €
166,88 €
173,38 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
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F11
F13
F14
F15

25 Flores
27Flores
28 flores
29 flores

35891136
35891136
36034320
36034320

F16

17 Froitas

36019120F

F17
M01
M02
expedient
e
M07
M08
VCA
VFR
VKI
VPA

18 Froitas
1 Queixos
2 Froitas (central)

36019120F
35977070
36059473

acto recurrido
7 Froitas (central)
8 Queixos
Cafetería
FROIZ
KIOSKO
Panadería

NIF
35936691
35977070
78786245
A36036739
33129278
35990406

Teresa Mayor Montenegro
Teresa Mayor Montenegro
Manuel Rosario Gonzalez
Manuel Rosario Gonzalez
María de los Angeles Fernández
Covelo
María de los Angeles Fernández
Covelo
Josefina Villanueva Gondar
María Pilar Alonso Quiñónes

112,95 €
112,95 €
112,95 €
112,95 €
80,10 €
108,10 €
83,22 €
79,50 €

Nombre
Herminia Alonso Pintos
Josefina Villanueva Gondar
Gerardo Lens Fuentes
Distribuciones Froiz S.L.
María del Pilar Goyanes Leis
Jesús Abalde Guiadanes
Total tarifa mensual

Expr1
83,22 €
96,07 €
476,79 €
2.821,98 €
136,69 €
476,79 €
12.672,89 €

SEGUNDO.- Aprobar e participar, con contestación das alegacións presentadas, as liquidacións de atrasos ós
titulares dos postos segundo o seguinte detalle:
exp

B02
B05

posto
NIF
1 Bacalao
S.
36009461
2 Bacalao
S.
36009461
5 Peixe
35965302H

B06
B08
B09
B10
B10
B11
B11
B12
B13
B14
B15

6 Peixe
8 Peixe
9 Peixe
10 Peixe
10 Peixe
11 Peixe
11 Peixe
12 Peixe
13 Peixe
14 Peixe
15 Peixe

35275521F
35946519A
35946519A
36087410L
35881615
36141242P
36013549
35995188G
36020904Y
36007650T
35910877

B16

16 Peixe

35996792K

B17
B19
B21

17 Peixe
19 Peixe
21 Peixe

36066578
35964840Q
76893295

B01

Nombre

BASE

IVA

TOTAL

Manuel Jorge Seijo

1.056,00 €

168,96 €

1.224,96 €

Manuel Jorge Seijo
Luisa Domínguez Amoedo
Fermina Lorenza Barreiro
Rial
Berlamar Gonzalez Doval
Berlamar Gonzalez Doval
Vicenta Galiana Rodríguez
Margarita Rodríguez Otero
Penélope Rodríguez Besada
María Mercedes Brao Godoy
Josefina Marcos Vidal
Amelia Conde Dorna
María Teresa Marcos Vidal
Antonia Barreras Varela
María del Pilar Collazo
Barreras
María del Pilar Rodríguez
Alonso
Marina Villanueva Cosano
Marly Rodríguez Lemos

1.056,00 €
948,93 €

168,96 €
151,83 €

1.224,96 €
1.100,76 €

775,75 €
1.056,00 €
1.056,00 €
705,68 €
350,32 €
705,68 €
350,32 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €

124,12 €
168,96 €
168,96 €
112,91 €
56,05 €
112,91 €
56,05 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €

899,87 €
1.224,96 €
1.224,96 €
818,59 €
406,37 €
818,59 €
406,37 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €

1.056,00 €

168,96 €

1.224,96 €

948,93 €
1.056,00 €
1.056,00 €

151,83 €
168,96 €
168,96 €

1.100,76 €
1.224,96 €
1.224,96 €
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B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B32
B32

24 Peixe
25 Peixe
26 Peixe
27 Peixe
28 Peixe
29 Peixe
30 Peixe
32 Peixe
32 Peixe

35963109X
36000943
35974660
35974660
35974660
36043560
36043560
36045627G
34517924

B33
exp
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B53
C02

33 Peixe
posto
34 Peixe
35 Peixe
36 Peixe
37 Peixe
38 Peixe
39 Peixe
40 Peixe
41 Peixe
42 Peixe
43 Peixe
44 Peixe
45 Peixe
46 Peixe
53 Peixe
2 Carnes

35987710R
NIF
36000943
36000943
36043560
36020137
35983235
76888473
76888473
35981023
35981023
36023092
35979477
36037159
36037159
35981023
36008279

C03
C06

3 Carnes
6 Carnes

35973760
35927472T

C12

12 Carnes 35988281C

C13

13 Carnes
14
Carnes
15
Charcut.
16
Charcut.
17 Carnes
18 Carnes
19 Carnes
20 Carnes
21 Carnes
23 Carnes
24 Carnes

C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C23
C24

Elvira Fernández Bamio
Carmen Oya Amoedo
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Susana Quevedo González
Caridad González Estévez
María del Carmen Fraga
Mariño
Nombre
Carmen Amoedo Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Estela Araujo Castro
Mª Carmen Araujo Castro
Plácida Castro Castro
Plácida Castro Castro
Gloria Cal Conde
Gloria Cal Conde
Joaquina P. González Rial
Victoria Alves González
María Dolores Oya Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Gloria Cal Conde
Mª Angeles Bastos Besada
Mª Carmen Dominguez
Fernandez
Alvaro Veiga Domínguez
Gerardo Rodríguez
Rodríguez
Gerardo Rodríguez
Rodríguez

1.056,00 €
948,93 €
1.407,43 €
948,93 €
1.056,00 €
969,94 €
969,94 €
565,55 €
490,45 €

168,96 €
151,83 €
225,19 €
151,83 €
168,96 €
155,19 €
155,19 €
90,49 €
78,47 €

1.224,96 €
1.100,76 €
1.632,62 €
1.100,76 €
1.224,96 €
1.125,13 €
1.125,13 €
656,04 €
568,92 €

746,63 €
BASE
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.056,00 €
1.242,06 €
1.242,06 €
1.056,00 €
2.671,69 €

119,46 €
IVA
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
168,96 €
198,73 €
198,73 €
168,96 €
427,47 €

866,09 €
TOTAL
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.224,96 €
1.440,79 €
1.440,79 €
1.224,96 €
3.099,16 €

2.654,32 €
2.671,69 €

424,69 €
427,47 €

3.079,01 €
3.099,16 €

3.178,41 €

508,55 €

3.686,96 €

3.178,41 €

508,55 €

3.686,96 €

3.320,66 €

531,31 €

3.851,97 €

35893911

Domingo Carrera Pajares
María Hilda Fernández
Lòpez

3.320,66 €

531,31 €

3.851,97 €

35911949Y
35156380N
35156380N
36099677G
36009984
36009984
35789951
35969433D

Rosario Fernandez Lopez
Hector Soto González
Hector Soto González
José Antonio Beltrán Castro
Jose Manuel Fraga Perez
Jose Manuel Fraga Perez
Manuel Gil Rocha
Manuel Alonso Domínguez

3.320,66 €
3.102,25 €
3.320,66 €
3.195,03 €
3.196,02 €
3.320,66 €
1.762,10 €
1.695,96 €

531,31 €
496,36 €
531,31 €
511,21 €
511,36 €
531,31 €
281,94 €
271,35 €

3.851,97 €
3.598,61 €
3.851,97 €
3.706,24 €
3.707,38 €
3.851,97 €
2.044,04 €
1.967,31 €

35988281C
99913418
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35970491D
36084218
36052619
36052619
36052619

Natividad González
Cayetano
Patricia Rodríguez Cendón
Sebastián José Tato Vila
Sebastián José Tato Vila
Sebastián José Tato Vila

1.695,96 €
3.320,66 €
3.196,02 €
3.320,66 €
3.320,66 €

271,35 €
531,31 €
511,36 €
531,31 €
531,31 €

1.967,31 €
3.851,97 €
3.707,38 €
3.851,97 €
3.851,97 €

76474463S

Jesusa Vilas García

1.695,96 €

271,35 €

1.967,31 €

C42
exp

25 Carnes
27 Polos
28 Carnes
29 Carnes
30 Carnes
37
Carnes
42
Charcutería
posto

34589134
NIF

1.695,96 €
BASE

271,35 €
IVA

1.967,31 €
TOTAL

C54
F01
F02
F03
F04
F05

54 Carnes
1 Froitas
2 Froitas
3 Queixos
4 Froitas
5 Froitas

36080781
76960107
35983073X
36864781
35861004
35861004

3.320,66 €
1.798,16 €
1.798,16 €
1.798,16 €
1.798,16 €
1.798,16 €

531,31 €
287,71 €
287,71 €
287,71 €
287,71 €
287,71 €

3.851,97 €
2.085,87 €
2.085,87 €
2.085,87 €
2.085,87 €
2.085,87 €

F07
F11
F13
F14
F15

11 Froitas
25 Flores
27Flores
28 flores
29 flores

35952115
35891136
35891136
36034320
36034320

1.798,16 €
1.798,16 €
1.798,16 €
1.798,16 €
1.798,16 €

287,71 €
287,71 €
287,71 €
287,71 €
287,71 €

2.085,87 €
2.085,87 €
2.085,87 €
2.085,87 €
2.085,87 €

F16

17 Froitas 36019120F

948,93 €

151,83 €

1.100,76 €

F17
M01

18 Froitas
1 Queixos
2 Froitas
(central)
30 Froitas
(central)
7 Froitas
(central)
8 Queixos
Cafetería
FROIZ
KIOSKO
Panaderí
a

36019120F
35977070

Francisco Guede Coello
Nombre
Fernando Manuel González
Rodríguez
Rosa Amoedo Bouzón
Francisca Amoedo Bouzón
Raúl Fontán Villanueva
Carmen Pintos Rivas
Carmen Pintos Rivas
Margarita Hernández
Rodríguez
Teresa Mayor Montenegro
Teresa Mayor Montenegro
Manuel Rosario Gonzalez
Manuel Rosario Gonzalez
María de los Angeles
Fernández Covelo
María de los Angeles
Fernández Covelo
Josefina Villanueva Gondar

1.633,65 €
1.056,00 €

261,38 €
168,96 €

1.895,03 €
1.224,96 €

36059473

María Pilar Alonso Quiñónes

941,77 €

150,68 €

1.092,45 €

35860516

Ana María Novelle Pintos

606,90 €

97,10 €

704,00 €

35936691
35977070
78786245
A36036739
33129278

Herminia Alonso Pintos
Josefina Villanueva Gondar
Gerardo Lens Fuentes
Distribuciones Froiz S.L.
María del Pilar Goyanes Leis

1.056,00 €
1.374,22 €
11.045,96 €
70.880,92 €
2.176,19 €

35990406

Jesús Abalde Guiadanes

11.045,96 €

C25
C27
C28
C29
C30
C37

M02
M04
M07
M08
VCA
VFR
VKI
VPA

Total

168,96 € 1.224,96 €
219,88 € 1.594,10 €
1.767,35 € 12.813,31 €
11.340,95 € 82.221,87 €
348,19 € 2.524,38 €

1.767,35 € 12.813,31 €
263.252,04
226.941,35 € 36.310,69 €
€

TERCEIRO.- Incoar o procedemento para a subhasta dos postos do Mercado do Progreso que se citan, por un
período de vintecinco anos e o compromiso municipal de que, de seren otorgada nova concesión sobor da
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explotación do Mercado do Progreso, os ditos compromisos serán respetados, coa cota mensual que se desprende
da primeira columna e o tipo mínimo de licitación que se desprende da segunda, segundo o seguinte detalle:
Expediente
B07
B31
B47
B48
C01
C04
C05
C10
Expediente
C11
C26
C31
C33
C38
C39
C40
C41
C43
C44
C45
C46
C53
F08
F09
M03
M05
M06
M04

posto
7 Peixe
31 Peixe
47 Peixe
48 Peixe
1 Carne
4 Carnes
5 Carnes
10 Carnes
posto
11 Carnes
26 Carnes
31 Carnes
33 Carnes
38 Carnes
39 Carnes
40 Carnes
41 Carnes
43 e 44 Panadería
44 Panadería
45 Carnes
46 Carnes
53 Carnes
8 Froitas
9 Froitas
3 Bancada central
5 Bancada central
6 Bancada central
4 Bancada central

Cota mes
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
Cota mes
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
173,28 €
112,95 €
112,95 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
83,22 €
3.837,42 €

SUBHASTA
3.252,97 €
3.252,97 €
3.252,97 €
3.252,97 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
SUBHASTA
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
6.773,30 €
4.415,08 €
4.415,08 €
3.252,97 €
3.252,97 €
3.252,97 €
3.252,97 €
150.000,00 €

CUARTO.- Que se inicie o expediente de xeneración de crédito por importe de 263.252,04 €, segundo o indicado na
proposta que antecede.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
58(680).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA POR IMPORTE DE 12.040,58 € A FAVOR
DE EULEN SA POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO. EXPTE.
782/550.

S.ord. 23.04.07

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 17.04.07, dáse conta
do informe-proposta do vocal do Tribunal Económico-Administrativo, do 29.03.07, conformado polo
primeiro tenente de Alcalde, que di o seguinte:
En Vigo, a 29 de marzo de 2007, en relación có asunto de referencia, emítese o presente en base ós seguintes
FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 6 de marzo de
2006 acordóu “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do
Progreso de Vigo como concesionaria do servizo público para a xestión e explotación do Mercado municipal do
Progreso, ó obxeto de fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.- Adoptar a medida
cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do Mercado municipal do Progreso ata a
substanciación do expediente informativo previsto no punto 1º, co fin de garantizar a prestación do servizo de
mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordóu “(...)PRIMEIRO.Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo do Mercado municipal do Progreso.(...)
OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó
resultar este na actualidade insuficiente.NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado,
dado que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido do Regulamento
Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordóu:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada
por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso
de Vigo e formalizada en documento administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente acordo adquira firmeza
en vía administrativa, sin que poida exceder en ningún caso do prazo regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do mesmo, o vocal do Tribunal
Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada
por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso
de Vigo, por incumprimento culpábel do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días
para que manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de resolución adquirirá firmeza. En caso
contrario, previa contestación ás alegacións plantexadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituida pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del
Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un
importe de 3. 005, 00 €, previo trámite de audiencia a entidade avalista.
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7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas causados ó Excmo.
Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a conseguinte explotación do servizo de
aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos postos de venda no
Mercado do Progreso para garantizar a continuidade na prestación do servizo de mercado, así como proceder a
contratación dos servizos necesarios para o bo funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que
rexe a concesión da xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a execución dos citados
acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do Progreso revelóuse pronto insuficiente para
facer fronte os gastos, e elo motivado principalmente polo feito de que os ingresos xenerados polas tarifas pola
ocupación dos postos e pola imposición das sancións, destinados a xenerar crédito por ingresos de natureza non
tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían insuficiente o importe
da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós
gastos, sinón máis ben polo desfase temporal entre o devengo dos segundos e a efectividade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelóuse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto pola insuficiencia da
partida de gasto como polo feito da duración, breve pero indeterminada, da medida temporal acordada polo
Concello de Vigo), e por elo, comunicóuse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo para a
axeitada xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus servizos, tendo
realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación e no pagamento atribuible en ningún
caso a mesma.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe, o Concello de Vigo está en disposición de facer fronte
ás obrigas de pago contraídas coa interesada en relación coas facturas por ela remitidas e que se relacionan a
continuación:

Nº FACTURA
1851348
1857465
1868481
1876242
1887775
1895478
1905221
1914863

DATA FACTURA
31/07/2006
31/08/2006
30/09/2006
31/10/2006
30/11/2006
31/12/2006
31/01/2007
28/02/2007

PROX. BASE
10.379,84 €
1.288,78 €
1.288,78 €
1.288,78 €
1.288,78 €
1.288,78 €
1.288,78 €
1.323,58 €
1.323,58 €

PROX. IVE
1.660,74 €
206,20 €
206,20 €
206,20 €
206,20 €
206,20 €
206,20 €
211,77 €
211,77 €

PROX. TOTAL
12.040,58 €
1.494,98 €
1.494,98 €
1.494,98 €
1.494,98 €
1.494,98 €
1.494,98 €
1.535,35 €
1.535,35 €

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de referencia, comprometeron,
no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con iregularidades procedimentais que non implican falta de
credito adecuado e suficiente, nin ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade
absoluta senón a súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
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SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as prestacións a favor deste
Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que, existindo crédito adecuado e
suficiente para o gasto e tratándose dunha actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas
actuacións e o pago dunha indemnización sustitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecimento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de Execución do Orzamento
para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do presuposto serán obxecto de indemnización
substitutiva e recoñecemento extraxudicial de créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado
e suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 1210.227.06.11, existe crédito suficiente para facer fronte á
indemnización sustitutiva que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin limitación á
imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes necesidades de gasto que deben imputarse
á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización sustitutiva proposta, é
competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención municipal.

Polo exposto, PROPONSE A XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á indemnización
substitutoria a favor de EULEN SA (C.I.F. A28517308), na contía de 12.040’58 euros, correspondentes ós servizos
prestados no Mercado do Progreso en relación coas facturas que se citan.
2º.- De conformidade coa Base 28 das de execución orzamentaria para o ano 2007, recoñecer a obriga do gasto a
favor do acredor polo importe de 12.040’58 euros, correspondentes ás facturas seguintes:

Nº FACTURA
1851348
1857465
1868481
1876242
1887775
1895478
1905221
1914863

DATA FACTURA
31/07/2006
31/08/2006
30/09/2006
31/10/2006
30/11/2006
31/12/2006
31/01/2007
28/02/2007

PROX. BASE
10.379,84 €
1.288,78 €
1.288,78 €
1.288,78 €
1.288,78 €
1.288,78 €
1.288,78 €
1.323,58 €
1.323,58 €

PROX. IVE
1.660,74 €
206,20 €
206,20 €
206,20 €
206,20 €
206,20 €
206,20 €
211,77 €
211,77 €

PROX. TOTAL
12.040,58 €
1.494,98 €
1.494,98 €
1.494,98 €
1.494,98 €
1.494,98 €
1.494,98 €
1.535,35 €
1.535,35 €

3º.- Ordenar o pago a favor de EULEN SA polo devandito importe de 12.040’58 euros con cargo ao crédito
dispoñible na partida 1210.227.06.11 do orzamento vixente.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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59(681).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA POR IMPORTE DE 4.685,24 € A FAVOR
DE GALARMAS SL POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO.
EXPTE. 791/550.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 18.04.07, dáse conta
do informe-proposta do vocal do Tribunal Económico-Administrativo, do 29.03.07, conformado polo
primeiro tenente de Alcalde, que di o seguinte:
En Vigo, a 29 de marzo de 2007, en relación có asunto de referencia, emítese o presente en base ós seguintes
FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 6 de marzo de
2006 acordóu “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do
Progreso de Vigo como concesionaria do servizo público para a xestión e explotación do Mercado municipal do
Progreso, ó obxeto de fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.- Adoptar a medida
cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do Mercado municipal do Progreso ata a
substanciación do expediente informativo previsto no punto 1º, co fin de garantizar a prestación do servizo de
mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordóu “(...)PRIMEIRO.Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo do Mercado municipal do Progreso.(...)
OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó
resultar este na actualidade insuficiente.NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado,
dado que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido do Regulamento
Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordóu:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada
por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso
de Vigo e formalizada en documento administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente acordo adquira firmeza
en vía administrativa, sin que poida exceder en ningún caso do prazo regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do mesmo, o vocal do Tribunal
Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada
por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso
de Vigo, por incumprimento culpábel do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días
para que manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de resolución adquirirá firmeza. En caso
contrario, previa contestación ás alegacións plantexadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituida pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del
Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un
importe de 3. 005, 00 €, previo trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas causados ó Excmo.
Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a conseguinte explotación do servizo de
aparcadoiro.
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8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos postos de venda no
Mercado do Progreso para garantizar a continuidade na prestación do servizo de mercado, así como proceder a
contratación dos servizos necesarios para o bo funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que
rexe a concesión da xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a execución dos citados
acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do Progreso revelóuse pronto insuficiente para
facer fronte os gastos, e elo motivado principalmente polo feito de que os ingresos xenerados polas tarifas pola
ocupación dos postos e pola imposición das sancións, destinados a xenerar crédito por ingresos de natureza non
tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían insuficiente o importe
da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós
gastos, sinón máis ben polo desfase temporal entre o devengo dos segundos e a efectividade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelóuse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto pola insuficiencia da
partida de gasto como polo feito da duración, breve pero indeterminada, da medida temporal acordada polo
Concello de Vigo), e por elo, comunicóuse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo para a
axeitada xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus servizos, tendo
realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación e no pagamento atribuible en ningún
caso a mesma.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe, o Concello de Vigo está en disposición de facer fronte
ás obrigas de pago contraídas coa interesada en relación coas facturas por ela remitidas e que se relacionan a
continuación:

Nº FACTURA
0043-06
0049-06
A/1148
A/1186
A/1201

DATA FACTURA
13/11/2006
01/12/2006
14/02/2007
02/03/2007
08/03/2007

PROX. BASE
PROX. IVE PROX. TOTAL
4.039,00 €
646,24 €
4.685,24 €
1.000,00 €
160,00 €
1.160,00 €
1.000,00 €
160,00 €
1.160,00 €
1.000,00 €
160,00 €
1.160,00 €
960,00 €
153,60 €
1.113,60 €
79,00 €
12,64 €
91,64 €

TERCEIRO.- Non se considera necesario continuar coa prestación do servizo de apertura e peche de portas, xa que
o mesmo enténdese que debe ser prestado pola empresa que presta o servizo de vixiancia. Por conseguinte, debe
procederse a rescindir o dito contrato, permanecendo, agás que pola interesada sexa feita manifestación en contra,
có contrato de mantemento de extintores de incendios
FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de referencia, comprometeron,
no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con iregularidades procedimentais que non implican falta de
credito adecuado e suficiente, nin ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade
absoluta senón a súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as prestacións a favor deste
Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que, existindo crédito adecuado e
suficiente para o gasto e tratándose dunha actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas
actuacións e o pago dunha indemnización sustitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecimento
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inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de Execución do Orzamento
para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do presuposto serán obxecto de indemnización
substitutiva e recoñecemento extraxudicial de créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado
e suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 1210.227.06.11, existe crédito suficiente para facer fronte á
indemnización sustitutiva que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin limitación á
imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes necesidades de gasto que deben imputarse
á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización sustitutiva proposta, é
competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención municipal.

Polo exposto, PROPONSE A XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE, ACORDO
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á indemnización
substitutoria a favor de GALARMAS SL (C.I.F. B36961142), na contía de 4.685,24 €, correspondentes ós servizos
prestados no Mercado do Progreso en relación coas facturas que se citan.
2º.- De conformidade coa Base 28 das de execución orzamentaria para o ano 2007, recoñecer a obriga do gasto a
favor do acredor GALARMAS SL (C.I.F. B36961142), polo importe de 4.685,24 €, correspondentes ás facturas
seguintes:

Nº FACTURA
0043-06
0049-06
A/1148
A/1186
A/1201

DATA FACTURA
13/11/2006
01/12/2006
14/02/2007
02/03/2007
08/03/2007

PROX. BASE
PROX. IVE PROX. TOTAL
4.039,00 €
646,24 €
4.685,24 €
1.000,00 €
160,00 €
1.160,00 €
1.000,00 €
160,00 €
1.160,00 €
1.000,00 €
160,00 €
1.160,00 €
960,00 €
153,60 €
1.113,60 €
79,00 €
12,64 €
91,64 €

3º.- Ordenar o pago a favor de GALARMAS SL (C.I.F. B36961142) polo devandito importe de 4.685,24 € con cargo
ao crédito dispoñible na partida 1210.227.06.11 do orzamento vixente.
4º Comunicar a GALARMAS SL que, dende a data de recepción da comunicación do presente acordo, queda sin
efectos o contrato de apertura e peche das portas, permanecendo, agás que pola interesada sexa feita
manifestación en contra,prestando os servizos ós que se refire o contrato de mantemento de extintores de incendios

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

60(682).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA POR IMPORTE DE 285,09 € A FAVOR DE
NORPREVENCIÓN POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO.
EXPTE. 792/550.
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Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 18.04.07, dáse conta
do informe-proposta do vocal do Tribunal Económico-Administrativo, do 29.03.07, conformado polo
primeiro tenente de Alcalde, que di o seguinte:
En Vigo, a 29 de marzo de 2007, en relación có asunto de referencia, emítese o presente en base ós seguintes
FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 6 de marzo de
2006 acordóu “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do
Progreso de Vigo como concesionaria do servizo público para a xestión e explotación do Mercado municipal do
Progreso, ó obxeto de fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.- Adoptar a medida
cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do Mercado municipal do Progreso ata a
substanciación do expediente informativo previsto no punto 1º, co fin de garantizar a prestación do servizo de
mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordóu “(...)PRIMEIRO.Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo do Mercado municipal do Progreso.(...)
OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó
resultar este na actualidade insuficiente.NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado,
dado que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido do Regulamento
Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordóu:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada
por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso
de Vigo e formalizada en documento administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente acordo adquira firmeza
en vía administrativa, sin que poida exceder en ningún caso do prazo regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do mesmo, o vocal do Tribunal
Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada
por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso
de Vigo, por incumprimento culpábel do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días
para que manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de resolución adquirirá firmeza. En caso
contrario, previa contestación ás alegacións plantexadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituida pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del
Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un
importe de 3. 005, 00 €, previo trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas causados ó Excmo.
Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a conseguinte explotación do servizo de
aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos postos de venda no
Mercado do Progreso para garantizar a continuidade na prestación do servizo de mercado, así como proceder a
contratación dos servizos necesarios para o bo funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que
rexe a concesión da xestión e explotación dos mercados municipais”.

S.ord. 23.04.07

SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a execución dos citados
acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do Progreso revelóuse pronto insuficiente para
facer fronte os gastos, e elo motivado principalmente polo feito de que os ingresos xenerados polas tarifas pola
ocupación dos postos e pola imposición das sancións, destinados a xenerar crédito por ingresos de natureza non
tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían insuficiente o importe
da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós
gastos, sinón máis ben polo desfase temporal entre o devengo dos segundos e a efectividade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelóuse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto pola insuficiencia da
partida de gasto como polo feito da duración, breve pero indeterminada, da medida temporal acordada polo
Concello de Vigo), e por elo, comunicóuse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo para a
axeitada xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus servizos, tendo
realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación e no pagamento atribuible en ningún
caso a mesma.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe, o Concello de Vigo está en disposición de facer fronte
ás obrigas de pago contraídas coa interesada en relación coas facturas por ela remitidas e que se relacionan a
continuación:

Nº FACTURA
C/5310

DATA FACTURA
30/03/2006

PROX. BASE
PROX. IVE PROX. TOTAL
245,77 €
39,32 €
285,09 €
245,77 €
39,32 €
285,09 €

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de referencia, comprometeron,
no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con iregularidades procedimentais que non implican falta de
credito adecuado e suficiente, nin ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade
absoluta senón a súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as prestacións a favor deste
Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que, existindo crédito adecuado e
suficiente para o gasto e tratándose dunha actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas
actuacións e o pago dunha indemnización sustitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecimento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de Execución do Orzamento
para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do presuposto serán obxecto de indemnización
substitutiva e recoñecemento extraxudicial de créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado
e suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 1210.227.06.11, existe crédito suficiente para facer fronte á
indemnización sustitutiva que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin limitación á
imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes necesidades de gasto que deben imputarse
á partida en cuestión durante o ano en curso.

S.ord. 23.04.07

Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización sustitutiva proposta, é
competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención municipal.

Polo exposto, PROPONSE A XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE, ACORDO
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á indemnización
substitutoria a favor de NORPREVENCION SL (C.I.F. B27222827), na contía de 285,09 €, correspondentes ós
servizos prestados no Mercado do Progreso en relación coas facturas que se citan.
2º.- De conformidade coa Base 28 das de execución orzamentaria para o ano 2007, recoñecer a obriga do gasto a
favor do acredor NORPREVENCION SL (C.I.F. B27222827), polo importe de 285,09 €, correspondentes ás
facturas seguintes:

Nº FACTURA
C/5310

DATA FACTURA
30/03/2006

PROX. BASE
PROX. IVE PROX. TOTAL
245,77 €
39,32 €
285,09 €
245,77 €
39,32 €
285,09 €

3º.- Ordenar o pago a favor de NORPREVENCION SL (C.I.F. B27222827) polo devandito importe de 285,09 € con
cargo ao crédito dispoñible na partida 1210.227.06.11 do orzamento vixente.

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

61(683).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA POR IMPORTE DE 873,78 € A FAVOR DE
OTRAPLASA POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO. EXPTE.
793/550.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 18.04.07, dáse conta
do informe-proposta do vocal do Tribunal Económico-Administrativo, do 29.03.07, conformado polo
primeiro tenente de Alcalde, que di o seguinte:
En Vigo, a 29 de marzo de 2007, en relación có asunto de referencia, emítese o presente en base ós seguintes
FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 6 de marzo de
2006 acordóu “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do
Progreso de Vigo como concesionaria do servizo público para a xestión e explotación do Mercado municipal do
Progreso, ó obxeto de fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.- Adoptar a medida
cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do Mercado municipal do Progreso ata a
substanciación do expediente informativo previsto no punto 1º, co fin de garantizar a prestación do servizo de
mercado.”

S.ord. 23.04.07

Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordóu “(...)PRIMEIRO.Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo do Mercado municipal do Progreso.(...)
OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó
resultar este na actualidade insuficiente.NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado,
dado que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido do Regulamento
Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordóu:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada
por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso
de Vigo e formalizada en documento administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente acordo adquira firmeza
en vía administrativa, sin que poida exceder en ningún caso do prazo regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do mesmo, o vocal do Tribunal
Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada
por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso
de Vigo, por incumprimento culpábel do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días
para que manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de resolución adquirirá firmeza. En caso
contrario, previa contestación ás alegacións plantexadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituida pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del
Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un
importe de 3. 005, 00 €, previo trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas causados ó Excmo.
Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a conseguinte explotación do servizo de
aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos postos de venda no
Mercado do Progreso para garantizar a continuidade na prestación do servizo de mercado, así como proceder a
contratación dos servizos necesarios para o bo funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que
rexe a concesión da xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a execución dos citados
acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do Progreso revelóuse pronto insuficiente para
facer fronte os gastos, e elo motivado principalmente polo feito de que os ingresos xenerados polas tarifas pola
ocupación dos postos e pola imposición das sancións, destinados a xenerar crédito por ingresos de natureza non
tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían insuficiente o importe
da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós
gastos, sinón máis ben polo desfase temporal entre o devengo dos segundos e a efectividade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelóuse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto pola insuficiencia da
partida de gasto como polo feito da duración, breve pero indeterminada, da medida temporal acordada polo
Concello de Vigo), e por elo, comunicóuse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo para a
axeitada xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus servizos, tendo
realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación e no pagamento atribuible en ningún
caso a mesma.

S.ord. 23.04.07

Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe, o Concello de Vigo está en disposición de facer fronte
ás obrigas de pago contraídas coa interesada en relación coas facturas por ela remitidas e que se relacionan a
continuación:

Nº FACTURA

DATA FACTURA
12783
19/12/2006
11465
12/06/2006
11701
26/07/2006

PROX. BASE
PROX. IVE PROX. TOTAL
816,62 €
57,16 €
873,78 €
300,00 €
21,00 €
321,00 €
366,62 €
25,66 €
392,28 €
150,00 €
10,50 €
160,50 €

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de referencia, comprometeron,
no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con iregularidades procedimentais que non implican falta de
credito adecuado e suficiente, nin ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade
absoluta senón a súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as prestacións a favor deste
Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que, existindo crédito adecuado e
suficiente para o gasto e tratándose dunha actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas
actuacións e o pago dunha indemnización sustitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecimento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de Execución do Orzamento
para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do presuposto serán obxecto de indemnización
substitutiva e recoñecemento extraxudicial de créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado
e suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 1210.227.06.11, existe crédito suficiente para facer fronte á
indemnización sustitutiva que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin limitación á
imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes necesidades de gasto que deben imputarse
á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización sustitutiva proposta, é
competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención municipal.

Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte, ACORDO
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á indemnización
substitutoria a favor de OTRAPLASA TRATAMIENTO DE PLAGAS SL (C.I.F. B36628287), na contía de 873,78 €,
correspondentes ós servizos prestados no Mercado do Progreso en relación coas facturas que se citan.
2º.- De conformidade coa Base 28 das de execución orzamentaria para o ano 2007, recoñecer a obriga do gasto a
favor do acredor OTRAPLASA TRATAMIENTO DE PLAGAS SL (C.I.F. B36628287), polo importe de 873,78 €,
correspondentes ás facturas seguintes:

Nº FACTURA

DATA FACTURA
12783
19/12/2006

PROX. BASE
PROX. IVE PROX. TOTAL
816,62 €
57,16 €
873,78 €
300,00 €
21,00 €
321,00 €

S.ord. 23.04.07

11465
11701

12/06/2006
26/07/2006

366,62 €
150,00 €

25,66 €
10,50 €

392,28 €
160,50 €

3º.- Ordenar o pago a favor de OTRAPLASA TRATAMIENTO DE PLAGAS SL (C.I.F. B36628287) polo devandito
importe de 873,78 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 1210.227.06.11 do orzamento vixente.

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

62(684).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA POR IMPORTE DE 3.165,20 € A FAVOR
DE PROSEGA SA POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO. EXPTE.
794/550.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 17.04.07, dáse conta
do informe-proposta do vocal do Tribunal Económico-Administrativo, do 29.03.07, conformado polo
primeiro tenente de Alcalde, que di o seguinte:
En Vigo, a 29 de marzo de 2007, en relación có asunto de referencia, emítese o presente en base ós seguintes
FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 6 de marzo de
2006 acordóu “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do
Progreso de Vigo como concesionaria do servizo público para a xestión e explotación do Mercado municipal do
Progreso, ó obxeto de fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.- Adoptar a medida
cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do Mercado municipal do Progreso ata a
substanciación do expediente informativo previsto no punto 1º, co fin de garantizar a prestación do servizo de
mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordóu “(...)PRIMEIRO.Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo do Mercado municipal do Progreso.(...)
OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó
resultar este na actualidade insuficiente.NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado,
dado que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido do Regulamento
Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordóu:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada
por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso
de Vigo e formalizada en documento administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente acordo adquira firmeza
en vía administrativa, sin que poida exceder en ningún caso do prazo regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do mesmo, o vocal do Tribunal
Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada
por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso

S.ord. 23.04.07

de Vigo, por incumprimento culpábel do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días
para que manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de resolución adquirirá firmeza. En caso
contrario, previa contestación ás alegacións plantexadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituida pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del
Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un
importe de 3. 005, 00 €, previo trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas causados ó Excmo.
Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a conseguinte explotación do servizo de
aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos postos de venda no
Mercado do Progreso para garantizar a continuidade na prestación do servizo de mercado, así como proceder a
contratación dos servizos necesarios para o bo funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que
rexe a concesión da xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a execución dos citados
acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do Progreso revelóuse pronto insuficiente para
facer fronte os gastos, e elo motivado principalmente polo feito de que os ingresos xenerados polas tarifas pola
ocupación dos postos e pola imposición das sancións, destinados a xenerar crédito por ingresos de natureza non
tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían insuficiente o importe
da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós
gastos, sinón máis ben polo desfase temporal entre o devengo dos segundos e a efectividade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelóuse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto pola insuficiencia da
partida de gasto como polo feito da duración, breve pero indeterminada, da medida temporal acordada polo
Concello de Vigo), e por elo, comunicóuse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo para a
axeitada xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus servizos, tendo
realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación e no pagamento atribuible en ningún
caso a mesma.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe, o Concello de Vigo está en disposición de facer fronte
ás obrigas de pago contraídas coa interesada en relación coas facturas por ela remitidas e que se relacionan a
continuación:

Nº FACTURA
06/002494
06/002495
06/002496

PROX. BASE
PROX. IVE PROX. TOTAL
DATA FACTURA
2.720,00 €
435,20 €
3.155,20 €
22/06/2006
760,00 €
121,60 €
881,60 €
22/06/2006
960,00 €
153,60 €
1.113,60 €
22/06/2006
1.000,00 €
160,00 €
1.160,00 €
FUNDAMENTOS DE DEREITO

PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de referencia, comprometeron,
no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con iregularidades procedimentais que non implican falta de
credito adecuado e suficiente, nin ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade
absoluta senón a súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).

S.ord. 23.04.07

SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as prestacións a favor deste
Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que, existindo crédito adecuado e
suficiente para o gasto e tratándose dunha actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas
actuacións e o pago dunha indemnización sustitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecimento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de Execución do Orzamento
para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do presuposto serán obxecto de indemnización
substitutiva e recoñecemento extraxudicial de créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado
e suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 1210.227.06.11, existe crédito suficiente para facer fronte á
indemnización sustitutiva que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin limitación á
imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes necesidades de gasto que deben imputarse
á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización sustitutiva proposta, é
competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte, ACORDO
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á indemnización
substitutoria a favor de PROSEGA SA (C.I.F. A36619237), na contía de 3.155,20 €, correspondentes ós servizos
prestados no Mercado do Progreso en relación coas facturas que se citan.
2º.- De conformidade coa Base 28 das de execución orzamentaria para o ano 2007, recoñecer a obriga do gasto a
favor do acredor PROSEGA SA (C.I.F. A36619237), polo importe de 3.155,20 €, correspondentes ás facturas
seguintes:

Nº FACTURA
06/002494
06/002495
06/002496

PROX. BASE
PROX. IVE PROX. TOTAL
DATA FACTURA
2.720,00 €
435,20 €
3.155,20 €
22/06/2006
760,00 €
121,60 €
881,60 €
22/06/2006
960,00 €
153,60 €
1.113,60 €
22/06/2006
1.000,00 €
160,00 €
1.160,00 €

3º.- Ordenar o pago a favor de PROSEGA SA (C.I.F. A36619237) polo devandito importe de 3.155,20 € con cargo
ao crédito dispoñible na partida 1210.227.06.11 do orzamento vixente.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
NESTE INTRE AUSÉNTASE DA REUNIÓN O CONCELLEIRO SR. COMESAÑA ABALDE.
63(685).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA POR IMPORTE DE 2204,40 € A FAVOR
DE TELETECNICOS SL POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERC. DO PROGRESO.
EXPTE. 796/550.

S.ord. 23.04.07

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 17.04.07, dáse conta
do informe-proposta do vocal do Tribunal Económico-Administrativo, do 17.04.07, conformado polo
primeiro tenente de Alcalde, que di o seguinte:
En Vigo, a 29 de marzo de 2007, en relación có asunto de referencia, emítese o presente en base ós seguintes
FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 6 de marzo de
2006 acordóu “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do
Progreso de Vigo como concesionaria do servizo público para a xestión e explotación do Mercado municipal do
Progreso, ó obxeto de fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder determinar as
causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.- Adoptar a medida
cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do Mercado municipal do Progreso ata a
substanciación do expediente informativo previsto no punto 1º, co fin de garantizar a prestación do servizo de
mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordóu “(...)PRIMEIRO.Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo do Mercado municipal do Progreso.(...)
OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progreso, ó
resultar este na actualidade insuficiente.NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no mercado,
dado que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido do Regulamento
Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordóu:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada
por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso
de Vigo e formalizada en documento administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente acordo adquira firmeza
en vía administrativa, sin que poida exceder en ningún caso do prazo regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do mesmo, o vocal do Tribunal
Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada
por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do Progreso
de Vigo, por incumprimento culpábel do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por prazo de 10 días
para que manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de resolución adquirirá firmeza. En caso
contrario, previa contestación ás alegacións plantexadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituida pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del
Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola entidade Caixanova, en data 3 de xuño de 2003, por un
importe de 3. 005, 00 €, previo trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas causados ó Excmo.
Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a conseguinte explotación do servizo de
aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos postos de venda no
Mercado do Progreso para garantizar a continuidade na prestación do servizo de mercado, así como proceder a
contratación dos servizos necesarios para o bo funcionamento do mercado, impostos no Prego de condicións que
rexe a concesión da xestión e explotación dos mercados municipais”.
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SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a execución dos citados
acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do Progreso revelóuse pronto insuficiente para
facer fronte os gastos, e elo motivado principalmente polo feito de que os ingresos xenerados polas tarifas pola
ocupación dos postos e pola imposición das sancións, destinados a xenerar crédito por ingresos de natureza non
tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían insuficiente o importe
da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós
gastos, sinón máis ben polo desfase temporal entre o devengo dos segundos e a efectividade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelóuse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto pola insuficiencia da
partida de gasto como polo feito da duración, breve pero indeterminada, da medida temporal acordada polo
Concello de Vigo), e por elo, comunicóuse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo para a
axeitada xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus servizos, tendo
realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación e no pagamento atribuible en ningún
caso a mesma.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe, o Concello de Vigo está en disposición de facer fronte
ás obrigas de pago contraídas coa interesada en relación coas facturas por ela remitidas e que se relacionan a
continuación:

Nº FACTURA
175
155
126
10720
396
479
442
489

DATA FACTURA
25/01/2007
22/01/2007
17/01/2007
09/11/2006
27/02/2007
13/03/2007
06/03/2007
13/03/2007

FACT.BASE
FACT. IVE
FACT.TOTAL
1.900,35 €
304,05 €
2.204,40 €
60,34 €
9,66 €
70,00 €
73,28 €
11,72 €
85,00 €
482,76 €
77,24 €
560,00 €
68,97 €
11,03 €
80,00 €
163,79 €
26,21 €
190,00 €
137,93 €
22,07 €
160,00 €
298,28 €
47,72 €
346,00 €
615,00 €
98,40 €
713,40 €

FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de referencia, comprometeron,
no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con iregularidades procedimentais que non implican falta de
credito adecuado e suficiente, nin ausencia total do procedemento, polo que non determinan a súa nulidade
absoluta senón a súa anulabilidade (artigo 63. TRLCAP e 63 LRXAP).
SEGUNDO.- Non obstante a devandita anulabilidade das actuacións municipais, as prestacións a favor deste
Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que, existindo crédito adecuado e
suficiente para o gasto e tratándose dunha actuación meramente anulable, procedería a convalidación das ditas
actuacións e o pago dunha indemnización sustitutiva a favor do interesado a fin de evitar un enriquecimento
inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa base 28 das Bases de Execución do Orzamento
para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora do presuposto serán obxecto de indemnización
substitutiva e recoñecemento extraxudicial de créditos polo Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado
e suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais casos (...)".
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TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 1210.227.06.11, existe crédito suficiente para facer fronte á
indemnización sustitutiva que se propón e polo asinante se considera que non existe impedimento nin limitación á
imputación deste gasto ó orzamento corrente en relación coas restantes necesidades de gasto que deben imputarse
á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización sustitutiva proposta, é
competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención municipal.

Polo exposto, PROPONSE A XUNTA DE GOBERNO LOCAL a adopción do seguinte acordo:
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á indemnización
substitutoria a favor de PROFESIONALES TELETECNICOS SL (C.I.F. B36821718), na contía de 2.204,40 €,
correspondentes ós servizos prestados no Mercado do Progreso en relación coas facturas que se citan.
2º.- De conformidade coa Base 28 das de execución orzamentaria para o ano 2007, recoñecer a obriga do gasto a
favor do acredor PROFESIONALES TELETECNICOS SL (C.I.F. B36821718), polo importe de 2.204,40 €,
correspondentes ás facturas seguintes:

Nº FACTURA
175
155
126
10720
396
479
442
489

DATA FACTURA
25/01/2007
22/01/2007
17/01/2007
09/11/2006
27/02/2007
13/03/2007
06/03/2007
13/03/2007

FACT.BASE
FACT. IVE
FACT.TOTAL
1.900,35 €
304,05 €
2.204,40 €
60,34 €
9,66 €
70,00 €
73,28 €
11,72 €
85,00 €
482,76 €
77,24 €
560,00 €
68,97 €
11,03 €
80,00 €
163,79 €
26,21 €
190,00 €
137,93 €
22,07 €
160,00 €
298,28 €
47,72 €
346,00 €
615,00 €
98,40 €
713,40 €

3º.- Ordenar o pago a favor de PROFESIONALES TELETECNICOS SL (C.I.F. B36821718) polo devandito importe
de 2.204,40 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 1210.227.06.11 do orzamento vixente.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
64(686).ANULACIÓN DE PERMISO NON RETRIBUÍDO DE Dª. ESTÍBALIZ GARCÍA
GUNTIÑAS, AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL INTERINA. EXPTE. 17231/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa da Unidade de Persoal,
do 16.04.07, que di o seguinte:
Con data 6 de febrero de 2007, Dª Estibaliz García Guntiñas, auxiliar de administración xeral interina, adscrita ó
servizo de Administración de Tributos, solicita un permiso sen soldo durante o mes de abril, ó cal se lle autoriza
por acordo da Xunta de Goberno Local de data 5 de marzo pasado.
Con data 12 de abril de 2007, nº de documento 70045257, solicita se anule dado que se atopa de baixa médica
dende o 9 de marzo.

S.ord. 23.04.07

Por isto, a funcionaria que subscribe propón á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Deixar sen efecto a autorización da Xunta de Goberno Local de data 5 de marzo de 2007, dun permiso sen soldo
por asuntos persoais durante ó mes de abril de 2007 á auxiliar de administración xeral interina, adscrita ó servizo
de Administración de Tributos Dª Estíbaliz García Guntiñas, por encontrarse de baixa médica dende 9 de marzo
pasado.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
65(687).SOLICITUDE DE PERMISO NON RETRIBUÍDO DE Dª. ANA FERNÁNDEZ
ARIAS, AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL INTERINA. EXPTE. 17219/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa da Unidade de Persoal,
do 12.04.07, que di o seguinte:
Autorizar a Dª Ana Mª Fernández Arias, con número de persoal 79391, auxiliar de administración xeral
interina, un permiso sen soldo por asuntos personais de 15 días durante o vindeiro mes de maio, de
conformidade co previsto no art. 17 c) do vixente acordo regulador das condicións económicas e sociais
do persoal ó servicio do Concello de Vigo.
Durante a súa duración a interesada permanecerá de alta no réxime xeral da Seguridade Social e
computará a efectos de antigüidade, pero non a efectos de vacacións, permiso por asuntos personais e
pagas extraordinarias.
66(688).SOLICITUDE DE PERMISO NON RETRIBUÍDO DE D. BENJAMÍN COLLAZO
RODRÍGUEZ, ENXEÑEIRO INDUSTRIAL. EXPTE. 17192/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa da Unidade de Persoal,
do 16.04.07, que di o seguinte:
Autorizar a D. Benjamín Collazo Rodríguez (núm. persoal 78894), enxeñeiro industrial, un permiso sen
soldo por asuntos personais entre os días 16 e 30 do presente mes de abril, de conformidade co previsto
no artigo 17 c) do vixente Acordo Regulador das condicións económicas e sociais do persoal ó servicio
do concello de Vigo.
Durante a súa duración o interesado permanecerá de alta no réxime xeral da Seguridade Social e
computará a efectos de antigüidade, pero non a efectos de vacacións, permiso por asuntos personais e
pagas extraordinarias.
67(689).PRÓRROGA POR UN PERÍODO DE TRES MESES DO CONTRATO DE TRES
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. EXPTE. 17207/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 12.04.07, e de acordo
co informe-proposta da técnica de Organización e Xestión de Recursos Humanos, conformado pola xefa
do Servizo de Persoal e polo teniente de alcalde, que di o seguinte:

S.ord. 23.04.07

A Xunta de Goberno Local, en sesións de 29 de decembro do 2006 e 8 de xaneiro do 2007 , (exptes. 16974-220 e
16969-220), adoptou acordos para a contratación por acumulación de tarefas de un e tres auxiliares
administrativos/as, respectivamente, sendo formalizados con data 16 de xaneiro do 2007 os correspondentes
contratos e polo periodo de tres meses, os/as aspirantes que figuran en ditos acordos e na lista da comisión de
valoración de data 17 de novembro do 2006 e que obtivéron a máxima puntuación, D. Carlos Yáñez Iglesias, Dª
Lorena Ferreira Extremadouro, Dª Ana María Alvarez Alvarez.
A modalidade é a de un contrato eventual por circunstancias da producción por acumulación de tarefas regulado
no artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, do Texto refundido do Estatuto dos
Traballadores, e RD 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o citado artigo 15 ET en materia de
contratos de duración determinada.
Tendo en conta os escritos de data 27 e 19 de marzo de 2007, asinados pola xefa de Área de Seguridade e
Mobilidade e da responsabel da Casa Galega da Cultura e do Servicio de Persoal, no que se pón de manifesto a
continuidade das circunstancias que se déron para a contratación inicial, solicitando por parte da mesma a
prórroga dos devanditos contratos, parece oportuna a tramitación do presente expediente.
Dado que o contrato eventual por circunstancias da producción ou acumulación de tarefas permite unha duración
máxima de seis meses dentro do período de un ano –con carácter improrrogable—e sempre que exista consignación
presupostaria suficiente para facer fronte ao gasto que se propón, non se observan impedimentos para a
autorización das prorrogas solicitadas, sempre en tanto non implique superación do límite legal establecido polo
Real-Decreto-Lei 5/2006, do 9 de xuño, para a mellora do crecemento e do emprego (BOE nº 141, do mércores 14
de xuño de 2006, vixente a tales efectos dende o pasado 1 de xullo de 2006.
Custo da prórroga por un periodo de 3 meses:
Importe RC………………………………………………... …..

22.452.- Euros.

-Códigos dos postos e servicios a efectos nómina:Cod. posto aux. admtvo.: 138, cod. serv. estadistica: cod. 234,
cod. serv. Mobilidade e seguridade: 210 e cod. serv. Persoal: 220.
-Custo 3 auxiliares administrativos x 3 meses…………….
-

Básicas…………..
C.D……………….
C.E……………….
Total (1 aux.)……..
P.P.Extra………………
S.S. Concello ……………

22.452.-E

575,68.352,95.546,05-.
1.474,68.737,34.774,20.-

Vistas as competencias en materia de persoal que a Xunta de Goberno Local ostenta ex artigo 127.l.h) da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, en redacción dada pola Lei 57/2003, do 16 de
decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local, en canto ao réxime dos municipios de grande
poboación, elévase á sua consideración a seguinte
PROPOSTA DE ACORDO

S.ord. 23.04.07

“PRIMEIRO.- Autoriza-la prórroga dos seguintes contratos:
1º.- Contratos subscritos en data 16 de xaneiro do 2007, con don Carlos Yáñez Iglesias, dona Lorena Ferreira
Extremadouro e dona Ana Maria Alvarez Alvarez, por un período de tres meses (dende o 16 de abril do 2007 ata o
15 de xullo do 2007).
SEGUNDO.- Nos mesmos termos e condicións que figuran no contrato por elas asinados, cun custe estimado de
22.452.- €, imputables á partida 121.0.140.000.00- “Outras modalidades de contratación temporal”.
TERCEIRO.- A presente prórroga autorízase sen prexuizo do disposto no artigo 15.5 do Real Decreto Lexislativo
1/1995, do 24 de marzo, do Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores, en nova redacción dada polo Real
Decreto-Lei 5/2006, do 9 de xuño, para a mellora do crecemento e do emprego (BOE nº 141, do mércores 14 de
xuño de 2006) en canto á prohibición legal do encadenamento de contratos laborais temporais”.

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

68(690).PRÓRROGA POR UN PERÍODO DE TRES MESES DO CONTRATO DE TRES
SUBALTERNOS. EXPTE. 17215/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral do 12.04.07, e de acordo
co informe-proposta da técnica de Organización e Xestión de Recursos Humanos, conformado pola xefa
do Servizo de Persoal e polo teniente de alcalde, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local, en sesións de 29 de xaneiro do 2007 , (expte. 17022-220), adoptou acordos para a
contratación por acumulación de tarefas de tres subalternos, sendo formalizados con data 1 de febreiro do 2007 os
correspondentes contratos con don Alejandro Ocampo Cardalda, NIF. 76.894.626-Z, Dª Mª Begoña Villar Conde,
NIF 36.093.840-D e D. Manuel Angel Menduiña Pastoriza con NIF 52.492.675-M, e polo periodo de tres meses.
Ditos/as aspirantes que figuran en dito acordo e na lista de substitucións, recollida na acta do tribunal calificador
de data 18 de decembro do 2003, correspondente as probas selectivas para a cobertura como funcionarios/as de
carreira de catro prazas de subalterno, aceptaron expresamente unha eventual contratación temporal por
circunstancias da producción, baixo a modalidade de un contrato eventual por circunstancias da producción por
acumulación de tarefas regulado no artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, do Texto
refundido do Estatuto dos Traballadores, e RD 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o citado
artigo 15 ET en materia de contratos de duración determinada.
Tendo en conta os escritos de data 2 de abril de 2007, asinados pola xefa de Conserxería e da responsabel da Casa
Galega da Cultura,
no que se pón de manifesto a continuidade das circunstancias que se déron para a
contratación inicial, solicitando por parte da mesma a prórroga dos devanditos contratos, parece oportuna a
tramitación do presente expediente.
Dado que o contrato eventual por circunstancias da producción ou acumulación de tarefas permite unha duración
máxima de seis meses dentro do período de un ano –con carácter improrrogable—e sempre que exista consignación
presupostaria suficiente para facer fronte ao gasto que se propón, non se observan impedimentos para a
autorización das prorrogas solicitadas, sempre en tanto non implique superación do límite legal establecido polo
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Real-Decreto-Lei 5/2006, do 9 de xuño, para a mellora do crecemento e do emprego (BOE nº 141, do mércores 14
de xuño de 2006, vixente a tales efectos dende o pasado 1 de xullo de 2006.
Custo da prórroga por un periodo de 3 meses:
Importe RC………………………………………………... …..

21.000.- Euros.

-Códigos dos postos e servicios a efectos nómina:Cod. posto Ordenanza: 155 e código dos servicios os que están
adscritos: cod. Bibliotecas: 334 e Conserxería: 201.
-Custo 3 subalternos x 3 meses…………
-

Básicas…………..
C.D……………….
C.E……………….
Total (1 subalt.)…
P.P.Extra………………
S.S. Concello ……………

21.000.- Euros.
525,57.307,64.546,05.1.379,26.689,63.724,11.-

Vistas as competencias en materia de persoal que a Xunta de Goberno Local ostenta ex artigo 127.l.h) da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, en redacción dada pola Lei 57/2003, do 16 de
decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local, en canto ao réxime dos municipios de grande
poboación, elévase á sua consideración a seguinte
PROPOSTA DE ACORDO
“PRIMEIRO.- Autoriza-la prórroga dos seguintes contratos:
1º.- Contratos subscritos en data 1 de febreiro do 2007, con don Manuel Angel Menduiña Pastoriza, Maria
Begoña Villar Conde y Alejandro Ocampo Cardalda, por un período de tres meses (dende o 1 de maio do 2007 ata
o 31 de xullo do 2007).
SEGUNDO.- Nos mesmos termos e condicións que figuran no contrato por elas asinados, cun custe estimado de
21.000.- €, imputables á partida 121.0.140.000.00- “Outras modalidades de contratación temporal”.
TERCEIRO.- A presente prórroga autorízase sen prexuizo do disposto no artigo 15.5 do Real Decreto Lexislativo
1/1995, do 24 de marzo, do Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores, en nova redacción dada polo Real
Decreto-Lei 5/2006, do 9 de xuño, para a mellora do crecemento e do emprego (BOE nº 141, do mércores 14 de
xuño de 2006) en canto á prohibición legal do encadenamento de contratos laborais temporais”.

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

69(691).GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS POR
SERVIZOS DE GRAN GALA CON MOTIVO DA “PRESENTACIÓN DOS XOGOS DE
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ADELAIDA” E OS “VIGUESES DISTINGUIDOS” DO PERSOAL DA POLICÍA LOCAL.
EXPTE. 17197/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 16.04.07, e de acordo co
informe-proposta da xefa da Unidade de Persoal, do 30.03.07, conformado polo primeiro tenente de
Alcalde, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer as obrigas que polo concepto de gratificación por servicios especiais extraordinarios de gran
gala prestados con motivo da “Presentación dos Xogos de Adelaida” e aos “Vigueses Distinguidos”,
aboarase o persoal da Policía Local que figuran na relación que se achega no expediente e que comeza
por don Julio Casal Piñeiro e remata por don Ramón Pérez Rodríguez, por unha cantidade total de 681'78
€.
70(692).CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA SUBSTITUCIÓNS POR PERÍODO DE
VACACIÓNS NA U.A.D. CEDRO. EXPTE. 17224/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral, do 16.04.07, dáse conta
do informe-proposta da técnica de Organización e Xestión de Recursos Humanos, conformado pola xefa
do Servizo de Persoal e polo concelleiro de Persoal, que di o seguinte:
Con data 27 de marzo do 2007, o Director da U.A.D. CEDRO, coa conformidade da Concelleira de Benestar
Social, solicita a substitución das dúas funcionarias que prestan servicios de atención os usuarios no dito Servicio,
durante os meses de xullo e agosto do presente ano, tal e como se ven realizando en anos precedentes.
Asi mesmo, no referido escrito solicítase tamén a substitución de médico-psiquiatra durante o disfrute do periodo
vacacional correspondente o presente ano.
Dita contratación xustifícase polo propio carácter social da prestación do servicio e a presión asistencial ó que está
sometido o mesmo, posto que a toma dos opiáceos substitutivos son necesariamente diarias e presenciais e afectan
aproximadamente a uns 1.400 pacientes diarios.
Fundamentos legais:
De conformidade co disposto no artigo 9.2 da Lei 4/88, de 26 de maio, da Función Pública de Galicia, a selección
de persoal laboral efectuaráse de acordo coa oferta de emprego público, mediante convocatoria pública e a través
do sistema de concurso ou concurso-oposición libre.
Nembargantes, e consonte ó parágrafo 3º do mesmo artigo, poderáse tamén contratar persoal laboral de
carácter non permanente de conformidade coa lexislación laboral vixente, para a realización de traballo
de carácter temporal e conxuntural por razóns de necesidade ou urxencia, debidamente motivadas.
Ó abeiro do disposto no artigo 35 do RD 364/95, de 10 de marzo, polo que se establece o regulamento xeral de
ingreso do persoal ó servicio da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción
profesional dos funcionarios civís da Administración xeral do Estado, de aplicación supletoria para o persoal da
Administración Local (artigo 1.3), poderáse proceder á contratación de persoal laboral non permanente para a
realización de traballos que non poidan ser atendidos por persoal laboral fixo.
No artigo 15.1 c) do E.T., desenvolvido polo R.D. 2720/98, de 18 de decembro, e RDL 5/2001, de 2 de marzo,
contémplase a posibilidade de que as empresas –incluídas as administracións públicas- poidan realizar contratos

S.ord. 23.04.07

para substituir a traballadores ausentes con reserva de posto ou para cubrir temporalmente un posto de traballo
durante o proceso de selección.
A modalidade contractual que se considera oportuno elexir –contrato por acumulación de tarefas-, está definida
para atender esixencias circunstanciais por acumulación de tarefas, ainda que sexa tratandose da actividade
normal (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de decembro, e o seu prazo contractual establecese,
como máximo, en seis meses no periodo de un ano. A xurisprudencia do Tribunal Supremo (SS. de 5 de xullo de
1994, RJ 6339 de 12 de xullo de 1994, RJ 7156, entre outras) veñen admitindo expresamente a viabilidade desta
modalidade contractual para garanti-la debida suplencia de traballadores durante os períodos vacacionais.
Dado que o contrato eventual por circunstancias da producción ou acumulación de tarefas permite unha duración
máxima de seis meses dentro do período de un ano –con carácter improrrogable—e sempre que exista consignación
presupostaria suficiente para facer fronte ao gasto que se propón, sempre en tanto non implique superación do
límite legal establecido polo Real-Decreto-Lei 5/2006, do 9 de xuño, para a mellora do crecemento e do emprego
(BOE nº 141, do mércores 14 de xuño de 2006, vixente a tales efectos dende o pasado 1 de xullo de 2006.

Enténdese amparada esta contratación ó abeiro do disposto no artigo 20 da Lei 30/2005, de presupostos xerais do
Estado para o ano 2006, xa que se trata de cubrir unha necesidade urxente nun servicio de recepción obrigatoria
como a que nos ocupa.
O importe das contratacions propostas é o seguinte:

IMPORTE TOTAL:
laboral.

9.606,55 € con cargo á partida 121.0.140.00.00-outras modalidades de contratación

MEDICO
Retribucions Basicas:
Complemento Destino :
Complemento especifico:
Total Mensual:
Parte proporcional paga Extra:
S.S. Concello
IMPORTE TOTAL(1 mes):

1.112,85.-€
704,28.- €
1.144,36 €
2.961,49 €
493,58 €
1.209,27 E
4.664,34 €

AUXILIAR LABORATORIO
Retribucions Basicas:
Complemento Destino :
Complemento especifico:
Total Mensual:
Parte proporcional paga Extra:
S.S. Concello:
IMPORTE TOTAL ( 2 meses)

575,68.- €
352,95.- €
584,32.- €
1.512,95 €
504,31 €
706,00 €
4.942,21 €

S.ord. 23.04.07

En relación o exposto, a unidade de persoal fai a seguinte PROPOSTA DE ACORDO A XUNTA DE GOBERNO
LOCAL, para a cobertura temporal de persoal de CEDRO, durante o seu período vacacional, que garantice a
prestación do servicio:
“Primeiro.Solicitar candidatos a través de publicación de anuncio publicado na prensa local para cubrir o
periodo vacacional do persoal da Unidade Asistencial de Drogodependientes “CEDRO”, que resposten as
seguintes características:
-

-

Posto de Traballo: Un Médico.
Titulación: Licenciado/a en Medicina.
Duración contrato: 1 més, (Dende ó 16.07.07 ata 31.07.07 e do 17.08.07 ata 31.08.07).
Valoraráse ó curriculum e a experiencia en drogodependentes.
Posto de Traballo: Auxiliar de Enfermería ou Clínica, de unidades especiais e de Saúde Mental.
Titulación: Os interesados deberán estar en posesión das titulacións dos ciclos formativos de grao medio
de tecnicos en coidados auxiliares de enfermaría, téndose en conta ó disposto sobor equivalencias e
vixencias das titulacións contempladas na Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación.
Duración contrato: 2 meses, que corresponden ó periodo vacacional de duas funcionarias.
Valoraráse experiencia con drogodependientes, en unidades especiais e de saúde mental.

Ó prazo de presentación de instancias: Ó prazo de presentación de instancias, rematará ó día 30 de abril do ano
que andamos. As solicitudes, acompañadas dos correspondentes curriculuns, copia D.N.I., vida laboral e a
titulación esixida, presentaránse no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.
Que por unha Comisión de selección composta pola concelleira delegada da área de Participación Cidadá –que
actuará como presidenta-, o Director de CEDRO ou técnico no que delegue, un funcionario municipal designado
polo Comité de persoal (encadrado nunha praza de nivel de titulación, cando menos, igual que a do posto a
desempeñar), e a xefa da unidade de Persoal ou técnico/a en quen delegue –que actuará como Secretaria/o-, unha
vez realizada a entrevista ós aspirantes admitidos e tra-lo exáme do curriculum, propoña un candidato por cada un
dos postos a cubrir, co obxecto de formaliza-la súa contratación, podendo esixirse a realización dunha proba oral
ou escrita de carácter práctico, sobre o contido das tarefas propia do posto.
Que pola Alcaldía-Presidencia se proceda á formalización dos correspondentes contratos cos/as candidatos/as,
propostos pola citada Comisión, unha vez resolta a selección, sendo éstes/as contratados/as baixo a modalidade
contractual –contrato por acumulación de trefas (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18 de
decembro.”, sempre en tanto non implique superación do límite legal establecido polo Real-Decreto-Lei 5/2006, do
9 de xuño, para a mellora do crecemento e do emprego (BOE nº 141, do mércores 14 de xuño de 2006, vixente a
tales efectos dende o pasado 1 de xullo de 2006.

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

71(693).RECLAMACIÓN DE EQUIPARACIÓN RETRIBUTIVA DOS AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. EXPTE. 2358/407.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta da proposta de acordo do concelleiro delegado de
Urbanismo, do 27.03.07, que di o seguinte:
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ANTECEDENTES
No día 26 de marzo de 2007 o Secretario da Xerencia Municipal de Urbanismo emitiu o seguinte Informe:
“FEITOS
1º.- En data 08/02/2007 os funcionarios de carreira D. Óscar Couce Senra, Dª Mª Inés Cacharrón González, Dª
Eva Mª Casalderrey Aboal, Dª María Carmen Cores Míguens, Dª Josefa de Castro Mosquera, Dª Mónica
Domínguez Estévez, Dª Marta Iglesias Pereira, Dª Teresa Rivas Rodríguez e Dª Purificación Vega Rubio, auxiliares
administrativos da Xerencia de Urbanismo de Vigo, presentaron nesta Administración municipal solicitude de
equiparación retributiva co personal funcionario do Concello da mesma categoría e funcións.
Sinalaron na súa reclamación que no mes de xaneiro de 2007 percibiron por “complemento de destino” 330,28 € e
por “complemento específico” 440,99 €. Sen embargo, os demáis funcionarios do Concello de Vigo de igual grupo,
categoría e posto de traballo (algúns deles adscritos funcionalmente a este Organismo autónomo) percibiron un
“complemento de destino” de 352,95 € e un complemento específico de 523,03 €.
Engaden que dita discriminación incumpre, entre outras normas, o disposto nos Estatutos da Xerencia de
Urbanismo, en cuxo art. 16 se lle atribúen ao seu personal funcionario as mesmas retribucións básicas e
complementarias cas dos postos de traballo equivalentes do resto da organización municipal.
2º.- No día 08/03/2007 o Director dos Servizos Centrais da Xerencia Municipal de Urbanismo emitiu o seguinte
Informe:
“A Xunta de Goberno deste Concello de Vigo aprobou en sesión extraordinaria de 23 de decembro de 2005 unha
modificación da Relación de Postos de Traballo do persoal ó servizo do Concello de Vigo que afectaba ás súas
retribucións complementarias (complemento de destino e complemento específico). No caso dos auxilares
administrativos supuña pasar do nivel 15 ó 16 do complemento de destino (305,06 €/ano) e incrementar o
complemento específico en 1.103,96 €/ano. O acordo ten efectos dende o 1 de febreiro de 2005. Este acordo
municipal foi a consecuencia dun longo proceso, iniciado en 1997, de reclasificación dos postos e da súa
valoración individualizada, que culminou nunha proposta retributiva pactada cos diferentes sindicatos con
representacion do persoal. O persoal propio dos diferentes organismos autónomos quedou fora da devandita
valoración e da consecuente modificación da relación de postos de traballo. As nóminas do persoal do Concello
recollen de forma normalizada este incremento retributivo desde xaneiro deste ano 2007. O 8 de febreiro de 2007 os
nove auxiliares administrativos en propiedade desta Xerencia Municipal de Urbanismo presentan por Rexistro
solicitude de equiparación retributiva respecto ós mesmos postos de Concello, ó abeiro do disposto nos artigos 15 e
16 dos Estatutos desta Xerencia Municipal de Urbanismo. Parece máis que obvio que cómpre realizar a devandita
equiparación retributiva e que os motivos que levaron a modificar a relación de postos de traballo do Concello
concorren no persoal da Xerencia que ven realizando funcións totalmente equiparables. É necesario, por tanto,
artellar a forma de que exista unha consignación orzamentaria perdurable ó longo dos exercicios que garanta o
pagamento das retribucións na súa integridade e de forma consolidada, sexa a través da aprobación dun
Orzamento ou, no seu caso, dunha modificación orzamentaria”.

FUNDAMENTOS DE DEREITO
I.- No art. 23.3.a) Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Reforma da Función Pública, defínese o “complemento de
destino” como unha retribución accesoria “correspondente ao nivel do posto que se desempeñe”.
No art. 64.3.a) Lei 4/1988, de 26 de maio da función pública de Galicia engádese que o “complemento de destino”:
“(...) figurará nas relacións de postos de traballo e será igual para tódolos postos do mesmo nivel”.
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Do mesmo xeito, no art. 3 RD 861/1986, de 25 de abril, aprobatorio do réxime de retribucións na Administración
local dispón o seguinte sobre o complemento de destino:
“1. O Pleno de cada Corporación, na relación de postos de traballo, determinará o nivel correspondente a cada un
deles dentro dos límites mínimos e máximos que se determinan no anexo deste Real Decreto.
2. A asignación de niveis deberá efectuarse de tal forma que, en todo caso, o nivel de complemento de destino dun
posto de traballo sexa superior ao que corresponda a calquér outro subordinado ao mesmo.
3. A asignación de niveis de postos de traballo non incluidos na relación de postos tipo efectuarase polas
Corporacións sobre a base da responsabilidade que se derive das funcións a eles encomendadas e/ou por analoxía
ou similitude cos postos da estructura establecida.
4. A cuantía do complemento de destino deberá reflectirse anualmente no orzamento de cada Corporación, segundo
estableza para cada nivel a Lei de Presupostos Xerais do Estado para os funcionarios da Administración Civil d
Estado (...)”.
II.- No art. 23.3.a) Lei 30/1984, do 2 de agosto e art. 64.3.b) Lei 4/1988, de 26 de maio citadas disponse que o
“complemento específico” constitúe unha retribución das “condicións particulares dalgúns postos de traballo en
atención á súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, incompatibilidade, peligrosidade ou
penosidade”.
No art. 4 RD 861/1986, de 25 de abril preceptúase que:
“(...) 2. O establecemento ou modificación do complemento específico esixirá, con carácter previo, que pola
Corporación se efectúe unha valoración do posto de traballo (...).
3. Efectuada a valoración, o Pleno da Corporación, ao aprobar a relación de postos de traballo, determinará
aquéles aos que corresponde un complemento específico, sinalando a súa respectiva contía.
4. A cantidade global destiñada á asignación de complementos específicos figurará no orzamento e non poderá
exceder do límite máximo expresado no artigo 7.2, a), desta norma”.
III.- No art. 15 dos vixentes Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo aprobados por Acordo plenario
municipal do 29/07/1996 (BOP do 04/09/1996) disponse que: “os dereitos e obrigas do persoal da Xerencia serán
os propios do persoal que presta servizos no Concello de Vigo, segundo o convenio regulador do Concello”. E,
finalmente, no art. 16 dos mesmos Estatutos preceptúase que: “as retribucións básicas e de complementos
retributivos do persoal da Xerencia, nas súas diferentes categorías e nos diferentes postos de traballo, serán as que
corresponda a aqueles postos de traballo de igual grado e contido do resto da organización municipal, segundo o
acordo regulador vixente en cada momento”.
IV.- A xurisprudenza do Tribunal Supremo e do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia conclúe que na
determinación dos complementos retributivos dos funcionarios de carreira resulta de aplicación o principio de
igualdade e non discriminación consagrado no art. 14 CE. De xeito que a postos de traballo de idéntico contido
deben asignárselle complementos salariais tamén idénticos.
Dita doutrina resúmese na Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sª do cont.-ad.) 947/2005, do 23
de novembro de 2005 (rec. 45/2004, JUR 2006\86509), na que se sinala o seguinte:
“(...) TERCERO.- La absoluta identidad de funciones desde la fecha de toma de posesión que el demandante invoca
en apoyo de su pretensión, constituye una realidad innegable (...). La conculcación del principio de igualdad en la
aplicación de la ley, proclamado en el articulo 14 de la Constitución, exige la previa demostración de que ante
situaciones idénticas comparativamente hablando la solución normativa es diferente, sin la existencia de razones
objetivas para el distinto tratamiento. (...) La jurisprudencia del TS se ha pronunciado profusamente sobre esta
materia en sentencias de 14 de diciembre de 1990, 19 de noviembre de 1994, dictada al resolver un recuso de
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revisión, 13 y 17 de mayo de 1996, 11 de abril de 1997, 19 de mayo y 12 de junio de 1998, 21 y 22 de julio y 18 de
noviembre de 2003, 9 y 16 de febrero y 30 de junio de 2004, en las que se condiciona el problema de equiparación
retributiva a una cuestión de prueba en función de que se acredite la igualdad o desigualdad de las funciones
desempeñadas, de modo que cuando se produce la identidad funcional la equiparación retributiva debe tener lugar.
En concreto, la sentencia TS de 30/06/2004, con invocación de las de 21 de julio de 2003 y 9 de febrero de 2004, se
refiere asimismo a la reclamación de equiparación de retribuciones complementarias respecto a un inspector de
trabajo y la acoge por reputar acreditada aquella identidad funcional. (...) Cuando se constata la inexistencia de
diferencias en el cometido de distintos puestos, cuando como sucede en este caso, y sus cometidos funcionales son
iguales, ha de rechazarse la legitimidad de la diferencia de trato pues en ese supuesto no existe fundamento
objetivo y razonable para la disparidad y debe apreciarse la vulneración del principio de igualdad, que es lo que
ahora sucede al haberse demostrado aquella identidad funcional desde la fecha de toma de posesión, por lo que no
existe justificación alguna para la diferencia retributiva que existió entre el 15/10/2002 y el 1/7/2003. (...).
No puede acogerse la razón invocada por la Administración para la denegación pues el hecho, de que el
reclamante conociese de antemano las retribuciones complementarias asignadas al puesto de trabajo convocado en
el concurso en el que tomó parte no justifica la discriminación puesta de manifiesto, puesto que los concretos
cometidos a desarrollar (en la relación de puestos de trabajo sólo se consignan los esenciales), la diferencia de
retribución con los puestos análogos y la identidad funcional con estos lógicamente los conoció después, es decir,
una vez que tomó posesión.
Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse con anterioridad sobre supuestos de hecho idénticos al presente
(dejando al margen la impugnación en lo relativo a las resoluciones aprobatorias de las RPT, porque sólo tiene
conocimiento de la retribución concreta una vez que ejerce el cargo), alcanzando una conclusión estimatoria de la
pretensión ejercitada, por lo que es procedente remitirse a la doctrina establecida en las sentencias que han puesto
fin a los recursos 1845/95, 1887/95, 1914/95 y 1932/95, 130/98, 906/2001, que es análogo al mantenido por Salas
de lo Contencioso-Administrativo de otros Tribunales Superiores de Justicia, entre ellas la de Sevilla. (...)”.
V.- Do exposto conclúese que a devandita solicitude dos auxiliares administrativos da Xerencia Municipal debe ser
estimada. O rango, categoría e funcións dos seus respectivos postos de traballo coinciden cos dos auxiliares
administrativos municipais adscritos a este Organismo Autónomo e incluso cos do mesmo Concello. Sen embargo
maniféstase unha importante diferencia nos complementos retributivos específico e de destino a eles asignados, en
prexuízo do persoal propio da Xerencia de Urbanismo. Discriminación que non atende a ningún motivo
substantivo. Carece de xustificación e resulta contraria ás normas e principios xurisprudencias antes reseñados.
VI.- Porén, a equiparación das devanditas retribucións require en todo caso que con carácter previo se tramite e
aprobe a conseguinte modificación da relación de postos de traballo da Xerencia de Urbanismo e dos Presupostos
do Concello, na forma legalmente establecida”.
En virtude do exposto, e de conformidade co disposto no art. 127.1 Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime
Local (LBRL) PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL, previo informe do interventor municipal se fose
necesario, a adopción do seguinte a c o r d o
PRIMEIRO: Recoñecer o dereito dos auxiliares administrativos pertencentes á Xerencia Municipal de Urbanismo a
percibir os mesmos complementos retributivos “de destino” e “específico” que o resto dos auxiliares
administrativos do Concello con funcións equivalentes.
SEGUNDO: Insta-la realización dos trámites pertinentes para que nos vindeiros orzamentos municipais se faga
efectiva dita equiparación salarial, cos efectos retroactivos que procedan, para palia-la discriminación padecida
por ditos funcionarios.
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TERCEIRO: Notifíquese este Acordo aos interesados na forma legalmente prevista, así como á Intervención
municipal e á Concellería de Persoal.

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

72(694).DAR CONTA DOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE BENS E DEREITOS
INTEGRANTES NO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO REALIZADOS POLA XERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO. EXPTE. 4744/401.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón. Xeral do
Servizo de Xestión, do 13.04.07, conformado polo director da Oficina de Planeamento e Xestión da
Xerencia de Urbanismo, que di o seguinte:
No transcurso do ano 2006 o Concello de Vigo deu aprobación definitiva ó proxecto de compensación do polígono
4 do PERI IV San Roque (expte 4587/401):
* Aproveitamento en proindivisión na Parcela "PV1" dunha superficie de 1.191,10 m2 urbanizada a solar destinada
á edificación con uso resiencial e comercial-terciario.
* Aproveitamento en proindivisión na Parcela "PV2" dunha superficie de 1.140,40 m2 urbanizada a solar destinada
á edificación con uso resiencial e comercial-terciario.
* Aproveitamento en proindivisión na Parcela “PC” dunha superficie de 3.840 m2 urbanizada a solar destinada a
edificación con uso comercial-terciario.
Durante o ano 2006 o Consello da Xerencia municipal de urbanismo adoptou os seguintes acordos de disposición
de bens e dereitos integrantes no Patimonio municipal do solo:
-

Adquisición directa de parcelas na rúa Ferreiros (Bouzas) (expte. 954/400). Acordo do Consello da Xerencia
municipal de urbanismo de 30.11.06.
Importe: 669.111,95 €.

-

Alleamento do aproveitamento municipal na unidade de execución IV-07 Montecelo Alto (expte. 4581/401):
Acordo do Consello da Xerencia municipal de urbanismo de 16.11.06.
Adxudicataria: “Gestiones urbanísticas y de Negocios, S.L.”
Importe: 432.906,68 € (máis IVE).
Data presentación garantía definitiva: 5.12.06.

-

Alleamento de aproveitamento municipal na “UE Pobo Galego” (expte. 4652/401): Acordo do Consello da
Xerencia municipal de urbanismo de 14.09.06.
Adxudicatario: Colexio oficial de arquitectos de Galicia.
Importe: 207.900 € (máis IVE).

-

Alleamento do aproveitamento municipal (uso residencial) no polígono 4 do PERI IV San Roque (expte
4657/401):
Acordo do Consello da Xerencia municipal de urbanismo de 16.11.06.
Lote 1.- “Viqueira Inmuebles, S.A.”.
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Importe: 953.000 € (máis IVE).
Data presentación garantía definitiva: 1.12.06.
Lote 2.- “Vallehermoso División y Promoción, S.A.”.
Importe: 953.000 € (máis IVE).
Data presentación garantía definitiva: 14.12.06.
-

Alleamento do aproveitamento municipal (uso comercial-terciario) no polígono 4 do PERI IV San Roque
(expediente 4682/401). Acordo do Consello da Xerencia municipal de urbanismo de 16.11.06.
Lote 1.- “Viqueira Inmuebles, S.A.”.
Importe: 362.000 € (máis IVE).
Lote 2.- “Vallehermoso División y Promoción, S.A.”.
Importe: 184.000 € (máis IVE).
Lote 3.- “Inmuebles, Viviendas y Obras de Galicia, S.A.”.
Importe: 604.000 € (máis IVE).

-

Alleamento de aproveitamento municipal na UE V-E PERI Aragón-Travesía de Vigo (expte. 4668/401). Acordo
do Consello da Xerencia municipal de urbanismo de 16.11.06.
Adxudicario UTE “Bardelas Álvarez, S.L.”, “Sanín González, S.L.” e José Simón Vieitez.
Importe: 154.463,45 € (máis IVE).

-

Alleamento de parcela sobrante correspondente ó Camiño Canadelo Alto-Vía Norte (expediente 4620/401).
Acordo do Consello da Xerencia municipal de urbanismo de 23.03.06, rectificado por outro de 5.10.06.
Adxudicatario: “Promociones y Construcciones Pérez Paz, S.L.”.
Importe: 416.410,63 € (máis IVE).
Pendente de formalización en escritura pública.

-

Cesión gratuita de parcela número XVII en Navia. Acordo da Xunta de Goberno Local (4617/401) de
25.09.06.
Entidade cesionaria: Instituto Galego da Vivenda e do Solo.
Valoración da parcela: 8.574.740,52 €.

FUNDAMENTOS LEGAIS OU CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
1.- Órgano de contratación nos actos de administración, adquisición e disposición de bens.- De acordo co previsto
nos estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, o Decreto de delegación de competencias na Xunta de Goberno
Local nos órganos da XMU e o artigo 127.1.f da Lei 7/85, de 2 de abril (redacción dada pola Lei 57/03, de 16 de
decembro), a competencia para a adopción de acordos relativos á administración, adquisición e disposición de
bens integrantes no Patrimonio municipal do solo corresponde ó Consello da XMU. Se o importe do adquisición ou
disposición superan o 10% do recursos ordinarios, o devandito artigo 8º dos estatutos prevé que necesariamente
deberá ser ratificado polo Pleno municipal. Tra-la aprobación da Lei 57/03, de 16 de decembro, a competencia
para a ratificación do acordo correspondería á Xunta de goberno local, de acordo co establecido no artigo 127.1 f
da Lei de bases de réxime local, sen prexuízo de que o órgano de contratación siga sendo ó Consello da Xerencia.
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2.- Destino dos recursos obtidos polo alleamento de bens e dereitos integrantes no Patrimonio municipal do solo.De acordo co previsto nos artigos 276 e 280 do texto refundido sobre o réxime do solo e ordenación urbana de
1992, os ingresos obtidos mediante alleamento de terreos ou substitución do aproveitamento correspondente á
administración polo seu equivalente en metálico, se destinará á conservación ou ampliación do patrimonio
municipal do solo. Así mesmo o artigo 176 da Lei 9/02, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, prevé como parte integrante do Patrimonio municipal do solo os ingresos obtidos
mediante alleamento de terreos incluidos en polígonos. A norma autonómica prevé como destinos posibles dos bens
e dereitos integrantes no PMS os aludidos no artigo 177.1. A decisión de proceder ó alleamento foi realizado en
virtude do acordo do Consello da Xerencia municipal de urbanismo de 2.03.06 dado a natureza en proindiviso e
consecuente inaptitude para as finalidades do PMS. De acordo co estabrecido co apartado terceiro, do artigo 177
da Lei 9/02, de 30 de decembro, como mínimo o 50% dos bens e dereitos obtidos con cargo ó 10% de cesión
obrigatoria serán destinados a cubri-la devandita necesidade.
3.-Implicacións tributarias dos actos de disposición.- En todos os actos de disposición e adquisición de terreos se
tiveron en conta o disposto na Lei 37/92, de 28 de decembro, reguladora do imposto sobre o valor engadido, a
normativa regulamentaria de desenvolvemento e demais normas de carácter tributario.
4.-Necesidade de comunicación á Administración autonómica ós mencionados acordos.- De acordo co previsto no
artigo 276 da Lei de Administración Local de Galicia e 79 do Texto refundido de disposicións vixentes en materia
de réxime local, aprobado por real decreto lexislativo 781/86, dos actos de alleamento, gravamen ou permuta se
deberá dar conta ó órgano autonómico que corresponda. Naquel caso que non quede acreditado no expediente, se
deberá dar coñecemento dos actos mencionados á Dirección Xeral de Xustiza e Administración Local.
Por todo elo, á vista do informado se PROPOÑE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE
ACORDO:
1.- Tomar coñecemento dos actos de adquisición e disposición de bens integrantes no Patrimonio municipal do solo
realizados pola Xerencia municipal de urbanismo.
2.- Dar conta da presente resolución e copia dos acordos á Dirección Xeral de Xustiza e Administración Local.
3.- Proceder ó alta e baixa dos bens e dereitos –según corresponda- no inventario separado do Patrimonio
municipal do solo.

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

73(695).RECEPCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DO PLAN PARCIAL QUIRÓS.
EXPTE. 4734/401.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón. Xeral do
Servizo de Xestión, do 9.04.07, conformado polo director da Oficina de Planeamento e Xestión da
Xerencia de Urbanismo, que di o seguinte:
O 30.04.03 o Consello da XMU adoptou o seguinte acordo: "(...) Primeiro.- Aprobar definitivamente o proxecto de
urbanización do polígono único delimitado para a execución do Plan Parcial “Quirós” (Expte. número 4392/401),
presentado pola Xunta de Compensación do polígono, redactado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos D.
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Alberto Moreno García, con visado colexial de data 14 de agosto de 2002 (...) Terceiro.- Lémbrese á Xunta de
Compensación do polígono que, de acordo co apartado 3.8.1.2.i das vixentes NN.UU, deberá presentar aval por
importe do 50% do pesuposto de execución material das obras de urbanización, para garanti-la completa e
correcta execución das mesmas; aval, a presentación do cal constitúese en condición suspensiva dos efectos do
presente acordo. Cuarto.- Igualmente, lémbrese á Xunta de Compensación do polígono a necesidade de presentar
proxecto específico de obras para a execución das prazas de apracamento previstas no subsolo da área deportiva,
sen a execución das cales non se poderá entender completada a urbanización do ámbito (...)".
En data 16.05.06 don Ubaldino Rodríguez Bello solicita a recepción parcial das obras de urbanización do Plan
Parcial Quirós. Na solicitude achega informe do director técnico das obras de urbanización.
Na sesión de 11.09.06 a Xunta de Goberno Local adoptou o seguinte acordo: “(...) PROPOSTA: Recíbase
parcialmente as obras de urbanización nos términos e condiciones previstas nos informes técnicos e xurídicos
emitidos. Darase traslado da resolución que se adopte ós interesados que consten no expediente (...). Entreoutros
extremos os informes técnicos e xurídicos condicionaban a recepción ás seguintes cuestións: “(...)* A presente
recepción parcial non habilitará a disolución da "Xunta de compensación do Plan Parcial-Quirós". * O presente
acordo non é título para a cancelación da obriga ou carga real das fincas resultantes de asumir a totalidade dos
custes derivados da urbanización. * Esta recepción non implica o inicio do cómputo do prazo de garantía pola
execución das obras de urbanización. * Tampouco será título para a devolución dos avais presentados. Con
ocasión da recepción total, se comprobará de novo o estado da parte que se propoñe para a súa recepción. Naquel
caso de que se observen deficiencias na mesma derivada da execución das obras de urbanización ou polo deficiente
estado das mesmas, se requerirá a realización das obras precisas. Da conservación e preservación do bo
funcionamento da urbanización que se vaia a recibir, seguirá sendo responsabilidade da Xunta de compensación
(...)”.
En data 26.01.07 se presenta no Rexistro Xeral do Concello e da Xerencia municipal de urbanismo, informe do
director das obras de urbanización, achegando par ao efecto acta de recepción definitiva.
No expediente constan os seguintes informes:
-

Electromecánicos de 8.03.06.
Gas Galicia de 9.02.07.
Telefónica de España o 12.02.07.
Aqualia de 13.02.07.
R Cable y Telecomunicaciones de Galicia de 23.02.07.
Unión Fenosa de 8.03.07.
Montes, parques e xardins de 12.03.07.
Seguridade, circulación e transporte de 12.03.07.
Oficina de supervisión de proxectos e inspección de obras de 15.03.07.

A oficina de supervisión de proxectos e inspección de obras propoñe o 15.03.06 a recepción total das obras de
urbanización aludidas.
En data 22.03.07 o adxunto ó director dos servicios técnicos informa o seguinte: "(...) Las obras cuya recepción
parcial se solicita a las descritas en el Proyecto de Urbanización UE 1 Plan parcial Quirós <expte. 4392/401>
aprobado definitivamente por acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de fecha 30.04.03, y que a su vez
desarrollaba las determinaciones del Plan Parcial SUP PP Quirós <expte 5254/411> aprobado definitivamente por
acuerdo plenario de 26.11.01. Las obras se ajustan a las descritas en estos documentos, obrando en este expediente
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los correspondientes informes favorables de los diferentes departamentos municipales y de las compañías
suministradores y/o concesionarias de servicios urbanísticos. Desde el punto de vista del planeamiento no existe
inconveniente en acceder a lo solicitado (...)".
FUNDAMENTOS LEGAIS OU CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
1.-Réxime xurídico aplicable.- De conformidade co preceptuado no artigo 110.5 da Lei 9/2002, do 30 de decembro,
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUG), "A recepción polo concello das obras
de urbanización en execución do planeamento rexerase polo disposto na lexislación de contratos das
administracións públicas". O Texto refundido da lei de contratos das administracións públicas aprobado por real
Decreto lexislativo 2/2000, de 16 de xuño (TRLCAP), regula a recepción das obras no seu artigo 147, que se
desenvolve nos artigos 163 e seguintes do regulamento xeral da Lei de contratos, aprobado por RD 1098/2001, de
12 de outubro (RC).
2.- Presencia no expediente dos informes técnicos preceptivos.- Consonte os informes favorables do enxeñeiro
técnico do servicio de vías e obras e do enxeñeiro técnico de obras públicas da oficina de planeamento da Xerencia
Municipal de Urbanismo, procede a recepción das obras de urbanización.
3.- Prazo de garantía das obras de urbanización.- De conformidade co artigo 147.3 do TRLCAP e o prazo de
garantía será dun ano, durante o cal, en aplicación do artigo 167 do Regulamento de contratos das
Administracións Públicas, os propietarios coidarán da conservación e policía das obras. Se descoidase a
conservación e dese lugar a que perigue a obra executaranse pola Administración e a costa do contratista os
traballos precisos para evitar o dano. No suposto de vicios ocultos na obra o prazo para esixir a responsabilidade
será de 15 anos, de acordo co establecido no artigo 148 do TRLCAP.
4.- Innecesariedade da adopción do presente acordo.- As normas sobre contratación administrativa, ás que se
remite a Lei 9/02, non contemplan a necesidade de adopción dun acordo expreso de recepción. Únicamente se
esixe o levantamento dun acta asinado polo funcionario técnico da Administración contratante e un representante
desta (artigo 147.2 do rdlex. 2/2000) na que se constate que as obras están en bo estado e conforme o proxecto
aprobado.
5.-Incidencia da Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 15.12.05 no acordo que se propoñe.- A
construcción do aparcamento foi autorizada pola licenza de obra 49.902/421 e pola licenza de actividade
28.463/422. Ambas licenzas se facía mención ó seguinte: “(...) A edificación baixo rasante para garaxe
aparcadoiro sitúase na parcela 30 do proxecto de compensación da UE I do Plan Parcial Quirós, adxudicándose en
pleno dominio ao Concello de Vigo. A parcela figura inscrita no Rexistro da Propiedade número 1 de Vigo, ao tomo
1281, folio 88, parcela 76858, cunha superficie de 2.208 m2. A construcción e instalación da actividade de garaxe
aparcadoiro de propiedade municipal ven imposta á Xunta de Compensación do Plan Parcial Quirós para
completa-la urbanización do ámbito e recolléndose éstas como gastos de urbanización, de conformidade co Plan
Parcial, proxecto de urbanización e compensación do ámbito aprobados e antes citados, sen que as licenzas de
obras e actividades e instalacións que se autorizan recoñezan ningún outro dereito que o de construir e realizar as
instalacións para a actividade de garaxe aparcamento conforme o proxecto que se aproba. Ademáis, a presente
autorización outórgase sen preoxuízo do que resulte, no seu caso, da licitación que se convoque polo Concello para
a explotación do dito garaxe aparcadoiro de propiedade municipal e sen que, en consecuencia, ésta outorgue
ningún dereito de explotación ao respecto (...)”. Tra-la Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de
15.12.05 non houbo modificación das determinacións do plan parcial, do proxecto de compensación e de
urbanización, polo tanto procede a recepción nos términos dos aludidos documentos.
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6.- Órgano compentente para a resolución do expediente.-É competente para adoptar este Acordo a Xunta de
Goberno Local, en virtude do artigo 127 da Lei reguladora das bases do réxime local na redacción dada pola Lei
57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local.
En mérito dos feitos e fundamentos de dereito expostos, proponse ó Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo
para que eleve esta PROPOSTA para a aprobación pola Xunta de Goberno Local do seguinte acordo:
PRIMEIRO: Á vista dos informes do enxeñeiro técnico da oficina do supervisión de proxectos e inspección de
obras de 16.03.07 e do adxunto ó director dos servizos técnicos de 22.03.07, acordar a recepción das obras de
urbanización da "Plan Parcial Quirós”.
SEGUNDO: Notificar o contido íntegro deste acordo ós interados, coa indicación de que contra o mesmo cabe
interpoñer alternativamente recurso de reposición ante esta Administración municipal no prazo dun mes ou recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso Administrativo no prazo de dous meses, sen prexuízo
de que exerciten calquera outro que estimen procedente. Así mesmo, darlle traslado do contido íntegro deste acordo
ós departamentos municipais de licenzas de obras, vías e obras, electromecánicos, montes, parques e xardíns,
limpeza, patrimonio e contratación, estatística e cultura, e á concesionaria "AQUALIA-GESTIÓN INTEGRAL DEL
AGUA, S.A.", "Telefónica de España, S.A.", "Unión Fenosa S.A.", "R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A." e
"Gas Galicia, S.A.".

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

74(696).SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á XUNTA DE GALICIA DENTRO DA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES LOCAIS DE ACTIVIDADES
DIRIXIDAS Á XUVENTUDE. EXPTE. 1883/336
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da xefa do Servizo de Xuventude do
30.03.07, conformado pola concelleira delegada de dito Servizo, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a proposta de subvencións da Concellería de Xuventude dentro da recente “Convocatoria de
subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a realización de actividades dirixidas á
xuventude, para a promoción da información xuvenil e para a incorporación da xuventude ás novas
tecnoloxías durante o ano 2007”, por importe total de 115.670€ do que se solicita unha subvención de
86.752,5 €
-

Creación dun punto xove de Información.
Servizos de Información Xuvenil: Estudante, turismo, emprego.
Creación dunha Web de Xuventude.

2º.- Facultar a Dna. Lucía Molares Pérez, como Concelleira Delegada da Área de Xuventude para
representar o Concello de Vigo na presentación das presentes propostas de subvención.

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.
76(697).LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NOS PROCESOS
SELECTIVOS CONVOCADOS Ó ABEIRO DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO
CORRESPONDENTE Ó ANO 2005. EXPTE.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico de Organización da
Unidade de Persoal, do 23.04.07, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar admitidos ós/as seguintes aspirantes, que tiñan sido excluidos inicialmente no acordo da
Xunta de Goberno Local de 26 de marzo de 2007, para cubrir en propiedade distintas prazas de
funcionarios de carreira e en réxime laboral fixo, incluidas na Oferta de Emprego Público correspondente
o ano 2005:
Técnico Administración Xeral:
Elúa García, Mª Begoña
Fole Trigo, María Isabel
Fontaiña Couso, Mª. Mercedes
García González, Julio
Méndez Fernández, Mª. Sagrario
Nieves Alonso, Luis
Piñeiro Portela; Isabel
Requejo García, Javier
Salgado Pato, Cristina
Sanmartín Zamacola, María de los Desemp.
Toral Pazos, Santiago Nicolás

NIF 36.047.106-B
NIF 76.871.814-H
NIF 44.087.870-K
NIF 02.894.445-X
NIF 32.774.502-P
NIF 76.716.649-B
NIF 76.991.778-Z
NIF 44.808.799-S
NIF 44.458.656-R
NIF 76.927.109-K
NIF 32.763.220-L

Administrativo/a Administración Xeral:
Quenda Libre:
Alonso Regueiro, Iolanda
Alvarez González, Mª. Begoña
Arroyo Caamaño, Juan
Castro Fernández, Tomás María
Castro Leiro, Eva María
Comesaña Martínez, Patricia
Costa Neira, Alicia
Diez Nogueira, Mª. Aranzazu
Elúa García, Begoña
Fernández López, Rogelio
García González, Julio
González Enés, Mª Goretti

NIF 36.148.829-M
NIF 36.125.102-Z
NIF 35.309.930-P
NIF 36.138.949-S
NIF 35.468.112-L
NIF 36.110.990-R
NIF 35.474.377-M
NIF 43.099.168-C
NIF 36.047.106-B
NIF 36.029.363-R
NIF 02.894.445-X
NIF 36.161.329-Q
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Lemos Ameneiro, Isabel Lourdes
Méndez Fernández, María Sagrario
Moreira Ferro, Jacobo
Nogueira Peña, Mª Digna
Parapar López, Benigno
Pascual Barroso, Mº Auxiliadora
Piñeiro Portela, Isabel
Reinoso Nogueiras, Daniel
Rivas Corbacho, Mª Belen
Rodríguez Paz, Beatriz
Salgueiro Lago, Patricia
Salinas Monje, Marta
Santiago Couso, Silvia
Vicente Velasco, Zoraida Mª
Vilas Piñeiro, Mª Nieves

NIF 76.572.254-X
NIF 32.774.502-P
NIF 33.294.294-T
NIF 44.494.874-V
NIF 33.258.028-M
NIF 36.085.119-M
NIF 76.991.778-Z
NIF 34.994.194-Q
NIF 36.122.683-X
NIF 36.096.337-E
NIF 36.136.446-L
NIF 36.168.867-X
NIF 77.403.837-M
NIF 35.559.724-E
NIF 36.079.609-S

Quenda de Promoción Interna:
Bruzón Allariz, Rocio

NIF 36.058.643-W

Auxiliar Administración Xeral:
Quenda Libre:
Alonso Regueiro, Iolanda
Arroyo Caamaño, Juan
Baamonde Silva, Teresa
Bargiela Rego, Ana Belén
Castro García, Francisco Javier
Castro Leiro, Eva María
Castro Vigo, Mª del Mar
Cividanes Sabarís, Ana Belén
Claro Samaniego, Beatriz
Costa Neira, Alicia
Domínguez Ferreira, Tania
Elúa García, Begoña
Fernández Cainzos, Sandra
Fernández Copa, José Alberto
Fernández Rodríguez, Mª Araceli
Ferreira Nuñez, Inés
García Diez, Luis Manuel
García González, Julio
Gil Alonso, Mª Esther
González Enés, Mª Goretti
Iglesias Fernández, Mª Teresa
Iglesias Graña, Mónica
Izquierdo Marín, José Luis

NIF 36.148.829-M
NIF 35.309.930-P
NIF 52.451.733-A
NIF 53.481.387-Q
NIF 32.677.405-V
NIF 35.468.112-L
NIF 32.661.405-W
NIF 76.898.309-Y
NIF 44.079.596-G
NIF 35.474.377-M
NIF 36.166.466-R
NIF 36.047.106-B
NIF 76.928.448-A
NIF 34.987.918-L
NIF 36.153.418-V
NIF 34.877.820-E
NIF 32.802.299-K
NIF 02.894.445-X
NIF 36.135.964-C
NIF 36.161.329-Q
NIF 34.995.336-P
NIF 34.997.214-T
NIF 32.633.254-A
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Lemos Ameneiro, Isabel Lourdes
Lombao Grandal, Esther
Mariño Rodríguez, Mª Eugenia
Martínez Boente, Mª Vanesa
Martínez Fernández, Juan Pablo
Méndez Fernández, Mª Sagrario
Outes da Silva, Socorro
Pazos Vilela, Elena
Peña Louzan, Sonia
Piñeiro Portela, Isabel
Rio Garrido, Arturo del
Rivas Belmonte, Natalia
Rodríguez Docampo, Sergio José
Rodríguez Rodríguez, Eva
Romeo Espinosa, Laura
Salgueiro Lago, Patricia
Santiago Couso, Silvia
Sierra Castelo, Teresa
Taboas Fernández, Diana
Tesón Rosende, José Antonio
Valladares Bugallo, Begoña
Vicente Velasco, Zoraida Mª
Vila Calvo, Mª Teresa
Vila Fonteboa, Leticia
Vilas Piñeiro, Mª Nieves

NIF 76.572.254-X
NIF 76.406.760-R
NIF 36.133.249-L
NIF 35.573.391-G
NIF 52.499.456-R
NIF 32.774.502-P
NIF 35.457.258-K
NIF 32.666.636-N
NIF 36.111.272-F
NIF 76.991.778-Z
NIF 36.083.805-W
NIF 44.075.392-D
NIF 44.463.655-D
NIF 44.476.140-M
NIF 36.099.541-Y
NIF 36.136.446-L
NIF 77.403.837-M
NIF 76.898.115-F
NIF 76.899.507-L
NIF 52.934.245-K
NIF 44.838.543-C
NIF 35.559.724-E
NIF 36.152.097-F
NIF 33.543.012-L
NIF 36.079.609-S

Quenda de Discapacitados:
Ballón Cue, Angel
Baz González, Ana Belén
Borines González, María Celia
Fortes Cambra, Ana Isabel
García Varela, Patricia
González Sanz, Ramón
Iglesias Puertas, Mª Rosina
Lubian Espinosa, Benjamín
Mallo Leiros, Ana María
Mosquera Pérez, Beatriz
Poceiro Caride Dolores
Redondo Espadia, Alberto
Rivero Otero, Julio
Rodríguez Fernández, Yomara
Rodríguez Paz, Beatriz
Silva Fernández, Marta
Traseira Rodil, Mª Nieves
Treinta Blanco, Roberto
Vázquez Iglesias, Viviana Isabel
Vázquez Quintas, Nedine

NIF 36.159.241-K
NIF 35.563.895-F
NIF 36.039.682-Q
NIF 77.002.247-H
NIF 36.139.547-S
NIF 36.120.579-E
NIF 35.309.608-P
NIF 36.073.612-K
NIF 36.137.340-Q
NIF 53.182.845-Z
NIF 36.133.573-K
NIF 20.217.807-W
NIF 36.102.859-N
NIF 36.096.418-B
NIF 36.096.337-E
NIF 36.143.523-N
NIF 33.806.970-Y
NIF 44.086.501-D
NIF 36.113.081-E
NIF 36.140.208-D
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Vega Reguera, Gustavo
Villar Carballo, Luis Grabiel
Villar Noval, Diego

NIF 36.149.802-N
NIF 36.169.584-Z
NIF 53.184.897-L

Subalterno:
Quenda Libre:
Carrera Sánchez, Jesús
García Barrio, Luis
Magallanes Pérez, Ruth
Martínez Meniño, Roberto
Pérez Alonso de Sarandon, José Luis
Pérez Bargiela, José Antonio
Reinaldo López, Susana
Sisto Ramos, Margarita
Traseira Rodil, Mª Nieves
Varela Castro, Carlos Ángel
Valladares Bugallo, Begoña

NIF 10.818.108-N
NIF 36.128.943-Z
NIF 36.142.793-H
NIF 36.114.491-Y
NIF 35.766.545-G
NIF 36.050.719-J
NIF 53.171.920-Z
NIF 32.680.158-X
NIF 33.806.970-Y
NIF 36.115.280-J
NIF 44.838.543-C

Quenda de Discapacitados:
Bao García, Jorge
Barreiro Hermelo, Esther
Cano Saracho, Sandra Liliana
Castro Fernández, Tomás María
Errecalde Vieitez, Martín
Gómez Lago, Marta
Gónzalez López, Santiago
Gónzalez Valiño, Lucía
Lameiro Gil, Pablo
Martínez Cid, Oscar
Orge Rodríguez, Xabier
Parente Vigo, Mª Teresa
Pérez Rodríguez, Mª Carmen
Romero Expósito, Andrés Joaquin
Vázquez Iglesias, Viviana Isabel
Vega Reguera, Gustavo

NIF 36.099.014-P
NIF 36.157.490-H
NIF 39.486.199-Y
NIF 36.138.949-S
NIF 36.139.834-A
NIF 36.168.525-J
NIF 39.454.668-P
NIF 36.130.914-F
NIF 36.146.458-A
NIF 53.181.845-A
NIF 53.183.153-T
NIF 36.138.958-R
NIF 36.157.901-S
NIF 36.037.777-C
NIF 36.113.081-E
NIF 36.149.802-N

Licenciado/a en Dereito:
Justo Ocampo, Sara

NIF 76.826.878-R

S.ord. 23.04.07

Toral Pazos, Santiago Nicolás

NIF 32.763.220-L

Economista:
Galán Padín, Antonio
Mas Alonso, Sara

NIF 4.144.809-N
NIF: 36.130.388- X

Arqueólogo/a:
Albadalejo Iglesias, Eva
Barbeito Pose, Victor José
Fernández Fernández, Adolfo
Gómez Martín, Alfonso
Pino Fernández, Javier
Rodriguez Saiz, Eduardo

NIF 36.149.251-J
NIF 76.966.797-B
NIF 36.138.308-H
NIF 36.170.626-K
NIF 76.996.633-Q
NIF 36.105.935-Y

Diplomado/a en Traballo Social:
Álvarez Outeiro, Iria
Bruña Sanchez , Nelia
Castro Rodriguez, Cristina
Costas Lorenzo, Tamara
Fungueiriño Figueira, María Carmen
Hermida Arias, María Isabel
Justo Hermida, Estefanía
Lago Sánchez, Eva María
Mandado Vázquez, Isabel
Murillo Díaz, Aurora
Pérez González, Josefa
Pérez Piñeiro, Paula
Sequeiros Ameijeira, Angela Mónica
Suarez Amoedo, Angélica
Suarez Juncal, Bibiana
Torrado Silva, Patricia

NIF 53.176.152-Z
NIF 53.176.393-W
NIF 35.473.109-W
NIF 36.126.054-T
NIF 35.462.364-K
NIF 76.727.050-Q
NIF 53.176.881-F
NIF 34.890.616-F
NIF 76.985.381-B
NIF 36.122.133-N
NIF 34.875.840-C
NIF 36.160.086-S
NIF 34.874.695-W
NIF 44.087.830-G
NIF 47.354.738-S
NIF 36.121.401-Q

Programador/a Informática:
Quenda Libre:
Gandarela Rodríguez, José
Gandarela Rodríguez, Manuel
Lamas Fernández, Antonio

NIF 34.978.854-V
NIF 34.978.853-Q
NIF 44.821.456-E

Técnico/a Auxiliar de Laboratorio:

S.ord. 23.04.07

Gómez Alonso, Rubén José

NIF 36.110.803-K

Inspector/a Auxiliar de Sanidade:
Díaz Vázquez, José David

NIF 44.076.495-P

Cabo Policía Local:
Tanda Libre:
Alló Barona, Adrián
Amoedo Outeda, Juan José
Blanco Pérez, Joaquín
Cabaleiro Bernárdez, César
Cabaleiro Novelle, Daniel
Castro Delgado, Juan
Choren Pérez, Jacobo
Crespo Martínez, José Carlos
Gil Gómez, Diego
Iglesias Meleiro, Rubén
López Sanjorge, Jaime
Méndez Vázquez, Eduardo
Morigosa Galiano, Félix
Otero Penela, Fernando
Portela Barreiro, Mauro
Rios Fernández, Irene
Sánchez Pérez, Gerardo
Sanjuán González, José
Seoane Rodríguez, José Manuel
Souto Calviño, Benito
Varela Brañas, Luis
Vilar Rodríguez, José Manuel

NIF 78.738.053-Z
NIF 53.115.991-K
NIF 36.131.502-C
NIF 36.102.801-T
NIF 77.000.590-V
NIF 36.145.345-V
NIF 53.173.121-L
NIF 36.133.979-J
NIF 36.137.895-L
NIF 36.136.940-F
NIF 44.083.630-J
NIF 44.452.446-R
NIF 35.316.686-W
NIF 44.075.007-S
NIF 78.736.578-B
NIF 76.826.499-J
NIF 36.070.249-Q
NIF 15.491.324-L
NIF 36.118.647-E
NIF 53.115.505-H
NIF 52.495.282-J
NIF 36.126.913-P

Garda Policía Local:
Abal Ruibal, Sergio
Alonso Pérez, Roberto
Alvarez Alonso, Sonia Mª
Alvarez Alvarez, Miguel
Amoedo Outeda, Juan José
Antunes Varela, María Jesús
Barbeito Fernández, Manuel
Blanco Pérez, Joaquín
Cabaleiro Bernárdez, César

NIF 76.930.064-D
NIF 36.134.123-L
NIF 36.168.060-P
NIF 53.177.646-J
NIF 53.115.991-K
NIF 53.174.297-E
NIF 36.153.902-H
NIF 36.131.502-C
NIF 36.102.801-T

S.ord. 23.04.07

Cabaleiro Novelle, Daniel
Cameselle Abalde, Guillermo Javier
Cameselle Rodríguez, Sergio
Casás Bamio, Iban
Castro Delgado, Juan
Castro Jardón, José Manuel
Concepción Pozo, Noa
Costal González, Diego
Crespo Martínez, José Carlos
Davila Daponte, Ignacio
Escudero Alonso, Daniel
Fernández Alonso, Sergio
Fernandez Durán, Diego
Fernández Rodríguez, Carmen Mª
Fernández Rodríguez, Mª José
Gallego Rouco, Mª Yolanda
García Rodríguez, Enrique
Gómez Rivera, José Manuel
González Álvarez, Fernando
González Castillo, Jesús Marco
González Pérez, Marcos
Guerra Fernández, David
Gutierrez Giménez, Braulio
Hermida Gómez, Oscar
Hidalgo González, Rubén
Iglesias Meleiro, Rubén
Jiménez Pérez, Diego
Lloves González, José Eutimio
Lombao López, José Carlos
López Vázquez, Héctor
Lorenzo Alvarez, Miguel Angel
Maquieira Martínez, Iago
Maquieira Martínez, Rubén
Marcos Lorenzo, Diego
Molares Lusquiños, Pablo
Novas Martínez, Serafín
Ortiz Cidre, Marcos Daniel
Otero Penela, Fernando
Palas Otero, Pablo
Pallares Pereira, Ana
Pérez Portela, José Luis
Piñeiro Cancelas, Borja
Portela Barreiro, Mauro
Portela Justo, Ramón
Reinaldo López, Nestor
Riobo Chapela, Esteban
Rios Fernández, Irene
Rodríguez Domínguez, Cristina

NIF 77.000.590-V
NIF 53.177.845-M
NIF 36.133.907-X
NIF 36.165.456-A
NIF 36.145.345-V
NIF 44.084.192-T
NIF 36.132.630-K
NIF 36.121.128-L
NIF 36.133.979-J
NIF 36.118.925-R
NIF 36.123.848-W
NIF 36.150.533-F
NIF 53.175.021-X
NIF 76.894.427-E
NIF 76.895.535-A
NIF 36.157.389-D
NIF 36.131.925-Y
NIF 36.174.892-D
NIF 36.114.962-V
NIF 53.177.172-E
NIF 77.006.344-K
NIF 36.124.889-P
NIF 76.896.562-H
NIF 36.167.217-Q
NIF 36.173.430-L
NIF 36.136.940-F
NIF 36.154.611-Z
NIF 36.170.089-J
NIF 36.127.509-Y
NIF 35.473.181-M
NIF 44.466.504-Y
NIF 53.177.275-X
NIF 53.177.274-D
NIF 53.116.746-V
NIF 36.151.227-B
NIF 73.241.318-A
NIF 53.172.864-S
NIF 44.075.007-S
NIF 36.143.691-L
NIF 36.156.233-A
NIF 76.995.867-D
NIF 53.114.991-X
NIF 78.736.578-B
NIF 44.088.524-P
NIF 53.171.919-J
NIF 78.736.429-T
NIF 76.826.499-J
NIF 53.172.189-F

S.ord. 23.04.07

Rodríguez Oterino, Borja
Salgueiro Álvarez, Susana
Sánchez Alvarez, Manuel
Sánchez Rodríguez, José Manuel
Señorans Serrano, Javier
Seone Rodríguez, José Manuel
Serrano López, Antonio
Souto Calviño, Benito
Valverde Ríos, Marcos
Vera Armada, Jara María
Vilar Rodríguez, José Manuel
Zunzunegui Guimarans, Juan

NIF 36.148.400-J
NIF 36.113.443-Q
NIF 39.458.200-K
NIF 77.002.766-P
NIF 53.176.263-X
NIF 36.118.647-E
NIF 53.181.776-A
NIF 53.115.505-H
NIF 36.175.108-H
NIF 36.130.993-V
NIF 36.126.913-P
NIF 36.149.806-Q

Bombeiro:
Álvarez Salgueiro, David
Amado Allegue, Miguel
Bar Franco, Daniel
Barreiro Brun, Nicolás
Cantero Barros, Gerardo
Cedrón Alvarez, Antonio
Cortón Noya, Ignacio
El Kortvi Martínez, Hamid
Fajín Tomé, Iván
Fernández Arribas, Antonio
Fernández Durán, Diego
Ferreiro Vázquez, Daniel
Gándara Besada, Santiago
Garrido López, Luis
Lamas López, Sergio
Lemos Alonso, Roberto
López González, Oscar
López Sal, Antonio Manuel
López Sobrido, Juan Francisco
López Trashorras, Enrique
Lorenzo Alvarez, Miguel Angel
Maceira Acuña, Juan Carlos
Marcos Lorenzo, Diego
Mariño Alonso, Daniel
Martínez Fernandez, Jonathan
Martínez López, Javier
Martínez Sandá, Victor
Olveira Vidal, Juan Manuel
Otero Juncal, Roberto
Pedreira Iglesias, Juan Carlos
Pedrido Fernández, Xosé Antón
Pereiro Reigosa, Andrés

NIF 36.149.653-R
NIF 32.708.481-C
NIF 36.150.374-D
NIF 53.113.157-Q
NIF 53.188.542-F
NIF 33.346.487-Y
NIF 33.536.577-R
NIF 77.417.727-A
NIF 44.819.093-M
NIF 32.707.311-T
NIF 53.175.021-X
NIF 44.466.233-B
NIF 76.894.538-H
NIF 35.460.628-X
NIF 25.453.046-G
NIF 36.113.152-R
NIF 36.122.939-J
NIF 33.309.510-J
NIF 52.930.572-M
NIF 33.548.605-T
NIF 44.466.504-Y
NIF 76.905.568-P
NIF 53.116.746-V
NIF 36.142.909-L
NIF 53.180.134-V
NIF 33.545.759-Y
NIF 44.835.153-B
NIF 52.458.028-L
NIF 73.240.130-B
NIF 44.819.271-E
NIF 36.138.400-H
NIF 77.004.430-Q

S.ord. 23.04.07

Pérez Villar, Rafael
Pombo Gómez, Victor Iván
Ramil González, Juan Carlos
Reboredo Reboredo, Fernando
Recaman Hermida, José Carlos
Rico Teijeiro, Miguel
Rodríguez García, Javier
Ruiz Domínguez, Elías Andrés
Sánchez Mundiña, Carlos José
Sanjuán Prieto, Pedro Mario
Santos Fernández, Guillermo
Seijas González, Diego
Souto Varela, Martín
Torres Otero, José Manuel
Valle Pico, José
Varela Iglesias, Ana
Vigo Rellán, Dario

NIF 76.898.852-P
NIF 46.903.163-E
NIF 32.685.676-P
NIF 76.868.766-Y
NIF 44.083.230-G
NIF 32.701.385-P
NIF 71.442.647-R
NIF 52.931.014-X
NIF 33.345.080-W
NIF 11.957.233-Q
NIF 36.146.832-D
NIF 32.699.913-P
NIF 33.548.178-X
NIF 76.779.419-Z
NIF 76.578.380-H
NIF 44.822.471-W
NIF 47.355.876-A

Conductor – Bombeiro:
Antonio Ordóñez, Pablo
Bar Franco, Daniel
Barreiro Brun, Nicolás
Bermúdez Iglesias, Manuel Basilio
Cabaleiro Novelle, Miguel Angel
Castro Real, Rubén
Comesaña Abalde, Ivan
Comesaña Abalde, Rubén
Fonseca Ferradanes, Sergio
González Riveiro, David
Hermida García, Félix
Hernández Villaverde, Oscar
Iglesias Parada, Manuel
Jove Rey, Javier
Lamas López, Sergio
Lemos Alonso, Roberto
López Sal, Antonio Manuel
Maceira Acuña, Juan Carlos
Moure Alvarez, Guillermo
Paadín Feal, Alejandro
Painceiras Feal, José Manuel
Pérez Villar, Rafael
Piñeiro Cayetano, Fernando
Recamán Hermida, José Carlos
Riobó Sánchez, Mario Cándido
Rodríguez Cid, Antonio
Rodríguez Gómez, Manuel

NIF 36.159.852-B
NIF 36.150.374-D
NIF 53.113.157-Q
NIF 33.331.738-T
NIF 77.000.540-J
NIF 33.345.340-D
NIF 36.127.286-J
NIF 36.127.281-P
NIF 53.116.203-A
NIF 36.077.946-P
NIF 32.691.714-C
NIF 76.927.934-H
NIF 76.998.400-N
NIF 32.680.634-A
NIF 25.453.046-G
NIF 36.113.152-R
NIF 33.309.510-J
NIF 76.905.568-P
NIF 36.116.176-N
NIF 32.687.957-N
NIF 32.698.363-E
NIF 76.898.852-P
NIF 34.878.083-D
NIF 44.083.230-G
NIF 36.161.049-N
NIF 36.095.650-W
NIF 36.149.762-H

S.ord. 23.04.07

Salgueiro Fernández, Rodolfo
Serrano López, Antonio
Sousa Díaz, Bruno de
Vara Fernández, Ricardo Alfredo
Vigo Rellán, Dario

NIF 36.137.422-Y
NIF 53.181.776-A
NIF 36.141.763-T
NIF 09.413.394-T
NIF 47.355.876-A

Oficial Conductor:
Quenda Libre:
Alvarez Fox, Santiago
Bacelo Bacelo, Angel
Carballo Montero, Manuel Antonio
Comesaña Pérez, Eusebio
Cruces Giraldez, Germán
Domínguez Rivero, Angel
Fernández Alvarez, Sergio
Fernández Francisco, Francisco Javier
Fernández Riveiro, Javier
García Barrio, Luis
García Durán, Mª. Teresa
García Fernández, Jorge
García Vàzquez, Luis Secundino
González Alonso, Gonzalo
Martínez Pérez, Serafín
Osuna Fernández, Emilio
Rodríguez Pérez, Francisco Javier
Villaverde Villaverde, José Manuel

NIF 35.984.923-C
NIF 35.555.950-C
NIF 36.110.014-Z
NIF 36.051.573-Q
NIF 36.140.795-K
NIF 36.030.081-Y
NIF 34.627.508-L
NIF 36.087.172-B
NIF 36.109.352-L
NIF 36.128.943-Z
NIF 36.078.463-L
NIF 36.060.265-Z
NIF 36.060.976-N
NIF 36.068.120-A
NIF 36.034.988-Z
NIF 35.549.666-S
NIF 76.702.059-A
NIF 36.117.712-F

Oficial Carpinteiro:
Quenda Libre:
Vila Nieto, Angel

NIF 36.144.858-Y

Oficial Sepultureiro:
Gallego Rouco, Luis

NIF: 36.157.388 – P

Oficial Fontaneiro:
Quenda Libre:

S.ord. 23.04.07

Alvarez Pereira, José Benito
Nicolás Souto, Carlos

NIF 34.958.657-Z
NIF 36.088.534-Q

Axudante de Oficios:
Quenda Libre:
Alonso Iglesias, Jose Enrique
Alonso Regueiro, Marcos
Álvarez Pereiras, José Benito
Calleja Modia, Raquel
Fernández Rivero, Javier
Lauda Valcarcel, José María
Obeza Gulias, David
Pérez Fernández, Oscar

NIF 36.159.274-P
NIF 36.148.830-Y
NIF 34.958.657-Z
NIF 36.175.970-Y
NIF 36.109.352-L
NIF 36.013.358-G
NIF 36.094.889-T
NIF 36.121.567-K

Quenda de Discapacitados:
Alvarez Veloso, José Gregorio
Covelo Cameselle, Manuel
Lameiro Gil, Pablo
Romero Expósito, Andrés Joaquín

NIF 36.109.003-S
NIF 36.160.927-M
NIF 36.146.458-A
NIF 36.037.777-C

Operario – Peón:
Quenda Libre:
Alonso Iglesias, José Enrique
Alonso Regueiro, Marcos
Calleja Modia, Raquel

NIF 36.159.274-P
NIF 36.148.830-Y
NIF 36.175.970-Y

Quenda Discapacitados:
Vázquez Rial, José Antonio

NIF 36.087.372-G

2º.- Declarar definitivamente excluidos por non subsana-los erros polos que foron excluidos
provisionalmente ós/as seguintes aspirantes para cada unha das seguintes prazas:
Santana Cabrera, Eva
Varela Alvarez, Miguel

NIF 42.867.840-A
NIF 45.846.945-X

(2), (11) e (22)
(5), (10) e (22)

NIF 44.082.917-J
NIF 04.818.889-K
NIF 46.911.020-J

(2)
(1),(2) e (11)
(11)

Técnico Administración Xeral:
Castiñeira Piñeiro, Susana
Docampo Ramos, Sandra
Gómez Reiríz, Trinidad

S.ord. 23.04.07

González Luna, Mª, Cristina
Iglesias Castilla, Carmen
Mariño Lorenzo, Susana
Martínez Barreiro, José Carlos
Mosquera Pérez, Beatriz
Piñeiro Sánchez, Mª. Isabel
Salinas Monje, Marta
Vigo Cobas, Fernando

NIF 44.426.755-R
NIF 11.082.241-J
NIF 46.906.010-V
NIF 35449.635-B
NIF 53.182.845-Z
NIF 34.945.047-C
NIF 36.168.867-X
NIF 34.256.636-E

(13)
(1) e (11)
(11)
(2) e (10)
(2) e (13)
(2) e (11)
(2)
(11)

NIF 32.779.708-Q
NIF 35.469.939-Y
NIF 44.082.917-J
NIF 36.156.553-R
NIF 35.309.608-P
NIF 35.461.727-M
NIF 53.182.845-Z
NIF 35.462.459-R
NIF 32.780.670-N
NIF 35.566.589-X

(1), (2) e (11)
(11)
(2)
(2) e (11)
(11) e (13)
(1)
(13)
(1)
(11)
(2)

NIF 36.049.503-Q
NIF 35.995.554-W
NIF 33.274.040-D

(15)
(15)
(15)

NIF 36.057.712-Z
NIF 36.148.829-M
NIF 32.688.321-P
NIF 32.810.447-G
NIF 35.324.089-E
NIF 44.457.181-K
NIF 34.990.123-Q
NIF 45.872.737-L
NIF 76.899.283-W
NIF 44.481.891-Y
NIF 44.807.149-K
NIF 33.543.457-G
NIF 76.354.329-X

(11)
(1)
(1) e (11)
(1) e (11)
(11)
(11)
(11)
(5)
(11)
(11)
(11)
(10), (11) e (17)
(11)

Administrativo/a Administración Xeral:
Tanda Libre:
Barcia Díaz, Mª. José
Blanco Esperón, Mauro
Castiñeira Piñeiro, Susana
Iglesias Gómez, David
Iglesias Puertas, Mª. Rosina
Martínez Álvarez, Dolores Gladys
Mosquera Pérez, Beatriz
Paz Carabia, Sergio
Sangiao Pereira, Mª Carmen
Sanjurjo Lorenzo, Ana Belén
Quenda de promoción interna:
López Pérez, Baltasar
Mosqueira Benítez, Mª. José
Rodríguez Calvo, José María
Auxiliar Administración Xeral:
Tanda Libre:
Abalde González, Eduardo
Alonso Regueiro, Iolanda
Baodo Raposo, Mª Rocio
Barcía Díaz, Juan Carlos
Barreiro Castro, Ana María
Bernardez Crespo, Mónica
Bernardez Fernández, Mª Esther
Blanco Ramos, Mª Mercedes
Cabadas Avión, Marcos
Caballero Vázquez, Tamara Antia
Calviño Canedo, Ana Lucía
Campo Comba, Pablo
Canosa Sanjurjo, Mª Xunqueira

S.ord. 23.04.07

Coego Rios, Rosa Azucena
Cores Fernández, Mª Teresa
García Romero, Mª José
Gil Álvarez, Rubén
González Dafonte, Mª Josefina
González Villar, Iria
Herrera Prado, Noé
Justo Pereira, Mª Peregrina
López Morgade, Mª José
Martínez Díaz, Ramón
Martínez Formoso, Paloma
Mosquera Pombo, Nieves
Novoa Rodríguez, Mª del Carmen
Otero Nogueira, Rebeca
Rey Álvarez, Mª Ángeles
Rivero Rodríguez, Mª Pilar
Rodríguez Sánchez, Luis Carlos
Salve Bouzo, Lucía
Sánchez Otero, Cristina
Souto Pérez, Mª Magdalena
Terrazo Barro, Ofelia
Vázquez Álvarez, Mónica
Vázquez Rubianes, Emilio
Vega Ferro, Sonia

NIF 36.087.502-L
NIF 35.456.940-W
NIF 32.841.170-E
NIF 44.452.923-H
NIF 44.449.666-G
NIF 32.842.075-F
NIF 36.168.031-W
NIF 35.551.460-S
NIF 76.620.513-S
NIF 52.497.254-F
NIF 36.148.182-W
NIF 53.024.749-C
NIF 34.869.899-J
NIF 36.136.530-B
NIF 36.123.126-Q
NIF 44.087.331-B
NIF 33.321.399-B
NIF 44.466.413-F
NIF 44.075.829-D
NIF 36.100.099-N
NIF 36.132.395-Q
NIF 44.455.629-X
NIF 35.467.109-M
NIF 32.814.174-M

(10)
(11)
(1)
(11)
(11)
(11)
(10)
(10)
(1) e (11)
(1) e (11)
(1)
(11)
(10)
(11)
(1)
(11) e (17)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(10)
(11)

NIF 36.103.022-Z
NIF 34.723.524-X
NIF 36.961.808-A
NIF 36.127.861-J
NIF 36.032.566-F
NIF 36.021.978-E
NIF 33.349.599-J
NIF 36.063.478-F
NIF 44.811.772-K
NIF 36.129.108-H
NIF 36.113.100-H
NIF 76.994.200-K
NIF 76.911.856-V
NIF 36.126.894-N
NIF 77.006.410-H
NIF 76.996.686-T
NIF 76.987.532-T
NIF 36.055.492-W
NIF 36.072.897-L
NIF 53.184.562-Y
NIF 36.168.992-C

(18) e (19)
(18),(19) e(23)
(18), (19) e (23)
(18), (19)
(18), (19) e (23)
(18), (19) e (23)
(19) e (20)
(18) e (19)
(18), (19) e (23)
(18),(19),(20),(21)e (23)
(18),(19) e (23)
(18),(19),(20),(21)e (23)
(18),(19),(20),(21)e (23)
(11), (18) e (19)
(19)
(18), (19) e (23)
(18), (19), (20) e (23)
(18) e (19)
(18) e (19)
(18), (19), (20) e (23)
(18), (19) e (23)

Tanda reserva discapacitados
Alonso González, Mª Celia
Carrera Machado, Elvira
Coral Mateu, José
Díaz Martínez, Natalia
Fernández Pérez, María Blanca
Fernández Portas, Alfonso
Fernández Soengas, Rubén
Ferreiro Magdalena, Mª Concepción
Ferro Vilariño, José Manuel
Freiria Prado, Juan Carlos
García – Picher Rodríguez, Mª Eugenia
Gestido Pousa, Mª Pilar
Gómez Gómez, José Ignacio
Mosquera Losada, Mª Elena
Pazo Orge, José Antonio
Pérez Gondar, José Manuel
Pérez Rodríguez, Jesús
Quevedo Pérez, Manuel Joaquin
Rey Vázquez, Cesar
Rodríguez Prado Diego
Román Becerra, Ezequiel Francisco

S.ord. 23.04.07

Siota Dieguez, Rosa María
Tinella Grela, Graziella
Vázquez Álvarez, Ana

NIF 34.974.256-L
NIF 36.160.489-G
NIF 32.817.140-G

(18),(19),(20),(21)e (23)
(11),(18),(19),(21)e (23)
(11), (18) e (19)

NIF 34.723.524-X
NIF 36.154.008-D
NIF 36.051.671-E
NIF 35.315.368-H
NIF 52.497.254-F
NIF 76.818.838-B

(1)
(11)
(17)
(11)
(1) e (11)
(10)

Subalterno/a:
Tanda Libre:
Carrera Machado, Elvira
Cuervo Álvarez, Borja
Estévez García, Manuela Josefa
Lata Álvarez, Begoña
Martínez Díaz, Ramón
Ogando Rodríguez, Manuel

Quenda de discapacitados:
Alján Domínguez, Juan Luis
Barreiro Alonso, Luis
Barreiro Viso, José Antonio
Boo Gil, Lara
Carbón Gómez, Elvira
Carrera Coimbra, Roberto
Cela Rodríguez, Mª Mercedes
Conde Pereira, Gustavo
Coral Mateu, José
Fernández Soengas, Rubén
Fontenla Rodríguez, Gerardo
Freiria Prado, Juan Carlos
García Abuín, David
Gestido Pousa, Mª Pilar
Lema Martínez, Eduardo Lorenzo
López Bahamonde, Iago
Lora Martínez, Margarita
Maquieira Domínguez, María
Méndez Vázquez, Juan Manuel
Mintegui Hinojosa, Mª Victoria
Pereiro Piay, Paula
Rodríguez Álvarez, Miguel
Rodríguez Prado, Diego
Rodríguez Sánchez, Amparo
Silva Novoa, Juan
Tinella Grela, Graziella
Treinta Blanco, Roberto

NIF 53.192.703-M
NIF 36.109.302-S
NIF 36.058.264-Z
NIF 36.147.572-J
NIF 36.014.988-R
NIF 35.564.015-N
NIF 36.131.586-N
NIF 34.628.129-L
NIF 36.961.808-A
NIF 33.349.599-J
NIF 36.169.606-J
NIF 36.129.108-H
NIF 76.714.141-X
NIF 76.994.200-K
NIF 36.091.722-F
NIF 53.173.939-D
NIF 36.043.739-W
NIF 36.125.720-B
NIF 36.104.026-Y
NIF 36.060.294-C
NIF 36.124.143-K
NIF 34.628.306-N
NIF 53.184.562-Y
NIF 36.106.579-Y
NIF 36.097.742-R
NIF 36.160.489-G
NIF 44.086.501-D

(19) e (20)
(19), (20), (23) e (24)
(19) e (24)
(19), (23) e (24)
(19), (21) e (24)
(19), (23) e (24)
(19)
(19), (20), (23) e (24)
(19), (20) e (24)
(19), (20) e (24)
(19)
(19), (20), (23) e (24)
(1)(11)(19)(20)(23)e 24)
(19), (20), (23) e (24)
(17)(19)(20)(21)(23)e (24)
(19), (20), (23) e (24)
(19), (20), (23) e (24)
(11), (20) e (24)
(19)(20)(21)(23) e (24)
(19)(20)(21)(23) e (24)
(19) e (24)
(19) e (24)
(19), (23) e (24)
(19), (23) e (24)
(19) e (24)
(19) e (24)
(1)(11)(19)(20)(23)e 24)

S.ord. 23.04.07

Vázquez Álvarez, Ana
Villar González, Jon
Villar Veguillas, Juan

NIF 32.817.140-G
NIF 18.601.845-C
NIF 14.702.923-N

(11), (19) e (24)
(1), (19), (23) e (24)
(1)(11), (19), (21) e (24)

NIF 53.185.900-X
NIF 77.005.693-Z
NIF 36.135.185-T
NIF 36.096.419-N
NIF 76.930.278-Q

(15)
(15)
(15)
(15)
(11) e (15)

NIF 11.082.241-J
NIF 36.168.867-X

(1) e (11)
(2)

NIF 36.098.323-F

(2)

NIF 44.144.809-N

(10) e (11)

NIF 77.005.465-Q
NIF 36.162.104-D

(2) e (11)
(2)

NIF 46.903.919-L
NIF 44.432.848-E
NIF 53.186.515-G
NIF 32.681.280-M
NIF 32.820.058-R
NIF 36.170.208-V
NIF 44.082.107-P

(2)
(11)
(2)
(11) e (13)
(2) e (10)
(2)
(2)

NIF 36.157.518-T
NIF 36.104.127-S

(15)
(15)

Alguacil:
Alonso Posada, Andrea
Cancelo Pérez, Estefanía
Fernández Rivera, José Roberto
Robles Gómez-Reino, Manuel
Vázquez Gondar, Jose Manuel
Licenciado/a en dereito:
Iglesias Castilla, Carmen
Salinas Monje, Marta

Analista laboratorio:
Alonso Alvarez, Daniel
Economista:
Galán Padín, Antonio
Arqueólogo/a:
Darriba Barba, Xermán
Mateo-Morales Vila, Lautaro Javier
Diplomado/a en traballo social:
Capelo Casas, María Rosario
Díaz Fernandez, Nieves
González González, Manuela
Moreira Pacheco, María
Pan Rodríguez, Silvia
Pardo Fernández, Ana
Souto Taboada, María Julia
Delineante:
Iglesias Rodríguez, Ana
Lago Fernández, Oscar
Programador/a informática:

S.ord. 23.04.07

Tanda libre:
Fernández Suarez, Rodrigo
Iglesia Pregal, Rubén de la
Pérez Ruiz, María José

NIF 36.124.644-Q
NIF 36.161.518-K
NIF 36.081.688-R

(5) e (11)
(11)
(11)

Técnico/a auxiliar de laboratorio:
Iglesias Fernández, Laura

NIF 44.477.081-A

(11)

Inspector/a auxiliar de sanidade:
Ibáñez Portela, Teresa
Prado Expósito, Manuel

NIF 53.172.578-M
NIF 34.257.712-V

(1)
(11)

NIF 76.778.403-X
NIF 36.126.910-M

(15)
(15)

NIF 02.623.959-G

(1)(2)(5)(6)(9)(11)

NIF 76.998.407-L
NIF 77.401.573-H
NIF 36.167.217-Q
NIF 53.183.886-C
NIF 78.792.648-F
NIF 44.811.582-S
NIF 02.623.959-G

(2), (7) e (9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(6) e (9)
(1),(5),(6),(9) e (11)

NIF 36.159.045-D
NIF 32.700.62-Z
NIF 77.401.573-H
NIF 44.451.102-Z
NIF 36.152.700-N

(9)
(1), (6),(9) e (11)
(7) e (9)
(9) e (10)
(9)

Inspector de Consumo:
Ces Gómez, Yolanda
Comesaña Fernández, Luis
Sarxento Policía Local:
Tanda Libre:
Vilches Rios, Jesús
Cabo Policía Local:
Tanda Libre:
Alvarez Romero, José Antonio
Beloso Aranda, Alberto
Hermida Gómez, Oscar
Mielgo Marcos, Javier
Santos Dopazo, Diego
Tuñas Pena, María José
Vilches Rios, Jesús
Garda Policía Local:
Barros Barros, Victor
Bello Martínez, Manuel
Beloso Aranda, Alberto
Blanco Arjona, Juan
Cebollo García, José María

S.ord. 23.04.07

Cid González, Eva
Diego González, Luis de
Fernández Arribas, Ángel
Fernández Durán, Oscar
Fernández Lameiro, Adrián
Fernández López, José Manuel
Fontán Arnejo, Sergio David
Gil Hermelo, Dario
Gómez Carregal, Javier
González Butragueño, Alejandro Estanislao
Hermida Bartomeu, José Marcos
Jorge del Río, Rubén
Jurado Romero, Raúl
Justo Domínguez, Marta
López Pérez, Juan Manuel
Mielgo Marcos, Javier
Paz Dobarro, Rubén
Pérez Iglesias, Iñaki
Pérez Valiño, Noemi
Puch González, David
Ramallo Freijeiro, Celso
Represas Portela, Marta
Rivera Rodeiro, Roberto
Roca Acuña, Brais
Roca Acuña, Breogán
Rodríguez Rolan, Javier
Salgueiro Vallejo, Juan Francisco
Salgueiro Vila, Lorena
Segade Castro, Roberto José
Seone Rodríguez, José Manuel
Souto Revenga, Gonzalo
Tuñas Pena, Mª José
Vilar Rodríguez, José Manuel
Vilaseco Lamas, José Antonio
Villar Vila, Francisco

NIF 36.089.877-W
NIF 36.117.481-Y
NIF 76.930.560-E
NIF 35.575.065-E
NIF 71.522.293-K
NIF 32.694.736-Y
NIF 36.171.375-B
NIF 36.159.064-M
NIF 52.498.927-R
NIF 36.167.153-K
NIF 36.131.343-E
NIF 36.173.528-W
NIF 78.966.110-A
NIF 44.468.369-P
NIF 36.131.461-W
NIF 53.183.886-C
NIF 53.611.356-N
NIF 36.140.202-A
NIF 44.821.765-D
NIF 77.006.679-B
NIF 36.152.895-T
NIF 53.179.543-R
NIF 36.144.979-L
NIF 39.452.679-C
NIF 53.180.125-P
NIF 34.979.297-T
NIF 44.079.731-R
NIF 77.405.028-T
NIF 76.912.121-Y
NIF 36.118.647-E
NIF 77.402.904-S
NIF 44.811.582-S
NIF 36.126.913-P
NIF 45.847.073-T
NIF 36.131.038-Q

(6) e (9)
(9)
(9)
(7) e (9)
(5)
(9)
(9) e (11)
(7) e (9)
(9), (10) e (11)
(9)
(9)
(6) e (9)
(7) e (9)
(7)
(9)
(7) e (9)
(9)
(7) e (9)
(11)
(6)
(9)
(7)
(9)
(6) e (9)
(9)
(9)
(6) e (9)
(9) e (11)
(9)
(9)
(9)
(6) e (9)
(9)
(9)
(7) e (14)

NIF 34.979.275-R
NIF 39.452.181-M
NIF 53.480.380-K
NIF 36.162.414-C
NIF 77.007.278-N
NIF 46.916.620-R
NIF 44.468.260-Z
NIF 08.993.515-D
NIF 32.678.569-P
NIF 35.575.065-E

(6)
(6)
(6)
(11)
(7)
(7)
(7)
(5) e (11)
(6)
(6)

Bombeiro:
Álvarez Vázquez, Santiago
Arufe López, Edgar
Barreiro Reiriz, Miguel Ángel
Bello Taim, Juan Pablo
Camesella Rodríguez, Manuel
Camiña García, Jorge
Delgado Cassiano, Ronaldo
Eraña Caballero, José María
Esclusa Seijido, David
Fernández Durán, Oscar

S.ord. 23.04.07

Fernández Magadan, Carlos
Garrido Rey, David
González Carbón, Diego
González Pérez, Joaquin
Herrera Prado, Noe
Iglesias Fernández, Francisco
Leira Caparros, José Luis
Lema López, Nelson
Lestón Baltar, Fernando
López Coedo, Jorge
Martínez Blanco, Jesús
Miragaya Arriola, Mariano
Navarro Hernández, José
Pereira Iglesias, José Fernando
Poutón Reboredo, Oscar
Rey Pereira, Luis Miguel
Rial Bareiro, Jacobo
Rio Martínez, Mario del
Rogel Cancelo, Santiago
Romero Saavedra, Daniel
Seijas Domínguez, Oscar
Siero Félix, Pablo
Sierra Santos, Armando de la
Taboada Rey, José María
Vázquez Carrasco, José Manuel
Vilor Rivero, Horacio

NIF 76.574.838-H
(11)
NIF 14.075.937-W
(5)
NIF 08.993.175-Z
(7)
NIF 78.738.873-Y
(11)
NIF 36.168.031-W
(7)
NIF 53.170.030-X
(6)
NIF 32.834.406-C
(7)
NIF 32.802.656-X
(11)
NIF 36.084.776-F
(5) e (6)
NIF 33.539.068-P
(6)
NIF 53.174.663-C
(1),(5) e (7)
NIF 36.133.111-L
(6)
NIF 05.431.926-Q
(11)
NIF 53.178.208-T
(7)
NIF 44.089.669-A
(5)
NIF 45.846.521-T
(1) e (7)
NIF 44.811.922-X
(7)
NIF 53.173.568-Y
(6)
NIF 35.315.445-A
(6)
NIF 32.678.806-S
(11)
NIF 45.621.809-K
(7)
NIF 44.083.514-N
(5) e (11)
NIF 09.329.239-W
(1), (6) e ( 11)
NIF 53.174.440-G
(7)
NIF 44.455.127-Z
(11)
NIF 76.577.194-M
(6)

Conductor-bombeiro:
Bello Taim, Juan Pablo
Lago Camacho, Fernando
Lamelas Fra, Justo Manuel
Martínez Valverde, José Manuel
Pigueiras Leal, Alberto
Sieiro Félix, Pablo
Sierra Santos, Armando de la

NIF 36.162.44-C
NIF 32.676.461-Q
NIF 33.997.868-G
NIF 36.081.126-Z
NIF 33.998.184-K
NIF 44.083.514-N
NIF 09.329.239-W

(6), (9), (11)
(9)
(7) e (11)
(2),(6),(9) e (11)
(1) e (6)
(1), (2), (5), e (9)
(1)(5)(6)(9) e (11)

NIF 76.622.911-K

(4)

NIF 39.461.269-P
NIF 35.548.744-J
NIF 36.089.877-W

(9)
(2) e (9)
(9)

Oficial Electricista:
Pérez Vázquez, Oscar
Oficial Conductor:
Tanda Libre:
Alvarez Suárez, José
Bugallo Rivas, José Edel
Cid González, Eva

S.ord. 23.04.07

Covelo Cameselle, Manuel
García Portilla, Cleto
González Alonso, Pablo Ignacio
González Veget, Fernando
León Martínez, Alberto
Lorenzo Pintos, Rafael
Magallanes Pérez, Ivan
Martínez Alonso, Marcelino
Martínez Valverde, José Manuel
Montero Feijóo, José Antonio
Otero Lago, Manuel
Prieto Caballero, Jesús
Sánchez Cabaleiro, David
Varela Fernández, Diego
Vidal Vaqueiro, Angel Manuel

NIF 36.160.927-M
NIF 36.018.818-J
NIF 36.053.268-D
NIF 36.043.448-X
NIF 36.100.709-R
NIF 35.998.456-Y
NIF 36.142.794-L
NIF 76.996.711-W
NIF 36.081.126-Z
NIF 36.061.669-S
NIF 36.059.764-L
NIF 09.759.566-E
NIF 53.182.431-Z
NIF 36.148.190-X
NIF 36.079.455-E

(9) e (13)
(2)
(2) e (9)
(2) e (9)
(9)
(2), (9) e (10)
(2), (9) e (11)
(2) e (9)
(9)
(2)
(9)
(9)
(2)
(9)
(2) e (9)

NIF 36.043.448-X

(2)

NIF 36.065.902-Q

(2)

NIF 36.126.910-M

(3)

NIF 52.496.929-G
NIF 36.017.645-J

(11)
(17)

NIF 36.172.402-A
NIF 36.014.241-J
NIF 36.116.795-X
NIF 36.087.039-G

(18) e (19)
(11),(18,(19),(20) e (23)
(18),(19),20) e (21)
(18),(19),(20) e (23)

Oficial Sepultureiro:
González Veget, Fernando

Oficial Fontaneiro:
Tanda Libre:
Martinez Barreiro, José Manuel
Oficial Almaceneiro:
Comesaña Fernández, Luis
Axudante de Oficios:
Tanda Libre:
Carregal Sánchez, José Manuel
Muñoz Vidal, José Luis
Tanda Discapacitados:
Díaz Rodríguez, María Beatriz
Ferro Vázquez, Juan José
Jorge Loureiro, Francisco Javier
Señoráns Heredia, Mª. Isabel
Operario-peón:

S.ord. 23.04.07

Tanda Libre:
Carregal Sánchez, José Manuel
Fernández Rivera, José Roberto
Montes González, Oscar

NIF 52.496.929-G
NIF 36.135.185-T
NIF 36.176.843-M

(11)
(1)
(10) e (11)

Tanda Discapacitados:
Cano de Brañas, Sandra Liliana
Díaz Rodríguez, María Beatriz
García Crego, Damián
Muñoz Vidal, José Luis
Señoráns Heredia, Mª. Isabel

NIFX-4829609-T
NIF 36.172.402-A
NIF 36.140.982-R
NIF 36.017.645-I
NIF 36.087.039-G

(12)(17)(18)(19)(20)(23)
(18) e (19)
(18), (19) e (20)
(17),(18),(19) e (23)
(18),(19),(20) e (23)

Terceiro.- Acepta-las renuncias presentadas en datas 2, 10 e 13 de abril de 2007, polos concelleiros D.
José Manuel Couto Pérez, D. Antonio Coello Bufill e D. Mª. Soledad Polo Lima, que tiñan sido
nomeados como presidentes nos tribunais de Subalterno, Administrativo e Garda da Policía Local,
respectivamente, polas causas establecidas no artigo 28, apatado 2 b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
Cuarto.- Ordenar á Unidade de persoal que proceda á publicación no taboleiro de edictos da Casa do
Concello do presente acordo, xunto coa relación defitiniva de admitidos/as ás convocatorias para
provistar en propiedade as seguintes prazas vacantes: cinco de técnico/a de administración xeral,
vinteunha de administrativo/a de administración xeral, catorce de auxiliar de administración xeral, dúas
de alguacil, sete de subalterno/a, unha de licenciado/a en dereito, unha de enxeñeiro/a industrial, unha de
analista laboratorio, unha de economista, unha de arqueólogo/a, sete de diplomado/a en traballo social,
dúas de delineante, unha de técnico/a auxiliar de laboratorio, dúas de programador/a de informática, unha
de inspector/a auxiliar de sanidade, unha de inspector/a consumo, dúas de inspector/a auxiliar control
concesionarias, unha de inspector policía local, catro de sarxento, dezasete de cabo e vinteseis de garda
do Corpo da Policía Local, catro de suboficial, catro de cabo, catro de bombeiro e unha de conductorbombeiro do Servizo de Extinción de Incendios, e para a contratación en réxime laboral fixo de dous
oficiais electricistas, cinco oficiais conductores, sete oficiais xardineiros, dous oficiais carpinteiros, dous
oficiais albaneis, un oficial sepultureiro, dous oficiais fontaneiros, un oficial pintor, un oficial limpeza, un
oficial laceiro, un oficial almaceneiro, once axudantes de oficios e tres operarios-peóns incluidas na oferta
de emprego correspondente o ano 2005, de conformidade co previsto nas bases xerais da convocatoria.

77(698).- MODIFICACIÓN DO CONVENIO POLO QUE SE CEDE Á XUNTA DE GALICIA
UNHA PARCELA EN NAVIA PARA A UBICACIÓN DA ESCOLA SUPERIOR DE ARTE
DRAMÁTICO. EXPTE. 4697/401.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.

S.ord. 23.04.07

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico favorable do 4.04.07, o informe de
fiscalización do 19.04.07, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón. Xeral da Xerencia
municipal de Urbanismo, que di o seguinte:
O 23.06.05 o Concello de Vigo e o Instituto Galego da Vivenda e do Solo formalizaron un convenio específico de
cesión de espacios libres, parte do viario, equipamentos e aproveitamento urbanístico correspondente ó Concello
derivada da execución do sector do plan parcial de Navia. Neste convenio preveíase una parcela destinada a
equipamento educativo (parcela E-4, fase III-A) cunha superficie de 35.000 metros cuadrados. A natureza dos
equipamentos públicos é necesariamente o de dominio público. A excepción das dúas primeiras fases, a terceira
prevista no plan parcial de Navia está pendente de inmatriculación por parte do Instituto Galego da Vivenda e do
Solo.
A Consellería de educación e ordenación universitaria, insta ó Concello o 4.11.05 para que se ceda un solar para
uso educativo duns 8.500 m2.
O 5.12.05 o xefe da oficina de cartografía informa o seguinte: "(...) En relación coa parcela proposta para a
ubicación da Escola Superior de Arte Dramático da Comunidade Autónoma Galega, achégaselle planos a escalas
1/1000 e 1/2000, cuia discrición é a seguinte: Propietario: Concello de Vigo; Situación: rúa Poza Cabalo-San Paio
de Navia; Uso: Equipamento docente; Superficie: 8500 m2; Lindeiros: N.-Liña de 103,97 metros. Resto de finca
matriz; S.-Liña de 120,00 metros. Concello de Vigo, parcela de espacio libre P3; L.- Liña de 72,50 metros. Rua
Poza Cabalo <Navia>; O.- Liña de 48,66 e 28,51 metros. Concello de Vigo. Resto de finca matriz. Esta parcela
forma parte doutra de maior cabida e de acordo co convenio de cesión de titularidade de aproveitamente e
dtoacións de actuacións (...)".
O 3.02.06 a Secretaría xeral da Consellería de educación e ordenación universitaria, remite oficio co seguinte
contido:"(...) En relación coa oferta de terreos realizada por este Concello para a construcción da Escola Superior
de Arte Dramático, comunícolle que foi informada favorablemente polo Servizo de Supervisión de Proxectos e
Xestión Patrimonial. Para levar adiante este obxectivo, é necesaria a subscripción dun convenio de colaboración
do que s lle xunta modelo-tipo e anexos (...)".
En data 7.08.06 a arquitecta municipal informou sobre a aptitude urbanística da parcela.
Por acordo de 7.08.06 o Vicepresidente da XMU acordou a apertura dun trámite de información pública e
audiencia á Consellería de Educación. Durante ambos trámites non se presentaron alegacións.
A Xunta de Goberno Local de 2.10.06 adoptou o seguinte acordo:”(...) 1º Acordar a cesión da titularidade da
parcela de equipamento educativa sita na etapa III-A do Plan Parcial cunha sufpericie de 8.500 m2 para destina-la
para a construcción da Escola superior de arte dramático. 2º- Aprobar o texto do convenio, que de seguido se
transcribe, polo que se instrumentará a cesión da parcela de equipamento. (...)”.
Do acordo se deu traslado á Consellería de educación e ordenación universitaria da Xunta de Galicia o 13.10.06.
O 7.03.07 a Consellería de educación e ordenación universitaria remite escrito no que se comunica o seguinte:
“(...) Remítolle o texto definitivo do convenio de colaboración para a cesión dos terreos onde se construirá o
edificio da Escola Supeiror de Arte Dramática de Galicia co fin de que se lle dea o trámite oportuno (...)”.
Achégase como anexo texto do convenio visado e informado favorablemente pola Asesoría xurídica da Consellería.

S.ord. 23.04.07

FUNDAMENTOS LEGAIS OU CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
1.-Modificacións propostas por parte da Consellería de educación e ordenación universitaria o convenio aprobado
por acordo de 2.10.06. e valoración das mesmas- As modificacións propostas consisten no seguinte:
-

Rectificación no expoñendo numero un no sentido de incorporar a referencia normativa da nova Lei
orgánica 2/2006, de 3 de maio.

-

Eliminación no expoñendo dous da referencia “(...) en especial no que atinxe á comunidade escolar
da zona (...)”.

-

Definición do obxecto do convenio (cláusula primeira) no sentido de introducir as seguintes
matizacións: “(...) sen reserva ningunha, e cos usos urbanísticos e infraestructuras adecuadas para o
servizo educativo –abastecemento de auga, subministro eléctrico, saneamento e acceso- que se
relacionan no anexo I, coa finalidade de realizar as obras de construcción do edificio para a Escola
Superior de Arte Dramática. O Concello de Vigo comprométese a conceder os correspondentes
permisos e autorizacións necesarios para levalas a cabo (...)”.

-

Se prescisa o contido do cláusula segunda, quedando como segue: “(...) A Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria comprométese á construcción da Escola Superior de Arte Dramática de
Galicia e a destinar a parcela para tal fin no prazo máximo de cinco anos. No caso que se pretenda
dar outro uso que non sexa o aludido, deberase estar ao disposto no artigo 111 do Real decreto
1372/86, de 13 de xuño (...)”.

-

Eliminación na cláusula terceira a referencia “centro de saúde” substituíndoa por “centro educativo
en sí”.

-

Substitución da cláusula cuarta por o seguinte contido: “(...) O presente convenio entrará en vigor na
data da súa sinatura e estará vixente mentres dure o uso previsto na cláusula segunda (...)”.

-

Substitución da cláusula quinta, quedando a redacción como segue: “(...) O presente convenio ten
carácter administrativo, quedando as partes que o subscriben suxeitas á xurisdiccion contenciosaadministrativa para a resolución de calquera conflicto que puidera xurdir na súa aplicación (...)”.

-

Introducción dunha cláusula sexta: “(...) No caso de que xurdira algún tipo de controversia na
execución do convenio poderá crearse de común acordo entre as partes unha comisión de seguimento
de composición paritaria, presidida pola conselleira de Educación e Ordenación Universitaria ou
persoa en quen delegue (....).”.

As modificacións e a introducción das precisións ó convenio non plantexan ningún problema de tipo xurídico.
2.- Remisión á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da documentación aludida no anexo II do
escrito presentado o 8 de marzo de 2007.- O 8.03.07 a Administración Autonómica require ó Concello a remisión
dunha documentación para a tramitación do correspondente expediente de aceptación da mesma. Se realiza a
seguir unha análise individualizado da documentación solicitada:
1.a Certificación do Acordo de Pleno da Corporación Municipal cedendo ó Servizo Galego de Saúde os
terreos necesarios, con especificación de metros e número de lindeiros.- Remitirase acordo adoptado pola
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Xunta de Goberno Local de cesión da titularidade dos terreos, ó abeiro da nova redacción dada ó artigo
127.1.f da Lei 7/85, de 2 de abril realizada pola Lei 57/03, de 16 de decembro.
1.b Certificación do cumprimento do establecido nos artigos 109 e 110 do Regulamento de bens das
Corporacións Locais.- Se remitirá certificado de cumprimento do procedimiento previsto nos artigos 109 e
110 do real decreto 1372/86.
1.c Certificación do rexistro de titularidade e situación de cargas e gravamenes.- A parcela está inscrita no
Rexistro da propiedade número tres de Vigo, no libro 1316, folio 141, finca 72031, inscripción primeira.
Remitirase certificación rexistral.
1.d Referencia catastral.- A oficina de Xestión da Xerencia municipal de urbanismo, está actualmente
regularizando a situación da parcela no Catastro.
1.e Características da infraestructura existente (abastecemento de augas, subministro de enerxía
eléctrico, evacuación de excretas etc...).- Achegarase con toda a documentación informe técnico no que se
aborden a situación actual da infraestructura á que fan referencia.

3.- Órgano competente para a adopción do presente acordo.-De acordo co establecido no artigo 127.1.f da Lei
7/85, de 2 de abril, pola que se aproba a Lei de bases de réxime local, a competencia para a adopción do presente
acordo está atribuida á Xunta de Goberno Local.

Polo tanto, á vista do contido do presente informe, PROPONSE A ADOPCIÓN DO PRESENTE ACORDO:
1.- Acordar a rectificación do acordo da Xunta de Goberno Local de 2.10.06 pola que se daba a aprobación ó
convenio de cesión da titularidade da parcela de equipamento educativa sita na etapa III-A do Plan Parcial cunha
superficie de 8.500 m2 á Xunta de Galicia, para destina-la á construcción da Escola Superior de Arte dramático.
2.- Aprobar o texto refundido do convenio (co anexo I) polo que se instrumentará a cesión da parcela de
equipamento.
3.- Facultar á Sra. Alcaldesa para a sinatura do convenio e cantos documentos públicos sexan necesarios.
3.- Dar conta da presente resolución á oficina de patrimonio e demais departamentos municipais interesados.
4.- Comunicar que contra a presente resolución cabe interpoñer con carácter potestativo, recurso administrativo de
resposición no prazo dun mes neste administración ou, contencioso administrativo perante ó xulgado do
contencioso-administrativo no prazo de dous meses.

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

CONVENIO ESPECÍFICO POLO QUE O CONCELLO DE VIGO CEDE A TITULARIDADE DA PARCELA
DESTINADA A EQUIPAMENTO DOCENTE Á XUNTA DE GALICIA PARA SITUAR A ESCOLA SUPERIOR DE
ARTE DRAMÁTICA DE GALICIA.
En ..........,a........... de 2007
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REUNIDOS:
Dunha parte, a Sra. alcaldesa-presidenta do Concello de Vigo, Corina Porro Martínez, (nomeada por acordo
plenario 3.12.03), coas facultades e atribucións previstas no artigo 124 da Lei 7/85, de 2 de abril, de bases de
réxime local, actúa neste acto en virtude do acordo da Xunta de Goberno Local de 2.10.06.
Doutra parte, a Sra. conselleira de Educación e Ordenación Universitaria, Laura Sánchez Piñón, en representación
da Xunta de Galicia, que actúa de conformidade co disposto no art. 34 da Lei 1/1983, de 22 de febreiro, reguladora
da Xunta e do seu Presidente e o Decreto 213/2005, do 3 de agosto, polo que se nomean os titulares dos
departamentos da Xunta de Galicia e que en virtude do disposto no artigo 14 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das Administracións Públicas e procedemento administrativo común e do artigo 1ºd da Orde do 26
de agosto de 2005 sobre competencias en órganos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
reclama neste acto para si o exercicio das competencias delegadas pola devandita orde.

EXPOÑEN
1.

Que o artigo 25.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local establece a competencia das
entidades locais na participación e cooperación coa Administración educativa na creación, constitución e
sostemento dos centros docentes públicos. Pola outra parte, a disposición adicional décimo quinta, apartado 4,
da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación determina que os municipios cooperarán coas
Administracións educativas correspondentes na obtención dos solares necesarios para a adaptación ou
construción dos centros docentes.

2.

Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en harmonía co artigo 31 do Estatuto de
Autonomía de Galicia, ten atribucións que veñen reflectidas no artigo 1 do Decreto 585/2005, do 29 de
decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
en materia de planificación, regulación e administración do ensino regrado, en toda a súa extensión, niveis e
graos, modalidades e especialidades.

3.

Que co obxecto de acadar un máis axustado desenvolvemento do sistema educativo galego faise precisa a
realización das obras de construción do edificio para a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.

4.

Que o Concello de Vigo e o Instituto Galego da Vivenda e do Solo formalizaron un convenio específico de
cesión de espazos libres, parte do viario, equipamentos e aproveitamento urbanístico correspondente ao
Concello derivada da execución do sector do plan parcial de Navia. Neste convenio prevíase a cesión dunha
parcela de equipamento educativo sita na etapa III-A do aludido instrumento de desenvolvemento.

5.

Que o obxecto do convenio e unha parcela destinada a equipamento educativo, sita na etapa III-A do Plan
Parcial de Navia, coa seguinte descrición: Superficie: 8.500 m2; Lindeiros: Norte: Liña de 56,40 metros - resto
finca matriz; Sur: Liña de 152 metros - Concello de Vigo - Parcela espazo libre P3; Leste: Liña de 63,30
metros - Rúa Pozo Cabalo; Oeste: Liña de 75,65 metros - Concello de Vigo - Resto finca matriz.

6.

Na tramitación do expediente seguíronse os trámites previstos no artigo 109 e seguintes do real decreto
1372/86, de 13 de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das Corporacións Locais.
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7.

Como queira que por acordo da Xunta de goberno local de 2.10.06 acordou a cesión da titularidade da parcela
destinada a equipamento educativo á Consellería de Educación,

Asínase o presente convenio coas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- O obxecto deste Convenio é a cesión á Xunta de Galicia a titularidade da parcela destinada a
equipamento educativo descrito nos antecedentes do presente convenio situada na terceira etapa do Plan Parcial de
Navia. A parcela que se cede está libre de cargas e gravames, sen reserva ningunha, e cos usos urbanísticos e
infraestruturas adecuadas para o servizo educativo (abastecemento de auga, subministro eléctrico, saneamento e
acceso) que se relacionan no ANEXO I, coa finalidade de realizar as obras de construción do edificio para a
Escola Superior de Arte Dramática. O Concello de Vigo comprométese a conceder os correspondentes permisos e
autorizacións necesarios para levalas a cabo.
SEGUNDA.- A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria comprométese á construción da Escola
Superior de Arte Dramática de Galicia e a destinar a parcela para tal fin no prazo máximo de cinco anos. No caso
de que se pretenda dar outro uso que non sexa o aludido, deberase estar ao disposto no artigo 111 do Real decreto
1372/86, de 13 de xuño.
TERCEIRA.- A Administración autonómica deberá asumir o custe do mantemento e conservación da parcela que se
cede, así como os gastos de funcionamento do centro educativo en si.
CUARTA.- O presente convenio entrará en vigor na data da súa sinatura e estará vixente mentres dure o uso
previsto na cláusula segunda.
QUINTA.- O presente convenio ten carácter administrativo, quedando as partes que o subscriben suxeitas á
xurisdición contencioso-administrativa para a resolución de calquera conflito que puidera xurdir na súa
aplicación.
SEXTA.- No caso de que xurdira algún tipo de controversia na execución do convenio poderá crearse de común
acordo entre as partes unha comisión de seguimento de composición paritaria, presidida pola conselleira de
Educación e Ordenación Universitaria ou persoa en quen delegue.
Así queda redactado o presente convenio que, en proba de conformidade asinan os comparecentes, por
cuadriplicado exemplar no lugar e data indicados ao inicio.

ANEXO I – DETERMINACIÓN DOS USOS URBANÍSTICOS E INFRAESTRUCTURAS (ABASTECEMENTO DE
AUGA, SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA, SANEAMENTO, ACCESO RODADO ETC..) DA PARCELA.
-Acceso rodado a pe de parcela, con carácter previo ao inicio das obras.
-Abastecemento e evacuación de augas, limpeza viaria e recollida do lixo.
-Subministración eléctrica coas características e potencia que figuren no proxecto de instalación eléctrica que lle
serán facilitadas pola dirección de obra.
-Saneamento e rede de sumidoiro.
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- Eliminación de calquera servidumbre que grave a parcela e de calqura obstáculo que impida o normal
funcionamento do referido centro.

78(699).CONTRATACIÓN ESPECTÁCULO “CONCERTO PARA BEBÉS” A CARGO DE
PAULO LAMEIRO. EXPTE. 10188/331.
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 e de acordo co informe-proposta do técnico de Actividades
Culturais, do 17.04.07, conformado polo xefe do departamento de Cultura, o concelleiro da Área de
Asuntos Sociais e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto de contrato, que de seguido se transcribe, para a contratación, por procedemento
negociado sen publicidade, dacordo co previsto no art. 210.b do RD 2/2000, do espectáculo
CONCERTOS PARA BEBÉS, a cargo de Paulo Lameiro, os días 27, 28 e 29 de abril, en dobre sesión, no
Verbum-Casa das Palabras.
2º.- Facultar ao concelleiro da Área de Asuntos Sociais para asinar o presente contrato.
3º.- Autorizar un gasto por un importe total de 21.506,40.-€, con cargo á partida 451.0.226.08.03 do
programa presupostario de Cultura vixente para o presente exercicio, en concepto da contratación do
referido espectáculo e que se aboará a UBIAGRANDAL S.L., con CIF B-36916492.
4º.- Que o pagamento se realice a través da conta de habilitación AUT 20 CULTURA CONCELLO DE
VIGO 2091 0501 61 3110002567.

PROXECTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓN ARTÍSTICA
CONCERTOS PARA BEBÉS, Paulo Lameiro
En Vigo, o XXXXXX de abril de dous mil sete
Dunha parte D. Ignacio López-Chaves Castro, en calidade de concelleiro da Área de Asuntos Sociais, e en
representación do CONCELLO DE VIGO, CIF P-3605700-H , con domicilio social en Vigo, Praza do Rei s/n, CP 36202,
que no presente contrato denominarase O CONCELLO.
Doutra parte D. Mario Ubiaga André, NIF 36105816-W, en calidade de Administrador único, e que actúa no nome da
empresa denominada UBIAGRANDAL S.L., CIF B-36916492, e con domicilio en Vigo, rúa Principe, núm 34, 1º J, CP
36209; no sucesivo A AXENCIA.
Ámbalas dúas partes, na representación que ostentan, recoñécense capacidade xurídica suficiente para celebrar o
presente contrato que rexirá de conformidade ás seguintes
CLÁUSULAS
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OBXECTO DO CONTRATO
PRIMEIRA.- O CONCELLO contrata á AXENCIA para que realice o espectáculo CONCERTOS PARA BEBÉS, a cargo
de Paulo Lameiro, no sucesivo O ARTISTA, no recinto denominado Verbum-Casa das Palabras, según o seguinte:
-

Venres, 27 de abril: 16h e 17,30h
Sábado, 28 de abril: 11,30h e 13h
Domingo, 29 de abril: 11,30h e 13h

VALIDEZ
SEGUNDA.- A validez deste contrato será efectiva dende o momento en que se encontre en poder da AXENCIA,
debidamente asinado e selado en todas as súas follas, incluidas as do ANEXO, sempre antes do día 26 de abril de 2007.
RETRIBUCION E GASTOS
TERCEIRA.- A AXENCIA percibirá unha retribución de 18.540.- Euros máis 2.966,40.- Euros (en concepto de 16 % de
IVE), o que fai un importe total de 21.506,40.-Euros (vinteun mil cincocentos seis euros con corenta céntimos), en
concepto da realización do concerto do ARTISTA; este concepto tamén inclúe o seu equipo técnico e humano necesario,
ademáis dos correspondentes desprazamentos, aloxamentos e mantenza.
O pagamento deste importe realizarase mediante transferencia bancaria á conta 2091 0534 15 3040007401 da que é
titular UBIAGRANDAL S.L., nos dez días hábiles seguintes á realización do espectáculo, previa presentación de factura
que se axustará aos requisitos establecidos no Real Decreto 1496/2003, do 28 de novembro.
CUARTA.- Serán de conta do CONCELLO todos os gastos que se xeneren como consecuencia do concerto, entre os que
se inclúen a modo de exemplo os de organización, xestión, publicidade e dereitos de autor.
PERMISOS
QUINTA.- O CONCELLO, como organizador, responsabilizarase da obtención dos permisos necesarios para a
celebración da actuación no lugar e data determinados.
AFORO E ENTRADAS
SEXTA.- O CONCELLO porá á venda un total de 50 entradas para cada unha das seis funcións, a un prezo de 2.-€
neno/a menor de cinco anos, con dereito a dous acompañantes, e será o beneficiario da total recaudación.
IMAXE DO ARTISTA
SÉTIMA.- O CONCELLO non poderá comercializar por si ou a través de terceiros, en ningún momento, algunha
mercadoría ou produto vinculados ao concerto obxeto deste contrato que utilice a imaxe, o nome ou logotipo do
ARTISTA, sen o previo consentimento da AXENCIA, por escrito. A AXENCIA reservarase o dereito da explotación de
produtos relacionados co ARTISTA no día e lugar do concerto, acordando previamente co CONCELLO o lugar exacto e
demáis condicións de venda.
OITAVA.- Para efectuar calqueira retransmisión radiofónica, televisiva, toma de vídeo, fotografías ou calquera
outro medio de gravación, será obrigatorio obter por escrito autorización da AXENCIA. Por este motivo, O
CONCELLO non permitirá a entrada no local do concerto de ningún tipo de cámara de vídeo ou cine, gravadoras
ou calquera instrumento ou aparato que rexistre ou reproduza son ou imaxe. O CONCELLO advertirá ao público
sobre a imposibilidade de acceder ao local con estes obxetos.
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NOVENA.- A AXENCIA fixará os contactos promocionais oportunos, consistentes en citas e en entrevistas cos medios
de comunicación e demáis persoas vinculadas ao espectáculo, polo que disporá dos pases necesarios ao lugar do
concerto a fin de atender os seus compromisos.
A AXENCIA comunicará ao CONCELLO, con sete días de antelación, as normas para que os medios de comunicación
poidan realizar a cobertura informativa do concerto. No caso contrario, enténdese que os medios acreditados polo
CONCELLO poderán rexistrar imaxes e son dos cinco primeros minutos do concerto.
PUBLICIDADE
DÉCIMA.- O CONCELLO, dende a sinatura do presente contrato, comprométese a realizar unha campaña de
publicidade axeitada ao concerto, para o que A AXENCIA porá á súa disposición os elementos publicitarios que se
consideren necesarios.
PATROCINIOS
DÉCIMO PRIMEIRA.- O CONCELLO poderá contar coa colaboración de institucións públicas ou empresas privadas no
seu programa xeral de actividades do festival, o que implica que se reserva o dereito de poder exhibir publicidade ou
anagramas dos seus colaboradores na publicidade xeral, así como no recinto do concerto e nos seus aledaños, excepto
no escenario, co obxeto de evitar a asociación da imaxe do ARTISTA cos citados colaboradores.

Este espectáculo contará co patrocinio da FUNDACIÓN CAIXAGALICIA.
DÉCIMO SEGUNDA.- Se o concerto ou xira do ARTISTA dispón dalgún patrocinador, A AXENCIA, cunha antelación
mínima de 30 días respeito á data do concerto, comunicará esta situación ao CONCELLO, quen poderá cancelar o
contrato se existise algunha incompatibilidade cos seus propios patrocinadores. Neste caso, o CONCELLO comunicará
esta circunstancia á AXENCIA nun prazo de 10 días, sen que corresponda indemnización algunha á AXENCIA.
SEGURIDADE DO CONCERTO
DÉCIMO TERCEIRA.- O CONCELLO responsabilizarase da seguridade xeral do concerto, polo que serán da súa conta
a contratación dos medios mínimos definidos neste contrato ou no seu anexo, ademais do que se derive do Regulamento
xeral de policía de espectáculos e actividades recreativas e outra lexislación aplicábel; sen perxuizo da responsabilidade
que corresponda ao propietario do local do concerto.
DÉCIMO CUARTA.- Sen perxuizo das responsabilidades que se poideran atribuir á AXENCIA ou ao ARTISTA sobre o
cumprimento da súas obrigas en materia de seguridade, O CONCELLO cumprirá coas que lle correspondan.
DÉCIMO QUINTA.-O CONCELLO será responsábel de impedir que se introduzan no local do concerto obxectos que
puideran resultar perigosos para a integridade física das persoas ou que poidan causar danos materiais aos elementos
que formen parte do concerto.
DÉCIMO SEXTA.- O CONCELLO asume a obriga de garantir que en ningún caso o público teña acceso ao escenario,
estruturas e equipos de son e luces, camerinos, etc., e, en xeral, aquelas zonas que se definan como perigosas para as
persoas ou para o bo desenvolvemento do concerto.
DÉCIMO SÉTIMA.- O CONCELLO responderá da perda ou deterioro de todos os obxectos que O ARTISTA instale no
local do concerto, tanto dos instrumentos e materiais de escenario, como dos efectos persoais de camerino, sempre e
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cando A AXENCIA entregue antes da súa entrada no recinto unha declaración escrita na que se detalle ese material ao
CONCELLO.
INSTALACIÓNS
DÉCIMO OITAVA.- O CONCELLO porá a disposición da AXENCIA o recinto do concerto desde as 9:00 horas do día do
concerto e até as dúas horas despois da súa finalización.
DÉCIMO NOVENA.- As instalacións, dependencias, persoal e servizos do lugar do concerto estarán en perfecto estado
de disponibilidade, según as obrigas e condicións definidas en este contrato e o seu anexo, para asumir polo
CONCELLO.
SUSPENSIÓN DO CONCERTO
VIXÉSIMA.- Se por calquera causa allea á AXENCIA, incluso fenómenos atmosféricos ou de forza maior, o concerto
houbera de suspenderse, A AXENCIA percibirá a totalidade das súas retribucións. A decisión sobre a suspensión será
tomada conxuntamente entre os representantes da AXENCIA e do CONCELLO, mediante a sinatura dunha acta de
conformidade.
VIXÉSIMO PRIMEIRA.- Se dende a sinatura do presente documento, O CONCELLO decidira suspender o concerto
unilateralmente, A AXENCIA percibirá a totalidade das súas retribucións.
VIXÉSIMO SEGUNDA.- Só no caso de enfermidade ou forza maior xustificada do ARTISTA ou dalgún compoñente do
seu equipo que lle impida cumprir os compromisos adquiridos mediante o presente documento, poderá A AXENCIA
rescindir o mesmo, sen ningún dereito a indemnización por parte do CONCELLO; neste caso, A AXENCIA non percibirá
cantidade algunha do pactado no presente contrato. Por este motivo, A AXENCIA comprométese a suscribir un seguro
que, en caso de incomparecencia do artista, cubra os gastos de produción.
INCUMPRIMENTOS E COMPROMISOS
VIXÉSIMO TERCEIRA.- O incumprimento, total ou parcial, por parte do CONCELLO do estabelecido en calquera das
estipulacións do presente documento, facultará á AXENCIA a rescindir o contrato.
VIXÉSIMO CUARTA.- O CONCELLO non asume respeito ao ARTISTA ou á AXENCIA ningunha outra obriga ou
compromiso que non estea indicado expresamente neste contrato e nos seus Anexos.
XURISDICIÓN
VIXÉSIMO QUINTA.- As partes contratantes sométense aos Tribunais da xurisdición que corresponda á cidade onde se
realiza o concerto, con expresa renuncia de calquera outro foro de xurisdición que puidera corresponderlles, para
resolver cantas cuestións puideran derivarse con motivo da interpretación ou cumprimento do presente contrato.
E en proba de conformidade, asinan as partes este documento por triplicado e a un só efecto, no lugar e data indicados.
POLO CONCELLO

POLA AXENCIA

D. IGNACIO LÓPEZ-CHAVES CASTRO
(Concelleiro de Asuntos Sociais)

MARIO UBIAGA ANDRÉ
(UBIAGRANDAL S.L.)

ANEXO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS
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1. INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS.
1.1. ESCENARIO.
Non se precisa
1.2. SON E ILUMINACIÓN.
Non se precisa equipo de son; o de iluminación será por conta da AXENCIA.
1.3 RECINTO E INSTALACIÓNS.
O CONCELLO e A AXENCIA coñecen e aceptan as características xerais do local e as súas instalacións e considéranas
axustadas ás necesidades do concerto.
2. ÁREAS RESERVADAS OU DE ACCESO RESTRINXIDO.
-

camerinos
saída ao escenario
pasillos entre camerinos e escenario

3. ACOMETIDAS ELÉCTRICAS.
Non se precisan
4. CAMERINOS.
O CONCELLO proveerá ao ARTISTA dun camerino de uso exclusivo, aillados do público, próximo ao escenario e con
acceso directo ao mesmo, con capacidade suficiente para as características do espectáculo.
Os camerinos estarán limpos e debidamente acondicionados, provistos dos seguintes elementos: servizos sanitarios e
ducha, luz eléctrica, auga corrente, enchufes a 220 voltios, cadeiras, mesas, espellos, toallas, xabón, papel hixiénico e
pechadura con chave.
Ninguén alleo á AXENCIA ou ao ARTISTA, sen a súa autorización, accederá aos camerinos, que estarán dispoñibeis e
vixiados dende o inicio das montaxes ata o final da desmontaxe. O CONCELLO facilitará á AXENCIA ou ao ARTISTA o
acceso inmediato aos camerinos cando estos llo requiran.

5. VEHÍCULOS.
O CONCELLO xestionará que os vehículos que transporten o equipo do ARTISTA teñan acceso directo ao escenario ou
ás portas do local da actuación; en caso contrario, O CONCELLO proveerá ao seu cargo os medios necesarios para
desprazar alí os equipos.
O CONCELLO xestionará ou habilitará un espazo para circulación ou aparcadoiro de DOUS vehículos do ARTISTA e
da AXENCIA que participen na realización do concerto, para o que A AXENCIA deberá facilitarlle ao CONCELLO,
cunha antelación mínima de 15 días naturais respeito á data do concerto, os datos necesarios dos vehículos.
6. SEGURIDADE DO ESPECTÁCULO.
A AXENCIA será a responsable da seguridade xeral do espectáculo durante todo o seu desenvolvemento, cumprindo a
normativa legal que lle sexa aplicabel nesta materia.
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Ámbalas dúas partes comprométense a cumprir todos os compromisos integrados neste contrato e anexo de condicións
técnicas do espectáculo; así como a acordar outras estipulacións que contribúan á perfecta realización da actuación.
E en proba de conformidade, asinan as partes este documento por triplicado e a un só efecto, no lugar e data indicados.
POLO CONCELLO

POLA AXENCIA

D. IGNACIO LÓPEZ-CHAVES CASTRO
(Concelleiro de Asuntos Sociais)

MARIO UBIAGA ANDRÉ
(UBIAGRANDAL S.L.)

79(700).FIXACIÓN DE PREZO DE VENDA DE ENTRADAS PARA ESPECTÁCULO
“CONCERTO PARA BEBÉS”. EXPTE. 10187/331.
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 actucións do expediente e de acordo co informe-proposta do técnico de Actividades
Culturais, do 16.04.07, conformado polo concelleiro da Área de Asuntos Sociais e polo interventor xeral,
a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Autorizar un prezo unitario de 2.-€ por neno/a menor de cinco anos, con dereito a dous acompañantes
adultos, para a venda de entradas das seis sesións previstas do espectáculo “Concertos para bebés”, no
Verbum-Casa das Palabras, os días 27, 28 e 29 de abril.
2º.- Que o ingreso da recaudación total se realice na conta de titularidade municipal 2080 0000 71
0040070137 á finalización da última das actuacións previstas.

80(701).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA EXPOSICIÓN “THE FACTORY”
ANDY WARHOL & PETRO PSAIER. EXPTE. 2425/337.
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 favorable do 16.04.07, e de acordo co
informe-proposta do director do Museo Municipal de Vigo “Quiñones de León”, conformado polo
concelleiro da Área de Asuntos Sociais e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Aprobar o proxecto de contrato, que se achega no expediente, para a contratación, por procedemento
negociado sen publicidade, dacordo co previsto no art. 210.b do RD 2/2000, da exposición “THE
FACTORY: Andy Warhol & Pietro Psaier” , a celebrar desde finais do mes de abril ata finais do mes de
xuño, no VERBUM dentro da programación de exposicións da concellería de Cultura de 2007.
2.- Autorizar un gasto por un importe total de 34.800 € (TRINTA E CATRO MIL OITOCENTOS
EUROS) impostos incluídos con cargo á partida 45102260801 relativa a exposicións do presuposto
prorrogado da Concellería de Cultura para 2007; este importe deberá deducirse da Reserva de Crédito nº
17045 da partida 45102260801. En concepto da contratación da referida exposición a favor de
SCARPELLINI PROYECTOS SL, CIF: B-84397983.
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81.PROXECTO DE CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A CONFERACIÓN
DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA PARA A CREACIÓN DE VIVEIRO DE EMPRESAS
CULTURAIS. EXPTE. 10193/331.
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 favorable, do 20.04.07, e de acordo co
informe-proposta do xefe do Departamento de Cultura do 19.04.07, conformado polo concelleiro
delegado da Área de Asuntos Sociais e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o texto do proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Confederación de Empresarios
de Pontevedra, CIF G36615219, para promocionar un viveiro de empresas de carácter cultural ata
decembro de 2008.
2º.- Autorizar un gasto a favor da Confederación de Empresarios de Pontevedra por importe de 8.000 €
con cargo ao exercicio económico de 2007 e de 6.000 € con cargo ao de 2008, aplicables á partida
4510.227.06.00 "Distintos traballos técnicos" do orzamento municipal vixente no actual exercicio
económico.

PROXECTO DE CONVENIO CONCELLO DE VIGO- CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
PONTEVEDRA PARA CREACIÓN DE VIVEIRO DE EMPRESAS CULTURAIS.
En Vigo, a ______ de _________ de dous mil sete.
REUNIDOS
Dunha parte, Dª. Corina Porro Martínez, Alcaldesa do Concello de Vigo e en representación desta administración
municipal, con CIF P-3605700-H, e con enderezo na praza do Rei s/nº.
Doutra parte, D. José Manuel Fernández Alvariño, Presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra,
con CIF G-36615219, e con enderezo Avd. García Barbón 104-1ªPlanta, da cidade de Vigo, CP 36201.
MANIFESTAN
1.- A Concello Vigo, a través da Concellaría-delegada da Área de Asuntos Sociais, pretende o potenciamento da
actividade cultural da cidade, a través do desenvolvendo de diversa programación, equipamentos e servizos.
2.- A concellería tamén se propón potenciar a presenza de axentes culturais que contribuan á producción cultural
no ámbito local, polo que procurará a utilización de recursos propios ou alleos que tendan a este fin.
3.- As empresas culturais son axentes que xeneran emprego e desenvolvemento económico dende a creación, a
producción, a distribución ou difusión cultural contribuindo deste xeito ao incremento da calidade de vida, a
formación e o coñecemento da cidadanía do territorio na que se asentan.
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4.- A CEP pretende o fomento da inciativa empresarial e dispón na cidade de Vigo de recursos, técnicos e
formativos, que poden contribuir ao nacemento de novas experiencias; en particular conta cunha serie de espazos,
situados na súa sede, destinados á fomación equipados de forma idónea para que o emprendedor poida recibir
formación e asesoramento (ou asistencia técnica) para a posta en marcha do seu proxecto empresarial.
CLAÚSULAS
PRIMEIRA.- Obxecto.
O presente convenio suscríbese co obxectivo de promocionar coa Confederación de Empresarios de Pontevedra un
viveiro de empresas, que teñan no seu obxecto social unha relación concreta coa actividade cultural, destinado a
fines formativos de Emprendedores e labores secundarias de posta en marcha das empresas.
SEGUNDA.- Orzamento e financiamento.
O orzamento xeral da proxecto ascende a 16.200.-Euros que se distribúen en ANEXO adxunto, con todos os
conceptos e impostos incluídos, dos que 14.000 € (catorce mil euros) se financiarán polo Concello de Vigo con
cargo á partida 4510.227.06.00 "Distintos traballos técnicos" do orzamento municipal vixente no actual exercicio
económico, e os outros 2.200 € financianse pola entidade colaboradora (CEP) a través de recursos propios ou que
procuren.
O Concello financiará a súa aportación con 8.000 € no exercicio económico de 2007 e outros 6.000 € no exercicio
de 2008.
TERCEIRA.- Datas e lugares.
A actividade do viveiro de empresas desenvolverase durante un ano na sede da CEP (Avda. García Barbón 104, 1º
planta, en Vigo).

CUARTA.- Destinatarios e sistema de acceso.
O participación no viveiro de empresas culturais está destinado a dúas (2) empresas que se teñan constituído no
ano 2007, con sede social en Vigo.
Para acceder ao viveiro de empresas culturais os Emprendedores candidatos presentarán:
 unha solicitude de admisión na que figurarán os datos de identidade e contacto
 unha memoria da actividade a desempeñar, incluindo
1. unha breve fundamentación da solicitude (expectativas e pretensións),
2. un plan de viabilidade avalado por un experto,
3. o número de persoas que utilizarán o viveiro
Considéranse proxectos preferentes os que se refiran a actividades ou servizos culturais, que primen a utilización
de novas tecnoloxías da información e comunicación, nos sectores audiovisual, de programación ou producción de
exposicións, de artes escénicas e/ou musicais.
As solicitudes, que irán dirixidas á Comisión de Admisión e Seguimento, presentaranse na sede da Confederación
de Empresarios de Pontevedra (Avda. García Barbón, 104-1ª planta, de Vigo, dentro dos trinta días naturais
seguintes ao de sinatura do convenio; se nese prazo non houbese candidaturas a convocatoria quedaría aberta e
asignaríanse os viveiros ás primeiras propostas que a Comisión de Admisión considerase aptas.
Crearase unha Comisión de Admisión e Seguimento formada polo Presidente e o Secretario da CEP e por parte do
Concello de Vigo polo Concelleiro-delegado da Área de Asuntos Sociais e polo Xefe do departamento de Cultura,
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que se encargarán de analizar e seleccionar as solicitudes que se reciban para a ocupación de vivieiros de
empresas culturais; así como resolver controversias xurdidas no desenvolvemento do convenio.
Os emprendedores seleccionados asinarán unha adhesión ao presente convenio, á resolución da Comisión de
Admisión e Seguimento e un compromiso de aceptación expresa das bases que figuran no Anexo a este convenio.
QUINTA.- A CEP comprométese a:
a) Prestar a cada viveiro de empresas culturais o asesoramento, orientación e os medios de apoio máis
elementales, por sí ou a través de colaboracións externas que poidan establecerse con empresas ou entidades
públicas ou privadas.
b) Asignar a cada viveiro un titor.
c) Ofertar a posibilidade de participar en cursos especificamente deseñados para emprendedores, así como
simuladores empresariais, no seu caso, e poñéndoos en contacto con outros emprendedores, ao obxecto de
poder compartir experiencias e establecer posibles liñas de cooperación.
d) Facilitar a cada viveiro, o uso gratuíto do local durante un ano.
SEXTA.- O CONCELLO DE VIGO a través da súa CONCELLARÍA-DELEGADA DA ÁREA DE ASUNTOS
SOCIAIS obrígase a:
• Tramitar o pagamento á CEP dun importe único por anualidade de 8.000.-Euros en 2007 e de 6.000.-Euros en
2008.
• Participar na Comisión de Admisión e Seguimento de proxectos e realizar o seguimento deste convenio.
• Realizar o seguimento do convenio e a avaliación do seu resultado.
SÉTIMA.- Unidade xestora do Concello de Vigo e mecanismos de seguimento do convenio.
Por parte do Concello de Vigo, a xestión deste convenio corresponderalle á unidade de Cultura, que realizará o seu
seguimento a través de informes semestrais da CEP, visitas do persoal do Departamento de Cultura do Concello ou
de entrevistas cos responsables das iniciativas acollidas nos vivieiros ou cos seus titores.
OITAVA.- Difusión.
O Concello de Vigo e a CEP difundirán o presente convenio a través das súas webs e dos medios de comunicación
(roda de prensa, comunicados a través do Xornal Dixital, etc.).
O material gráfico relacionado coa iniciativa e o seu deseño deberá contar coa conformidade previa da
Concellaría-delegada da Área de Asuntos Sociais e da CEP e disporá dos depósitos legais que lle correspondan.
O anagrama-logotipo do Concello de Vigo-Concellaría-delegada da Área de Asuntos Sociais figurará debidamente
nos soportes publicitarios que se produzan, ademais das lendas que se acorden. Tamén figurarán os anagramaslogotipos das entidades colaboradoras nas xornadas que determine a Concellaría-delegada da Área de Asuntos
Sociais.
A difusión aos medios de comunicación de informacións sobre o viveiro de empresas culturais e o seu
desenvolvemento (roldas de prensa, difusión de noticias, informacións, entrevistas, traballos, etc) deberá estar
previamente acordada coa Concellaría-delegada da Área de Asuntos Sociais.
NOVENA.- Sistemas de pagamento.
O Concello de Vigo aboaralle á CEP o importe da súa participación neste convenio (14.000 €) por transferencia
bancaria á conta 2080 0000 75 0040137553. Os pagamentos tramitaranse anualmente de acordo coa certificación
de conformidade do servizo municipal de xestor do convenio.
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DÉCIMA.- Incumprimentos.
O incumprimento de obrigas estipuladas neste convenio poderá supoñer a cancelación do pagamento pendente ou
mesmo a cancelación do convenio.
Previamente as partes comunicaranse esa intención, cunha antelación de 15 días, cos detalles do posible
incumprimento para tratar de solucionalas diferencias.
DÉCIMO PRIMEIRA.- Vixencia, prorrogabilidade e mecanismos de denuncia.
O presente convenio terá vixencia ata o 31 de decembro de 2008. O convenio podería prorrogarse por 2 períodos
trimestrais sucesivos, se o acordase a Comisión de Admisión e Seguimento e houbese disponibilidade presupostaria
axeitada e suficiente.
As partes poderán pedir a rescisión unilateral do convenio no caso de que os espazos destinados a viveiros leven
máis de tres meses sin ser ocupados.
DÉCIMO SEGUNDA.- Resolución de controversias e desenvolvemento.
A Xunta de Goberno Local queda facultada para solucionar as controversias derivadas da execución e o
Concelleiro de Cultura adoptará as medidas que contribúan ao seu cumprimento e desenvolvemento.
En proba de conformidade asinan, por triplicado exemplar, o presente convenio na data xa indicada.

ANEXO
BASES DE FUNCIONAMENTO DO
VIVEIRO DE EMPRESAS CULTURAIS
1.- A efectos deste convenio, entre a Concellería-delegada da Área de Asuntos Sociais e a CEP, entenderase por
Emprendedor ás empresas que reúnan os requisitos e condicións de proxecto descritos na súa claúsula cuarta.
2.- Para o comezo da utilización do viveiro na sede da CEP os Emprendedores selecionados deberán asinar
previamente a adhesión ao presente convenio, á resolución da Comisión de Admisión e o compromiso de aceptación
destas bases de funcionamento.
3.- A cesión do uso do vieiro pola CEP aos emprendedores é a título gratuíto, polo prazo dun ano, segundo o
establecido na claúsula decimoprimeira do convenio.
4.- O Emprendedor, no uso do viveiro asignado, someterase aos criterios organizativos que en cada momento fixe a
CEP sobre horarios, condicións de acceso, etc.
5.- O viveiro destinarase a fins formativos do Emprendedor e a labores secundarias de posta en marcha, quedando
prohibida calquera actividade que lle dera ou poidese dar ao citado espazo a consideración de centro de traballo
ou local de actividade.
6.- A Comisión de Admisión será a competente para resolver calquera incidencia e poderá, en calquera momento,
rescindir a cesión do vieiro e todos os servizos formativos concedidos ao Emprendedor.
7.- O vencellamento dos espazos ao presente convenio non é exclusiva nin excluinte, poidendo a propia CEP darlle
outro fin ou destino, dependendo das súas propias necesidades, ou de outras posibles consideracións ou convenios
co Concello de Vigo ou con outras entidades públicas ou privadas.
ANEXO II
GASTOS
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1.-Compensación de gastos vinculados a dispoñibilidade do viveiro (limpeza, servizo de portería, consumos
enerxéticos, utilización de espazos comúns)…… 300 euros/mes:
20 meses (duración estimada do convenio) x 2 viveiros x 300 euros= 12.000.-Euros.
2.-Inserción de anuncios en prensa o arranque do proxecto .1.200.-Euros
3.-Elaboración de folletos informativos (unha tirada anual) ..3.000.-Euros
_________________
TOTAL ………………………………..16.200.-Euros

82(703).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 vinte e cinco minutos.
Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucía Molares Pérez
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