ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 5 de setembro de 2014
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Cayetano Rodríguez Escudero
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas do día cinco de setembro de dous mil
catorce e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como secretaria a
concelleira, Sra. Lago Rey, 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 tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña e o interventor xeral, Sr. García Alvarez.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(968).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión extraordinaria e urxente do
25 de setembro de 2014. Deberán incorporarse ao libro de actas da Xunta de
Goberno autorizada coa miña sinatura e maila do Sr. alcalde–presidente.

2(969).PROPOSTA DE CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN Á ASOCIACIÓN
SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI PARA OS GASTOS DE
TRANSPORTE E ORGANIZACIÓN DA ESTANCIA EN VIGO DOS NENOS
SHARAUIS (PROGRAMA VACACIÓNS EN PAZ 2014). EXPTE. 11514/101.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 31.07.14,
o informe de fiscalización de data 20.08.14, dáse conta do informe-proposta do técni-

S.ord. 05.09.14

co de Admón. Xeral e xefe de Protocolo e Relacións Públicas, de data 7.08.14, con formado pola concelleira-delegada de Facenda, que di o seguinte:
En relación á solicitude de Subvención formulada por Solidariedade Galega có Pobo Saharaui
(NIF- G-15924558), con data de entrada no rexistro xeral do Concello 03-02-2014 e número
140014126 para os gastos de pasaxes dos nenos saharauis do programa “Vacacións en paz
2014”, o funcionario que asina ten a ben informar o seguinte:
A Administración conta entre as súas competencias con todas aquelas actividades de carácter
humanitario, social ou cultural que supoñan unha atención social ou especialmente benefactora
de grupos de poboación. Sen embargo, non sempre é posible acadar estes fins de xeito directo,
aínda máis tendo en conta o variado tecido social da cidade.
Por isto, precisa doutras canles coma son as subvencións para levar a cabo estas finalidades.
A Alcaldía desde o inicio da súa andadura actual amosou un gran interese por facilitar e axudar
ás asociación humanitarias ou asociacións non gubernamentais a levar a cabo os seus fins,
como é o obxecto da presente subvención.
Solidariedade Galega có Pobo Saharaui, entidade rexistrada no Concello e que cumpre cós requisitos legais para este tipo de solicitudes adícase especialmente a mellorar a vida dos nenos
saharauis e a tratar mediante estancias na cidade , favorecer asistencia médica, aprendizaxe de
castelán e galego e outras actividades que axuden á formación deste colectivo.
Por motivo da crise que está afectando a toda a sociedade, a asociación a cal contaba cuns ingresos de entidades privadas, quedou sen eles, polo que a aportación prometida polo Concello
non é suficiente. A Alcaldía sendo coñecedora desta situación considera necesario a aportación
dunha subvención para que esta asociación poida soportar os gastos dos traslados de 30 nenos
saharauis do total que participan na campaña, os que sin esta axuda non poderian disfrutar das
“Vacacións en Paz 2014”.
Deste xeito esta entidade presenta unha solicitude por importe de 18.710 €, que pode ser tramitada con cargo á partida 912.0.489.00.02 “Subvencións por razóns humanitarias ou sociais”.
A entidade Solidariedade Galega co Pobo Saharaui aporta a documentación necesaria e imprescindible para obter subvención da Administración Local.
Trátase dunha subvención para a campaña a desenvolver durante este ano.
O obxecto da subvención, o aveiro do previsto no art. 22.2 la Lei 38/2003 e subvencionar os gastos de transporte e organización da estancia en Vigo de 30 nenos saharauis.
Por tratarse dunha subvención destas características podería ser concedida polo seu interese
social e humanitario.
Solidariedade galega co Pobo Saharaui é a única entidade que está a desenvolver a actividade
subvencionada, consistente no acollemento temporal en Vigo de nenos saharauis.
Por todo isto, á Xunta Local de Goberno, previo o oportuno informe de Intervención e Asesoría
Xurídica, PROPONSE ADOPTE O SEGUINTE ACORDO:
“Conceder a asociación Solidariedade Galega có Pobo Saharaui, CIF G-15924558 unha
subvención pola contía de 18.710 euros para axuda dos gastos de transporte e organización da estancia en Vigo de 30 nenos saharauis”
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E de acordo ás seguintes ESTIPULACIÓNS:
1. Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencio nada as actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a redución da subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en
que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos
fondos recibidos.
2. A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de Subvencións de
Galicia.
3. A beneficiaria, no prazo de tres meses a conta desde o remate da actividade subvencionada deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos. A xustificación deberá facerse
con documentos orixinais ( que deberán recoller o número de CIF, a data, o número de
factura e o IVE) pola parte subvencionada e con copias de facturas polo resto do orzamento. Se poderá substituír a presentación de copias de facturas polo gasto do proxecto
ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance que abarque a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou actividade
que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total foi
de ..........euros. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo, neste
sentido non se admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as condicións previstas no RD 1619/2012 de 30 de novembro, polo que se regula o
deber de expedir e entregar facturas que incumbe a empresarios e profesionais. Nestas
facturas computarase o gasto acreditado, deducindo o IVE, salvo que xustifique que estea exenta de IVE, os xustificantes corresponderán ós gastos relacionados directamente
ó obxecto do presente convenio.
4. Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha
declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei 9/2007 de subvencións de
Galicia.
5. O beneficiario deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida polo Concello de
Vigo e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no
exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
6. Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
7. Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer o beneficiario da subvención a que
se refire este convenio e procedemento para a súa aprezación e imposición, estarse ao
disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD
1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para
o exercizo da potestade sancionadora.
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8. O beneficiario está informado de que os seus datos e os do seu representante serán in corporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrución
do procedemento para a concesión da subvención e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións
previstas na Lei de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26
de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento o Concello de Vigo.
9. O beneficiario poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o Concello de Vigo.
10. No demais, a concesión da subvención obxecto da presente resolución, rexerase pola
Lei 38/2003 de 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño,
polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de
Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006, polos pactos que
se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.”

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

3(970).DAR CONTA DE SENTENZAS, DECRETOS E AUTOS.
Dáse conta das seguintes Sentenzas, Decretos e Autos remitidos por Asesoría
Xurídica:
a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº
66/2013 P.A. Demandante: D. JOSÉ A. CASTRO DUARTE. Obxecto:
Inactividade. Inexecución do acordo. “Realoxamento” vivenda CEIP “Virxe do
Rocío”. Desestimado o recurso. Expte. 7919/111.
b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A.
97/2014. Demandante: Dª Mª JOSÉ GONZÁLEZ MELLA. Obxecto: Resolución
do 30.12.2013 (en reposición), por sanción de tráfico. Estimado o recurso.
Expte. 8606/111.
c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº P.A.
68/2014. Demandante: D. JOSÉ RAMÓN DE RODRÍGUEZ-SABUGO Y
FERNÁNDEZ. Obxecto: Resolución do 4.10.2013, sanción de tráfico. Estimado
parcilamente o recurso. Expte. 8594/111.
d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº P.A.
70/2014. Demandante: D. MANUEL F. GUERREIRO RIVEIRO. Obxecto:
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Resolución do 10.12.2013, sanción de tráfico. Estimado o recurso. Expte.
8536/111.
e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº
127/2014 P.A. Demandante: Dª TERESA OUJO SCHWARZ. Obxecto: X.G.L.
30.12.2013 (reposición), Axudas contra a crise 2013. Estimado o recurso.
Expte. 8617/111.
f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A P.A.
101/2014. Demandante: COMUNIDADE DE MVMC DE CABRAL.
Obxecto:Resolución do T.E-A do Concello de Vigo, IBI de varias parcelas
catastrais, liquidación. Estimado o recurso. Expte. 8607/111.
g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 75/2014
P.A. Demandante: VALLEHERMOSO PROMOCIÓN S.A.U. Obxecto:
Resolución do TE-A do Concello de Vigo. I.I.V.T.N.U, solicitude de devolución
(transmisión “con perdas”). Desestimado o recurso. Expte. 8543/111.
h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 117/14
P.A. Demandante:D. HUGO GARRIDO VÁZQUEZ. Obxecto: Resolución do
17.1.2014 (en reposición). Axudas contra a crise 2013. Desestimado o recurso.
Expte. 8608/111.
i) Sentenza do TSXG no rec. Apelación nº 4409/2013 interposta por
PRAZADOURO S.L. contra sentenza estimatoria parcial do X. ContenciosoAdministrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 319/11 p.o. (e 113/2012 acumulado).
Demandante: "VICTORIANO MOLDES RUIBAL, S.A." Obxecto: XGL
17/06/2011. Contrato, mixto, do centro comercial da Pza. Francisco Fernández
del Riego. Desestimada a apelación.
k) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº
130/2014 P.A. Demandante: UNIVERSIDAD DE VIGO. Obxecto: Resolución do
16.12.2013 do TE-A do Concello de Vigo. Liquidación do IBI dun inmoble.
Desestimado o recurso. Expte. 8644/111.
l) Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 4ª, no recurso apelación
15028/2014 contra Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no
RC-A nº 337/2012 P.O. Demandante: FINCA DO CONDE, S.L. Obxecto:
Resolución do TEA do Concello de Vigo do 16.7.2012. Liquidación do ICIO
(aplicación do método de estimación indirecta). Desestimado o recurso de
apelación. Expte. 7689/111.
m) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo, RC-A nº 116/2014
P.A. Demandante: D. ANTONIO TRELLES PÉREZ. Obxecto: Resolución do TEA do Concello de Vigo do 13.2.2014. Dilixencia embargo inmediato.
Desestimado o recurso. Expte. 8616/111.
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n) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 120/2014
P.A. Demandante: Dª ARAMIS GONZÁLEZ SOSA. Obxecto: Resolución do
11.9.2013. Responsabilidade patrimonial administrativa, asolagamento do túnel
do Berbés o 21.8.2011. Declara rematado o procedemento. Expte. 8626/111.
o) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 95/14
P.A. Demandante: D. MANUEL ÁNGEL CÓRDOBA ARDAO. Obxecto:
Inactividade en relación coa solicitude do 27-12-2013 (e indirecto contra RPT).
Valoración do posto de traballo. Desestimado o recurso. Expte. 8588/111.
p) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 153/14
P.A. Demandante: D. JOSÉ A. PACHECO VÁZQUEZ. Obxecto: Resolución do
25.9.2013, reclamación patrimonial administrativa, caída moto o 29.6.2012 en
Isaac Peral. Desestimado o recurso. Expte. 8665/111.
q) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº
113/2014 P.A. Demandante: Dª GLADYS MARCHÁN CÓRDOBA. Obxecto:
X.G.L 14-1-2014 (en reposición). Axudas contra a crise 2013. Desestimado o
recurso. Expte. 8624/111.
r) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº
117/2014
P.A.
Demandante: “UNIÓN
DE CONSUMIDORES
DE
PONTEVEDRA”. Obxecto: Resolución do TE-A do Concello de Vigo do
25.10.2013. Contrinximento en relación con condena en custas. Desestimado o
recurso. Expte. 8627/111.
s) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº
146/2013 P.O. Demandante: COMUNIDADE DE HERDEIROS DE Dª EMILIA
PASTORIZA CABALEIRO. Obxecto: Resolución do 16.4.2013 (en reposición):
estimación parcial, reclamación patrimonial administrativa, caída na vía pública
o 17.8.2010. Estimado parcialmente o recurso. Expte. 8068/111.
t) Decreto do Xulgado do Social nº2 de Vigo no PROC 18/2013 (MSCL).
Demandante: Dª M. ENRIQUETA ESTÉVEZ LEDE. Decreto do 7 de xullo de
2014. Declara a incomparecencia da actora – desistimento no proceso. Expte.
7821/111.
u) Decreto do Xulgado do Social nº2 de Vigo no PROC 17/2013 (MSCL).
Demandante: D. JUAN CARLOS DOVIGO PRIETO. Decreto do 7 de xullo de
2014. Declara a incomparecencia - desistimento da actora. Expte. 7823/111.
v) Sentenza do Xulgado do Social nº 3 de Vigo no Proc. 320/14 (D.O.I, con
vulneración da liberdade sindical). Demandante: Dª SUSANA GONZÁLEZ
TORRES. Obxecto: Acordo da X.G.L 31.1.2014: cesamento como persoal
laboral indefinido por non superación de procedemento selectivo
regulamentario (técnico medio Servizos Económicos). Desestimadas as
pretensións da demandada. Expte. 8597/111.
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x) Sentenza do X. Social nº 1 de Vigo no procedemento 892/2013.
Despedimento Colectivo Individual. Demandante: Dª BEGOÑA BUJÁN OTERO.
Estimación parcial, declaración de improcedencia da extinción do contrato do
14.xuño.2013. Expte. 8127/111.
Sentenza do TSXG, Sala do Social, no rec. SUPLICACIÓN 1416/2014
contra a sentenza referida. Desestimado o recurso.
z) Sentenza do X. Social nº 1 de Vigo no Procedemento Ordinario nº 378/2014.
(Recoñecemento de dereito e cantidades entre as categorías de administrativa
ou “oficial administrativa” e técnica media de xestión económica). Demandante:
Dª Mª BELÉN PÉREZ FREIRE. Estimado parcialmente o recurso. Expte.
8611/111.
aa) Sentenza do Xulgado do Social nº 3 de Vigo no Procedemento 287/2014
(Despedimento Obxectivo Individual). Demandante: Dª M. BELÉN PÉREZ
FREIRE. Obxecto: XGL 31.1.2014 (extinción da relación laboral indefinida- non
fixa por cobertura legal de praza). Desestimada a demanda. Expte. 8592/111.
bb) Sentenza do Xulgado do Social nº 4 de Vigo (Reforzo). Proc. 1042/2013.
Demandante: Dª M. ASUNCIÓN PÉREZ GONZÁLEZ. Obxecto: Despediemneto
cesión ilegal e fraude na contratación. Expte.: (“Centros Cívicos”). Reclamación
previa 24348/220. Estimada parcialmente a demanda. Expte. 8230/111.
Acordo
A Xunta de Goberno local queda informada.

4(971).- PROPOSTA AUTORIZACIÓN A “CORPORACIÓN MASAVEU S.A.” DA
TRANSMISIÓN DA CONCESIÓN DEMANIAL PARA A ELABORACIÓN DO
PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA PRAZA DO REI E DA U.A. DO PLAN
ESPECIAL DO CASCO VELLO; EXECUCIÓN DA U.A. POLO SISTEMA DE
EXPROPIACIÓN
E
CONSTRUCCIÓN,
XESTIÓN
E
EXPLOTACIÓN
APARCAMENTO BAIXO A PRAZA A “ESTACIONAMIENTOS PRAZA DO REI
S.L.”. EXPTE. 379/449.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe
da Area de Contratación e Novos Proxectos, de data 25.08.14, conformado polo concelleiro delegado de Contratación, que di o seguinte:
O 22 de xullo de 2013, D. Carlos García González presentou en debida forma a correspondente
solicitude de autorización do Concello, para a transmisión, mediante a operación mercantil de fusión, escisión, segregación e constitución de sociedades, da concesión demanizl da que é titular
“CORPORACIÓN MASAVEU, S.A.” en virtude do acordo plenario de 20 de maio de 1997 a “ES TACIONAMIENTOS PRAZA DO REI, S.L.”, sociedade unipersoal participada por “SOCIEDADE
ANÓNIMA TUDELA VEGUÍN” remitíndose o mesmo a esta xefatura por tratarse dunha cuestión
relativa á titularidade dunha concesión administrativa.
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A regulación da concesión de dominio público outorgada se rexe polo estabrecido no Prego de
cláusulas administrativas, aprobado por acordo do Pleno de 18 de febreiro de 1994 no contido
do seu Anexo sobre as condicións reguladoras da concesión da explotación do aparcamento por
canto parte do obxecto da mesma como a redacción dos proxectos (constructivo e de urbaniza ción) xa foron executados na súa totalidade, e no non previsto no mesmo polas disposicións legais vixentes no momento da súa aprobación, a saber Lei 7/1985, de 2 de abril, e os seus regulamentos de aplicación, RD-Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, Lei de Contratos do Estado e o
seu Regulamento Xeral. Perante a laguna existente no Prego sobre a transmisión da concesión
o art. 115 da Lei 13/1995 permitía a cesión dos dereitos e obrigas derivados dun contrato admi nistrativo se se cumprían uns requisitos respecto á execución do contrato en alomenos un 20%,
que o cesionario teña capacidade de obrar para contratar coa administración, que se formalizase
a transmisión en documento público e que fose autorizada polo órgano de contratación.
No presente caso non só se cumpren os requisitos esixidos, senon que na propiasolicitude manifestan no seu apartado Cuarto que ámbalas dúas sociedades aceptan expresamente as consecuencias xurídicas previstas no art. 85 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro respecto á
responsabilidade solidaria de ámbalas dúas entidades na execución do contrato, compromiso ratificado polo representante legal de “Corporación Masaveu, S.A.” en escrito de 23 de maio de
2014 presentado a requerimento efectuado por esta xefatura, razón pola que a Xunta de Goberno Local, a proposta de quen suscribe na sesión celebrada o 18 de xullo de 2014 accedeu ó
interesado, condicionando a autorización á presentación polos solicitantes da escritura íntegra
de fusión, escisión, segregación e constitución de sociedades outorgada pola Entidade “Sociedad Anónima Tudela Veguín” e a aceptación por ésta do compromiso esixido polo art. 85 do R.D.
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.
Notificado o acordo o día 12 de agosto se presentan sendos escritos un pola Entidade Corporación Masaveu, S.A., no que manifestan e acreditan coa aportación da escritura pública de fusión,
escisión, segregación e constitución de sociedades, autorizada polo notario de Oviedo D. Luís
Ignacio Fernández Posada, en data 7 de novembro de 2011 ó nº 2.254 do seu protocolo e inscri ta no Rexistro Mercantil de Pontevedra, debidamente compulsada nas oficinas do Rexistro Xeral,
que a Sociedade Anómina Tudela Veguín modificou a súa denominación social adoptando dende
tal data a de Corporación Masaveu, S.A. (apartado vixésimoprimeiro da escritura) e reiteran o xa
manifestado de asumi-la responsabilidade solidaria de ámbalas dúas sociedades na execución
do contrato e o segundo por Estacionamientos Praza do Rei, S.L., asumindo os compromisos
esixidos no acordo municipal.
En consecuencia, toda vez que cumprimentaron en tempo e forma hábil as tres condicións estabrecidas para autorizar definitivamente a transmisión da concesión, a saber: “a presentación polos solicitantes nun prazo non superior a 20 días hábiles dos documentos que acrediten: a) a Es critura pública autorizada o 7 de novembro de 2011 polo notario Luís Ignacio Fernández Posada
ó nº 2.254 do seu protocolo; b) a Inmatriculación da sociedade concesionaria no Rexistro Mercantil e, c) a aceptación de “Sociedade Anónima Tudela Veguín” do compromiso esixido polo art.
85 do R.D. Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro”, procede e así se propón á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte A C O R D O
Dar por cumprimentados os condicionantes esixidos no apartado segundo do acordo da Xunta
de Goberno Local de 18 de xullo de 2014 e, en consecuencia, autorizar definitivamente a “CORPORACIÓN MASAVEU, S.A.” a transmisión da concesión demanial para a elaboración do proxecto de urbanización da Praza do Rei, da Unidade de Actuación situada no Plan Especial do
Casco Vello e a súa execución polo sistema de expropiación así como a construcción, xestión e
explotación da concesión do aparcamento baixo a praza a “ESTACIONAMIENTOS PRAZA DO
REI, S.L.”.
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
5(972).DEVOLUCIÓN DE FIANZAS:
A) AUTODESGUADES VIGO. S.L EXPTE. 4920/241.
Visto o informe de fiscalización de data 22.08.14, dáse conta do informe-proposta do
xefe da Oficina Administrativa de Contratación, do 28.08.14, que di o seguinte:
Examinado o expediente promovido por AUTODESGUACES VIGO, S.L. no que se solicita a
devolución da fianza de 601,01 euros constituida para responder de alleamento de chatarra
diversa, e cumpridos os requisitos esixidos na lexislación vixente, proponse á XUNTA DE
GOBERNO LOCAL a adopción do seguinte acordo:
“Devolver a AUTODESGUACES VIGO, S.L. a fianza de 601,01 euros, constituida para
responder de alleamento de chatarra diversa, xa que foi executado conforme ás condicións do
prego que rexeu a contratación e por transcorrer-lo prazo de garantía.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
B) ENDESA ENERGÍA S.A.U. EXPTE. 4923/241.
Visto o informe de fiscalización de data 19.08.14, dáse conta do informe-proposta do
xefe da Oficina Administrativa de Contratación, do 27.08.14, que di o seguinte:
Examinado o expediente promovido por ENDESA ENERGÍA, S.A.U. no que se solicita a
devolución da fianza de 118.863,99 euros constituida para responder de subministración de
enerxía eléctrica, e cumpridos os requisitos esixidos na lexislación vixente, proponse á XUNTA
DE GOBERNO LOCAL a adopción do seguinte acordo:
“Devolver a ENDESA ENERGIA, S.A.U. a fianza de 118.863,99 euros constituida para responder
de subministración de enerxía eléctrica, xa que o contrato foi executado conforme as condicións
do prego que rexeu a contratación e por transcorrer-lo prazo de garantía.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
6(973).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA ORGANIZAR O “II
TRIATLON INTERNACIONAL DE LAS ISLAS CÍES-DESAFIOISLASCIES” OS
VINDEIRO DÍA 14 DE SETEMBRO. EXPTE. 13291/333.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do director deportivo do IMD, de data 26.08.14, conformado polo concelleiro de Deportes,
que di o seguinte:
Segundo consta neste expediente a Asociación Aguas Abiertas de Galicia, ten previsto organizar o vindeiro domingo 14 de setembro de 2014, o “II Triatlon Internacional de las Islas CiesDesafioislascies”
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Esta proba deportiva, se levará a cabo o domingo 14 e consiste en recorrer 1900metros nadan do nun circuíto rectangular delimitado por boyas na praia do Vao, logo 90Km en bicicleta nun
circuíto de 4 voltas pola Avda. Ricardo Mella ata Ramallosa e por último un recorrido de 21Km
correndo no entorno das praias do Vao e Samil. A proba comenzará ás 8.00horas coa natación
logo ciclismo e para rematar a carreira que rematará ás 17.00horas.
O devandito evento xa se notificou a Policía Local, Seguridade e Protección Civíl, Servicio de
Costas de Pontevedra e Medio Ambiente
Visto a anterior, propónse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Autorizar a Asociación Aguas Abiertas de Galicia , a organizar o vindeiro domingo 14 de setembro de 2014, o “II Triatlon Internacional de las Islas Cies-Desafioislascies” esta proba deportiva
abarca tres disciplinas deportivas, comenzando a natación ás 8.00h na praia do Vao cun recorrido de 1900metros nun circuíto rectangular, logo 90 Km en bicicleta dende a Avda.Ricardo Mella
ata Ramallosa, e rematando cunha carreira de 21Km no entorno da praia de Samil e a praia do
Vao, rematando ás 17.00horas“.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
7(974).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
ASOCIACIÓN DE MARIÑEIROS ARTESANAIS E DEPORTIVOS DE BOUZAS
PARA A DIFUSIÓN DA CULTURA MARIÑEIRA E DAS EMBARCACIÓNS
TRADICIONAIS. EXPTE. 10942/77.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 14.05.14,
o informe de fiscalización de data 27.08.14 , dáse conta do informe-proposta do xefe
do Serv izo de Emprego e Participación Cidadá, de data 20.08.14, conformado polo
concelleiro de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado e polo conceleiro de
Economía e Facenda, que di o seguinte:
A lexislación vixente, e en particular a Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e
Sosteñibilidade da Administración Local, modificatoria da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local, establece como competencias municipais propias dos concellos as
seguintes (artigo 25.2 da Lei, na súa nova redacción):
“El Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del
patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de
sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos
sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las
zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
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g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y cooperar con las
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la
construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los
edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación
primaria o de educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
No exercicio dalgunhas destas competencias propias e buscando, ao mesmo tempo, un mellor
aproveitamento dos recursos municipais, o Concello de Vigo pode recoñecer á cidadanía o
dereito fundamental a participar directamente na actividade da administración municipal, a través
de procesos de colaboración co tecido asociativo local.
Neste senso, o Concello de Vigo ten constancia da existencia na cidade de agrupacións,
federacións, asociacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito territorial
como sectorial. Todas elas pola súa implantación e participación en múltiples actividades
reivindicativas, veciñais, festivas, deportivas e culturais, etc., inflúen entre a poboación,
detectando, propoñendo e colaborando na solución da problemática social e urbana, e na
dinamización da cidadanía e mellora da súa calidade de vida, solucionado problemáticas sociais,
cooperando co Concello na mellora do progreso socioeconómico da cidade, e que á súa vez
integran proxectos máis amplos que conxugan vontades individuais co servizo á comunidade.
Dentro dese tecido social que se forma nos nosos barrios e parroquias, e que conforman a nosa
cidade, é de salientar a participación no fomento da cultura mariñeira da Asociación de
Mariñeiros e Deportivos de Bouzas, Asociación que ven colaborando, ao longo do tempo, co
Concello de Vigo no desenvolvemento de diferentes programas de interese xera de vital
importancia no desenvolvemento da cidade de Vigo, na recuperación dalgunhas embarcacións
tradicionais de uso cotiá na bisbarra viguesa.
Constitúen, daquela as asociacións en xeral e a Asociación de Mariñeiros Artesanais e
Deportivos de Bouzas en particular, un elemento máis do proxecto de vertebración da sociedade
civil, no real achegamento da xestión dos intereses públicos a aqueles aos que van dirixidos,
que non son outros que os cidadáns e cidadás desta cidade de Vigo.
Atendendo ao Regulamento de Participación Cidadá, a “Asociación de Mariñeiros Artesanais e
Deportivos de Bouzas” está inscrita no Rexistro Municipal de Entidades Cidadáns co número
490-96. Dende a súa creación, esta Asociación sempre tivo a prioridade de fomentar a cultura
mariñeira para que non se perda e esqueza. De feito así están recollido nos propios Estatutos
nos que se establecen fins sociais como:
1. Levar a cabo actividades que conduzan a un maior coñecemento, aproveitamento e
conservación das artes pesqueiras artesanais.
2. Coñecemento do litoral, praias, flora e fauna e calquera outra actividade destinada a
favorecer o mantemento e conservación de nosas costas.
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3. Denunciar ante as autoridades e organismos competentes, cantas irregularidades se
aprecien en nosas costas, praias e augas.
4. Realizar actividades con nenos e mozos para que coñezan e colaboren no mantemento
da flora, fauna, artes e embarcacions. Todo elo para que poidan adquirir coñecemento da
mar e aproveitamento do tempo libre.
5. Coidar, manter e administrar calquera instalación cedida por calquera organismo
competente, Concello, Autoridad Portuaria, Xunta de Galicia, etc. O que sexa propiedad
de esta Asociación.

No afán de que non se perda a cultura mariñeira tradicional e sempre sen perseguir fins
lucrativos nin especulativos (artigo 6º dos Estatutos), recuperan e constrúen réplicas de
embarcacións tradicionais como Dornas, Gamelas, Buceta, Racú, Botes polbeiro e outros, sen
esquecer os xa famosos faluchos, orixinais de Bouzas.
A Asociación de Mariñeiros Artesanais e Deportivos de Bouzas comprométese a colaborar coa
Concellería de Emprego do Concello de Vigo, na difusión da cultura mariñeira empregando as
embarcacións tradicionais propias e municipais para acadar este fin. Así mesmo comprometese
ao mantemento, acondicionamento e amarre das mesmas para que poidan empregarse en
calquera momento polo persoal da Asociación e autorizados polo Concello, concretamente:
1) Acollida dos barcos que deseguido se relacionan, dentro das instalacións propias da
Asociación e durante a vixencia do convenio.
• “Vigo 05” Traiña de 11,25 m de eslora e 2,59 m de manga
• “Praia do Vao” bote polbeiro de 4,80 m de eslora e 2,20 m de manga
• “Praia da Fontaiña” gamela coruxeira de 4,5 m de eslora e 1,65 m de manga.
• “Coruxo” galeón de 11 m de eslora e 3,30 m de manga.
• “Dorna tope. Ainda sen folio e nome, de eslora 7,27, manga 2,49. Próxima a botadura”.
Monta vela de relinga.
2) Mantemento das embarcacións tradicionais descritas no parágrafo anterior, así como traslado
destas embarcación coa finalidade da hibernación, preparación e mantemento das
embarcacións, facéndose cargo dos gastos que lle correspondan, materiais e persoal necesario
incluído. De tal xeito que esta embarcacións poidan empregarse en todo momento.
3) Planificación, conxuntamente coa Concellería de Promoción Económica, Emprego e
Participación Cidadá, de actividades culturais de difusión da cultura mariñeira cos medios que
se precisen e coas embarcacións tradicionais.
4) A Asociación disporá das embarcacións citadas, para o fomento da cultura mariñeira en
eventos e a participación en todos cantos encontros, xuntanzas, xornadas de mar e en xeral as
actividades que se realicen dende a Asociación, previa comunicación a Concellería de
Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá, ademais daquelas que dende esta
Concellería estime, previa comunicación co tempo suficiente dos cometidos, para preparar a
tripulación e aparellar estas embarcacións.
Unha vez realizadas as modificacións indicadas no informe da Intervención Municipal emitido
pola Xefa do servizo de Fiscalización o pasado día 30 de maio de 2014, proponse a Xunta de
Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
1. Aprobar o proxecto de convenio de colaboración que se achega como anexo entre o
Concello de Vigo e a “Asociación de Mariñeiros Artesanais de Bouzas”, coa finalidade de
promover a cultura mariñeira, promoción das embarcacións tradicionais propias e
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municipais (traiña, galeón, bote polbeiro e gamela coruxeira) , e que a nosa cidade siga
sendo un referente para este tipo de actuacións, durante o ano 2014.
2. Facultar ao concelleiro de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado don Santos
Hector Rodríguez Díaz, para asinar o citado convenio.
3. Así as cousas, o Concello de vigo no seu vixente orzamento prorrogado, e na partida
2410 4890001, prevé nominativamente a concesión dunha subvención por importe de
16.000,00 €, a favor da Asociación de Mariñeiros Artesanais de Bouzas.
4. Autorizar o gasto por importe total de 16.000,00 €, como contrapartida do estipulado no
presente Convenio, con cargo á partida orzamentaria 24104890001 "Convenio
Asociación Mariñeiros Artesanais" de Promoción Económica e Emprego.

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

8(975).PRÓRROGA DO CONTRATO DE SERVIZOS DE SALVAMENTO E
SOCORRISMO NOS AREAIS DE VIGO. EXPTE. 8316/306.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
26.08.14 , dáse conta do informe-proposta do xefe de Medio Ambiente, Sanidade e
Consumo, do 20.08.14, conformado polo concelleiro accidental de Medio Ambiente e
Xuventude, que di o seguinte:
I.- A Xunta de Goberno Local en sesión do 1 de xuño de 2012, adxudicou á entidade Cruz
Vermella Española o contrato do servizo de salvamento e socorrismo en determinados areais do
Concello de Vigo nos anos 2012 e 2013 (expte. 8316/306).
O dito contrato formalizouse en documento administrativo en data do 20 de xuño de 2012, día no
que se iniciou a prestación.
O prezo de adxudicación do contrato foi de 441.580,76 euros (IVA do 18% incluído) para os anos
2012 e 2013.
O prezo sen IVE para os anos 2012 e 2013 foi de 374.220,98 euros o que representa un prezo
anual sen IVE de 187.110,49 € e un prezo día sen IVE de 2.011,94 euros (93 días de prestación
do servizo ao ano).
II.- Segundo o prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rexen o contrato:
a) O prazo de execución do contrato e dos anos 2012 e 2013.
b) Os prazos parciais de execución serán entre o 15 de xuño e o 15 de setembro de cada ano.
c) Prevé a posibilidade de dúas prórrogas para os anos 2014 e 2015, que se aprobarán ano a
ano.
III.- O artigo 23.2. do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público sinala que:
“O contrato poderá prever unha ou varias prórrogas sempre que as súas características
permanezan inalterables durante o período de duración destas e que a concorrencia para a súa
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adxudicación fora realizada tendo en conta a duración máxima do contrato, incluídos os períodos
de prórroga.
A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o empresario, salvo
que o contrato expresamente prevea o contrario, sen que poida producirse polo consentimento
tácido das partes.”
O artigo 303 do citado corpo legal estable determinadas especialidades respecto da duración e
prórroga do contrato de servizos.
IV.- A Xunta de Goberno Local en sesión do 13 de setembro de 2013, acordou a prórroga do
contrato para o ano 2014, e en sesión do 15 de novembro de 2013, aprobou o prezo revisado
do contrato para o ano 2013 en 229.464,07 euros (IVE do 21% engadido).
V. Polo exposto, habida conta que o contrato da prestación do servizo de salvamento e
socorrismo en vigor, prorrogado un ano, remata no 2014 e os servizos prestados o 15 de
setembro, é preciso determinar sobre a procedencia ou non da derradeira prórroga para o ano
2015 que posibita o prego de cláusulas administrativas particulares que rexen o contrato.
VI.- A entidade Cruz Vermella Española veu prestando o servizo dende o ano 2012 e o que
levamos do ano 2014 de forma axeitada e conforme co PPT, PCAP, oferta presentada e
contrato.
A xuizo do que subscribe non se estima que o prezo en vigor da prestación do servizo poida ser
máis beneficioso para o Concello ao ser preciso, cando menos, manter o nivel de prestación
existente na actualidade e toda vez que:
- O convenio de referencia para calcular os custes salariais da prestaciónn do servizo
(case que a totalidade do prezo do contrato) é o “II Convenio colectivo de instalacións
deportivas e ximnasios da Comunidade Autónoma de Galicia”, publicado no DOG do
27/11/2013, e cuxa vixencia temporal é dende o 1 de xaneiro de 2013 ata o 31 de de cembro de 2015, e que incrementa levemente os custes salariais dos socorristas (grupo
4) e do responsible de praias (grupo 1), respecto do convenio vixente con anterioridade
(DOG 20/09/2010) que se tivo en conta para o cálculo dos cutes salarias do contrato en
vigor.
- Tamén, postos en contatos con especialistas do sector pode concluirse que os custes
da prestación do servizo contratado non diminuiron.
- A entidade adxudicatario do contrato, Cruz Vermella Española, é unha entidade sen
ánimo de lucro polo que se presupón que redunda nun menor prezo do contrato.
Tanto o Coordinador do Servizo de Salvamento e Socorrismo como a asociación ADEACBANDEIRA AZUL manifestaron o óptimo nivel de calidade acadado na prestación do servizo de
Salvamento e Socorrismo nestes anos.
ADEAC-BANDEIRA AZUL en diversos escritos recomendaron substituir a uniformidade dos
socorristas por unha fácilmente indentificable, con camisetas de cor amarelo flúor de alta
visibilidade.
Trasladas estas indicacións á empresa adxudicataria manifestou a súa imposibilidade xa que a
indumentaria de cor branco empregada responde á indicada na súa oferta e, tamén, ten
manifestado que a entidade Cruz Vermella ten unha imaxe corporativa na indumentaria segundo
os seus estatutos que non poden modificar.
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O PPT non estableceu, tampouco, cores determinarados na uniformidade.
A uniformidade utilizada por Cruz Vermella axústase ao establecido na súa oferta polo que a
referida entidade está a cumprir axeitadamente co contrato. O indicado por ADEAC é unha
recomendación que se terá en conta cando se produza novamente a contratación do servizo e,
todo isto, sen prexuizo das posibilidades legais de modificación do contrato se fora estrictamente
necesario.
A xuízo do que subscribe, tendo en consideración a correcta prestación do servizo, que non se
estima que o prezo en vigor da prestación poida ser significamente máis beneficioso para o
Concello para o caso dunha nova licitación ao ser preciso, como mínimo, manter o nivel de
prestacións existente na actualidade e sen prexuizo de que se estuden coa adxudicataria
alternativas á uniformidade do persoal que beneficie a prestación do servizo; estimo procedente
que se prorrogue o contrato para o vindeiro ano 2015.
O prezo anual do contrato, na actualidade, é de 229.464,07 euros (IVE do 21% engadido), sendo
a cota correspondente ó IVE de 39.824,34 euros.
Tamén, de conformidade do PCAP que rexe o contrato procedería a revisión do prezo do
contrato no 2014 e no ano 2015 que haberá que determinar no seu momento.
Para facer fronte ao pagamento do prezo do contrato durante o vindeiro ano 2015, incluídas as
dúas revisións de prezo, e de manterse, cando menos, o importe orzamentario das partidas
1721.2270100 “Vixiancia de Praias” e 1721.2279905 “Asistencia Sanitaria en Praias”, podería
aplicarse a estas e sen que a utilización da bolsa de vinculación con minoración da partida de
asistencia sanitaria en praias afecte ao normal funcionamento do servizo, habida conta que o
importe total de ámbalas dúas partidas sería suficiente para facer fronte as dúas prestacións
básicas e imprescendibles de servizos de vixianza en praias e asistencia sanitaria nestas.
A entidade Cruz Vermella Española mostra a súa conformidade á prórroga do contrato (doc.
140095048).
VII.- É organo competente para decidir sobre a prórroga ou non do contrato para o vindeiro ano
2015 a Xunta de Goberno Local como órgano de contratación do Concello de Vigo ao abeiro do
establecido na Disposición adicional segunda, apartado 3, do Rdl 3/2011, de 14 de novembro.
Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, tralo informe favorable de fiscalización da
Intervención Xeral, a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Prorrogar para o ano 2015 o contrato do servizo de salvamento e socorrismo en
determinados areais do Concello de Vigo (expte. 8316/306) adxudicado á entidade Cruz
Vermella Española por acordo da Xunta de Goberno Local en sesión do 1 de xuño de 2012,
formalizado en documento administrativo en data do 20 de xuño de 2012, por un importe de
229.464,07 euros/ano (IVE do 21% engadido), sendo a conta correspondente ó IVE de
39.824,34 euros/ano, sen prexuízo do que resulte da revisión do prezo correspondente aos anos
2014 e 2015 e que terá que aprobar, no seu caso, a Xunta de Goberno Local.
Segundo.- Informar á entidade interesada que consonte os artigos 116.1, 117.2 e 43.2 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común e os artigos 8, 46.1 e 46.4 da Lei 29/1998, de 13 de xullo,
da Xurisdicción contencioso-administrativa, contra o precedente acordo, poderán interpoñer
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, perante o mesmo órgano que a dictou, no prazo
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dun mes a contar desde o seguinte ó da súa notificación ou ben directamente RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO perante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Vigo,
no prazo de dous meses, contado desde o día seguinte a aquel en que se notifique a resolución
expresa.
No caso de interpoñer o recurso potestativo de reposición, deberá ser resolto e notificado no
prazo dun mes, entendéndose desestimado polo transcurso de dito prazo sen resolución
expresa notificada, podendo daquela os interesados interpoñer recurso contenciosoadministrativo, perante o Xulgado do contencioso administrativo de Vigo, no prazo de seis
meses contados desde o día seguinte a aquel no que deba entenderse presuntamente
desestimado o recurso potestativo de reposición interposto.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
9(976).PROXECTO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E
EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL “PERCORRIDOS MEDIOAMBIENTAIS DE
OUTONO”, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2014- PROGRAMA CAMIÑO A
CAMIÑO. EXPTE. 10477/306.
Dáse conta do informe-proposta do xefe de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo,
do 3.09.14, conformado polo concelleiro da Área de Seguridade, Mobilidade e Xestión Municipal, que di o seguinte:
ANTECEDENTES:
O concelleiro delegado accidental en mateira de Medio Ambiente en data 1 de setembro de
2014, acordou a iniciación de procedemento para a elaboración e aprobación do proxecto de
sensibilización e educación medioambiental coa temática Percorridos Medioambientais de
Outono.
O Servizo de Medio Ambiente redacta o mencionado proxecto que recolle once rutas
medioambientes, fundamentalmente, por Vigo e Bisbarra, para un total de 2790 participantes,
que se desenvolveran nos meses de setembro, outono e novembro e das cales nove dirixidas ao
coñecemento dos ecosistemas da área de influencia de Vigo e dúas aos ecosistemas de
montaña de Galicia tanto nas súas dimensións de flora e fauna como de conformación dos
ecosistema e das dinámicas de adaptación ao medio é a protección deste, no presente caso,
centradas na biodiversidade existente na época de outono tanto nos montes como nas ribeiros
dos ríos.
O orzamento estimado das actividades, incluido transporte, ascende a un total de 33.583 euros
(IVE engadido).
O dito orzamento, de máximos, é unha mera estimación e a posibilidade da súa execución virá
determinada pola dispoñibilidade orzamentaria axeitada e suficiente cuxa fiscalización, cando
proceda, se levará a cabo nos correspondentes expedientes administrativos precisos para súa
efectiva execución.
A estes efectos a Concellería de Medio Ambiente iniciou determinados procedementos
administrativos: convenio de colaboración coa entidade Vego Supermercados, S.A.U. (expte.
10389/306) (...), tendentes á execución deste proxecto de actividades.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO:
O artigo 25.2., apartados b) e l), da vixente Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, segundo modificacións introducidas por Lei 2/2013, de 27 de decembro, outorga competencias
aos Municipios, nos termos da lexislación do estado e das CC.AA., no “medio ambiente urbano” e,
tamén, “ocupación do tempo de lecer”.
A área municipal de Medio Ambiente ten atribuído en virtude da resolución da alcaldía do 29 de xullo de
2014, competencias en materia medioambiental, entre as que destacan, desenvolver programas e
campañas de información, educación, sensibilización e concienciación social en relación coa protección
do medio ambiente.
A protección do medio ambiente exércese non so a través dos procedementos de disciplina medioam biental, senón tamén a través de políticas de sensibilización, educación e concienciación da cidadanía
en materia medioambiental.
As distintas leis sectorias, tanto estatais como da C.A. de Galicia, recollen dentro dos seus principios
inspiradores a educación ambiental, a sensibilidade e concienciación da cidadanía polo respeto e pro tección do medio ambiente.
A Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia establece no seu artigo 2.e, como un
dos principios inspiradores da Lei, o da promoción da educación ambiental e da concienciación cidadá,
en tódolos sectores sociais, para una eficaz defensa dos valores ambientais, a fin de que, de acordo
coa información obxectiva, completa e actual, poida participar a totalidade da poboación na defensa do
seu medio ambiente.
Neste sentido, a Concellería de Medio Ambiente ben realizando actividades de sensibilización e
educación medioambiental nos últimos seis anos, fundamentalmente no entorno de Vigo e bisbarra.
As actuacións realizadas sempre buscan, ademais de trasladar coñecementos básicos sobre o medio
ambiente, percibir directamente estes coñecementos coa experiencia de camiñar e de realizar accións
interpretativas sobre o terreo.
Nesta liña, esta concellería pretende continuar con rutas medioambientais cara o vindeiro outono que
fomenten a sensibilización da cidadanía polo medio ambiente, especialmente urbano, ao tempo que
ocupan o tempo de lecer con estas actividades.
O proxecto proposto configúrase, por tanto, como unha actividade conforme co interese público
municipal e axustada ao ordenamento xurídico.
En virtude do apartado Primeiro, I., f) da resolución de delegacións de competencias do alcalde
na Xunta de Goberno Local de data 13 de xuño de 2011 (BOP do 15/07/2011), correspóndelle a
esta a “aprobación de calquera programa, plan, proxecto, campaña ou promoción de actividade
e ou servizos de competencia municipal”.
En mérito dos antecedentes e fundamentos expostos, formúlase á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
Aprobar o proxecto de actividades de sensibilización e educación medioambiental: “Percorridos
Medioambientais de Outono” dentro do programa Camiño a Camiño 2014, redactado polo
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Servizo de Medio Ambiente en data do 2 de setembro de 2014, que recolle nove rutas
medioambientes por ecosistemas de Vigo e Bisbarra e dúas por ecosistemas de montaña de
Galicia para un total de 2.790 participantes que se desenvolveran nos meses de setembro,
outono e novembro de 2014.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
PROXECTO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL: “PERCORRIDOS MEDIOAMBIENTAIS
CAMIÑOA A CAMIÑO 2014.

E EDUCACIÓN
DE OUTONO”-

1. XUSTIFICACIÓN E ACCIÓNS DO PROXECTO
O artigo 25.2., apartados b) e l), da vixente Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local, segundo modificacións introducidas por Lei 2/2013, de 27 de
decembro, outorga competencias aos Municipios, nos termos da lexislación do estado e
das CC.AA., no “medio ambiente urbano” e, tamén, “ocupación do tempo de lecer”.
A área municipal de Medio Ambiente ten atribuído en virtude da resolución da
alcaldía do 29 de xullo de 2014 competencias en materia medioambiental, entre
as que destacan, desenvolver programas e campañas de información,
sensibilización e concienciación social en relación coa protección do medio
ambiente.
Dende a Concellería de Medio Ambiente lévanse facendo actividades de
sensibilización e educación medioambiental nos seis últimos anos no entorno de
Vigo e bisbarra fundamentalmente. As actuacións realizadas sempre buscan,
ademais de trasladar coñecementos básicos en relación co medio ambiente,
especialmente urbano, percibir directamente estes coñecementos coa
experiencia de camiñar e de realizar accións interpretativas sobre o terreo. Nesta
liña, para o outono de 2014 está previsto desenvolver percorridos
medioambientais clásicos e en espazos singulares.
As accións previstas son:

Data

Día semana

21 Set

Domingo

28 Set

Domingo

Horario

Actividade

Usuarios

Río Miño I: A
Cañiza – Arbo

300

9:00 - 19:00

Río Miño II: Salvaterra de Miño
- Tui

300

Río Miño III:
Salcidos – Desemboca-dura
Miño

9:00 19:00

5 Out

Domingo

9:00 - 15:00

12 Out

Domingo

9:00 - 15:00

Xeoloxía de
Vigo I: Zamáns
– Monte Gali-

Desprazamento

Autobús
discrec.

Persoal

1Coordinador
6 Monitores
1 Socorrista

300

300
Autobús

S.ord. 05.09.14

19 Out

26 Out

9 Nov

Domingo

Domingo

Domingo

9:00 - 15:00

9:00 - 15:00

9:00 - 15:00

16 Nov

Domingo

9:00 - 15:00

23 Nov

Domingo

9:00 - 15:00

11-12
Out

Sábado
Domingo

Todo o
día

18-19
Out

Sábado
Domingo

Todo o
día

ñeiro
Xeoloxía de
Vigo II: Monte
Galiñeiro
Xeoloxía de
Vigo III: Monte
Cepudo – Monte Castro
Sendeiros Locais de Vigo I:
Saiáns - Oia
Sendeiros Locais de Vigo II:
Matamá - Comesaña
Sendeiros Locais de Vigo III:
Candeán
Ecosistemas de
Montaña: Serra
do Courel I
Ecosistemas de
Montaña: Serra
do Courel I

300

300
urbano
300

300

300
45
Autobús
discrec.
45

2. ACTIVIDADES: DESCRICIÓN
2.1. Percorridos por Vigo e Bisbarra:
As actividades realizadas en Vigo e Bisbarra van dirixidas ao coñecemento do hábitat da área de
influencia de Vigo, tanto nas súas dimensións de flora e fauna como de conformación do ecosistema e das dinámicas humanas de adaptación a este.
Durante o outono de 2014 está previsto realizar un ciclo de percorridos medioambientais en
torno ao hábitat de ribeira da conca do río Miño: dende a Cañiza ata a desembocadura; a xeolo xía de Vigo vista arredor da Serra do Galiñeiro de moito interese dada a antiguidade desta for mación xeolóxica, e tres sendeiros locais en Vigo que permita coñecer os hábitats concretos das
parroquias de Vigo. Poderase comprobar o estado da flora e da fauna no outono, un período moi
especial tanto polo cromatismo como polo estado do hábitat.
Na actividade poderán participar persoas de todas as idades, tentando nesta edición facer un
achegamento particular a familias con rapaces e persoas con mobilidade limitada. O número
previsto está en 300 persoas.
Para xestionar a actividade está previsto dispor de 1 coordinador e 6 monitores/as de actividades medioambientais ou de tempo libre. Adicionalmente, haberá un socorrista.
A organización da actividade, dinamización e comunicación desenvolverase a través dunha empresa especializada neste tipo de actividades.
Para o desprazamento está previsto empregar o autobús urbano no termo municipal de Vigo e
un autobús discrecional fóra do termo municipal.
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A Concellería de Medio Ambiente é a responsable da organización da actividade ou de colaborar
nesta.
2.2.- Percorridos por ecosistemas de montaña de Galicia:
Nesta ocasión, o ecosistema de montaña que se aborda é a Serra do Courel, cunha extensión
de 21.000 hectáreas nas montañas orientais de Lugo. Trátase dunha das serras con formacións
xeolóxicas de interese, abundando nela profundos vales con espesa vexetación onde se mestura o bosque mediterráneo co bosque atlántico e onde predominas as especies arbóreas de castiñeiros, carballos, teixos, acevos, etc... nos que habitan unha grande diversidade de fauna.
Na actividade poderán participar persoas maiores de idade. O número previsto está en 45 persoas por percorrido dadas as limitacións de aloxamento que hai.
Para xestionar a actividade está previsto dispor de 1 coordinador e 1 monitor/a de actividades
medioambientais.
A organización da actividade, dinamización e comunicación desenvolverase a través dunha empresa especializada neste tipo de actividades.
Para o desprazamento está previsto empregar un autobús discrecional e para o aloxamento establecementos da zona, cuxos custes serán por conta dos participantes.
A Concellería de Medio Ambiente é a responsable da organización da actividade e da asunción
dos custes desta.
3. ACTIVIDADES: ORZAMENTO ESTIMADO
O orzamento estimado das actividades determínase en función dos prezos de mercado de
empresas do sector, con referencia ás táboas salariais do Convenio de Ocio educativo e
Animación sociocultural, tendo en consideración que as actividades se realizan en sábado e
domingo.
Ademais das horas de realización efectiva da actividade polos monitores, estes deben percorrer
a ruta nos días anteriores cun tempo estimado igual ao da actividade.
En consideración ao exposto, estímase o seguinte orzamento:
CONCEPTO E CUSTES UNITARIOS

TOTAL BASE

Percorrido polo río Miño

10.900 €

- Monitorado
2 percorridos fora de Vigo día completo x 2.900 €
1 percorrido fóra de Vigo medio día x 2.400 €
- Transporte en autobús discrecional

Percorrido polo Concello de Vigo

% IVE

TOTAL IVE

TOTAL

1.992 €

12.892 €

8.200

21%

1.722

9.922

2.700

10%

270

2.970

2.583 €

14.883 €

12.300 €
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- Monitorado
6 percorridos por Vigo medio día x 2.050€

12.300

Percorrido por Ecosistemas de Montaña

2.700 €

- Monitorado
2 percorrido de fin de semana x 1350€

2.700

Publicidade

2.100 €

CUSTE TOTAL

28.000 €

21%

2.583

14.883

567 €

3267 €

21%

567

3.267

21%

441 €

2.541 €

5.583 €

33.583 €

O presente orzamento, de máximos, é unha mera estimación e a posibilidade da súa execución
virá determinada pola dispoñibilidade orzamentaria axeitada e suficiente cuxa fiscalización, cando proceda, se levará a cabo nos correspondentes expedientes administrativos precisos para
súa efectiva execución.
A estes efectos a Concellería de Medio Ambiente iniciou determinados procedementos administrativos: convenio de colaboración coa entidade Vego Supermercados, S.A.U. (expte.
10389/306) (...), tendentes á execución deste proxecto de actividades.
4. DESTINATARIOS E PROCESO DE INSCRICIÓN
Cara determinar os destinatarios da actividade establécense os seguintes criterios:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Persoas maiores de idade veciños de Vigo (autorízase á organización a comprobar tal
condición e a solicitar o DNI previamente á realización da actividade).
No caso de residir en Vigo e non ser veciños incluirase na lista de agarda os venres ata as
14 horas, confirmándose a praza no caso de vacantes ao final do proceso de inscrición.
Menores de idade. Deberán ir acompañados polos seus pais ou titores legais. No caso de ir
a cargo doutro adulto distinto deberá presentar un documento de autorización.
Inscrición no Servizo 010 (986 810 260) de luns a mércores de 8 a 20 horas, os xoves de 8
a 14 horas da mesma semana da actividade.
Datos mínimos de inscrición: nome completo, DNI (no caso de menores, DNI do titor), telé fono de contacto, data de nacemento.
Opcionais: e-mail.
Cada persoa só poderá inscribir a un total de 3 persoas, sendo necesario dispor de todos os
datos esixidos.
A inscrición faise por estrito orde de entrada da chamada, que quedará debidamente rexistrada no sistema informático do Servizo 010.
No caso de cubrirse o cupo da ruta ou de non ser veciño de Vigo, pasarase á lista de
agarda.
As renuncias cubriranse coa lista de agarda, tendo preferencia os veciños de Vigo.
Será por conta dos usuarias alimentación, transporte -no seu caso- que
realizarán pola súa conta.

5. PUBLICIDADE
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O programa da actividade publicarase na Web municipal, sen prexuízo doutros canles de
difusión.
6.- TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
Os datos das solicitantes e os dos seus representantes serán incorporados aos ficheiros
municipais. A finalidade da súa recollida é co obxecto da realización da actividade na que se
inscribe o participante.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo
común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter Persoal, sendo
responsable do seu tratamento a concellería de Medio Ambiente do Concello de Vigo.
Os participantes poderán exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
ante a concellería de Medio Ambiente do Concello de Vigo.

10(977).EXECUCIÓNS DA SENTENZA Nº94, DO 11 DE ABRIL DO 2014,
DITADA POLO XULGADO DO CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVO Nº1 DE VIGO
NO RC-A (P.A.) Nº 39/14-1 (D. LUIS RODRÍGUEZ CADARSO DE LA PEÑA).
EXPTE: 25548-220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
28.08.14, dáse conta do informe-proposta da técnica de avaliación e formación de
Recursos Humanos, de data 1.09.14, conformado pola xefa do Servizo de Recursos
Humanos e polo concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, que di o seguinte:
A vista do informe da Intervencion Xeral de data 28/08/2014, no que se indica nas conclusions
do mesmo que “Se deberá procede a modificar la cantidad liquidada a favor del funcionario demandante minorando 255 euros del total estipulado intereses incluidos;
Revisados os calculos realizados con respecto ao periodo comprendido entre o 1 de novembro
de 2013 ao 1 de setembro de 2014,no que unicamente debe incluirse no calculo o correspondente a paga extra do mes de xuño, a cantidade total a aboar supon un importe de 33.510,29 €,
en concepto das diferenzas salariais impostas xudicialmente.
Sentenza xudicial (periodo xaneiro 2010-outubro
2013)
Intereses
Total periodo xaneiro 2010 outubro 2013
Periodo novembro 2013 31 agosto 2014
Intereses
Total

26.526,43 €
1.061,06 €
27.587,49 €
5.695,00 €
227,80 €
5.922,80 €
33.510,29 €
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En relacion as contías de Seguridade Social a cargo do Traballador que deberan retenerse informase que as cantidades a aboar non afectan as cotizacion de seguridade social por atoparse
nos topes maximos de cotizacion.
En concepto de IRPF deberase retener a cantidade total de 5.192,76 €, según o seguinte desglose:
Periodo
enero 2010-outubro
2013
novembro decembro 13
xaneiro agosto 2014
Total IRPF

IRPF
15%

Importe
3.978,96 €

15%
26%

153,00 €
1.060,80 €
5.192,76 €

En consecuencia sométese ao criterio da Xunta de Goberno Local, a seguinte PROPOSTA DE
ACORDO:
“PRIMEIRO.- Dar cumprimento ao mandato xudicial contido na Sentenza do Xulgado do
Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo no procedemento RC-A nº 39/2014 P.A. interposta por D
Luis Rodriguez Cadarso de la Peña , e en consecuencia ordenar o aboamento dun importe de
33.510.29 € (32.221.43 € principal, 1.288.86€ de intereses –cálculo efectuado ata a 31/08/2014)
SEGUNDO.- Dispoñer que pola Intervencion Xeral, se proceda aos descontos das cantidades
regulamentarias polo concepto de IRPF por importe de 5192.76 €, según desglose indicado.
TERCEIRO.- Pola Tesourería Municipal, deberá comunicarse a este Servizo de Recursos
Humanos a data de pagamento efectivo para que pola Asesoría Xurídica Municipal se poda dar
conta de dita execución ao Xulgado do Contencioso-Administrativo Nº 1, notificando asemade ao
interesado, Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal.
CUARTO.- Modificar puntualmente a vixente Relación de Postos de Traballo do Concello de Vigo
(BOP nº 220, do martes 16 de novembro do 2010 e rectificacións publicadas no BOP de
26/03/2012) acordando a configuración do posto Codg 17 “Xefe/a Patrimonio” cun nivel de
complemento de destino 28 e código retributivo correspondente ao complemento de destino 625,
en cumprimento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Vigo no
procedemento RC-A nº 39/2014 P.A. interposta por D Luis Rodriguez Cadarso de la Peña.
QUINTO.- Instar a Alcaldia-Presidencia a realización das modificacións de crédito necesarias
para dar a cobertura orzamentaria a anterior proposta.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
MES a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 MESES dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto que poña fin
á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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11(978).ABOAMENTO DIFERENCIAS DO PERÍODO DE ABRIL E 9 DÍAS DE
MAIO/2014 A D. ENRIQUE SUÁREZ ALVAREZ COMO CONSECUENCIA DA
EXECUCIÓN 374/2013 DO XULGADO DO SOCIAL Nº2. EXPTE. 25453-220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización de data
28.08.14, dáse conta do informe-proposta da xefa de Negociado de Persoal-Seguridade Social, conformado pola xefa do Servizo de Recursos Humanos e polo concelleiro-delegado da Área de Xestión municipal, que di o seguinte :
ANTECEDENTES
1.- Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 5 de maio de 2014, procedeuse a execución
de títulos xudiciais 374/2013, do Xulgado do Social nº 2 en materia de recoñecemento de dereito
e cantidades, sendo demandante D. Enrique Suárez Alvarez.
Con data 08/07/2014, o Xulgado do Social nº 2 remite dilixencia de ordenación pola que se da
traslado ao Concello para que se proceda ao abono das cantidades non abonadas do 1/4 ao
09/05/2014, por un importe de 1.466,72 €.
No acordo executado procedeuse ao abono das cantidades adeudadas ata 31 de marzo de
2014, o cal foi notificado ao Sr. Suarez Alvarez, quen acusa recibo o día 9 de maio de 2014, polo
que procedería o seu abono ata a data de recepción da notificación de dito acordo.
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA.
I. A vixente Constitución de 1978 contempla o exercicio da potestade xurisdiccional dende unha
doble perspectiva: como potestade de xulgar e facer executa-lo xulgado residenciada con carácter exclusivo nos xulgados e tribunais de xustiza (artigo 117.3) e como obriga de cumprimento
das sentenzas e demáis resolucións firmes emanadas dos xuíces e Tribunais e a de prestar a
colaboración requerida por éstes, tanto no curso do proceso coma na execución do resolto (artigo 118), ambas como máxima expresión da doutrina da separación de poderes subxacente ao
nos sistema constitucional, herdeiro do constitucionalismo europeo influenciado por MONTESQUIEU e a súa fundamental obra “Dèfense de l`esprit des lois” (1750), identificativas da indepen dencia e autonomía do poder xudicial nas sociedades constitucionais contemporáneas.
En idéntico senso, o artigo 18.2 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial, esta blece a obriga de cumprimento das sentenzas nos seus propios termos. A Administración Pública está suxeita, no desenvolvemento da súa actividade, ao principio constitucional do pleno sometemento á Lei e ó Dereito (artigo 103). No artigo 17.2 da referenciada Lei Orgánica do Poder
Xudicial preceptúase que as Administracións Públicas, as autoridades e funcionarios, as Corporacións e todas as Entidades públicas e privadas deben respetar, e, no seu caso, cumplir as sentenzas e demáis resolucións xudiciais que teñen gañado firmeza ou sexan executables de conformidade coas leis.
II. Tal e como sinala o Tribunal Constitucional na Sentenza 66/1982, de 12 de novembro, e que
constitúe criterio xurisprudencial plenamente consolidado, “... o artigo 24 da Constitución Española, en canto que garante a todas as persoas o dereito a obter a tutela efectiva de xuíces e tribunais no exercicio dos seus dereitos e intereses lexítimos, implica o recoñecemento dos efectos das resolucións dos tribunais predeterminados pola Lei por todos os órganos do Estado”.
III. En aplicación do principio de especialidade como principio xeral do Dereito, informador do or denamento xurídico ex artigo 3 do vixente Código Civil, cómpre salientar salientar que a Ley
36/2011, de 10 de outubro, reguladora da xurisdicción laboral, efectúa no seu artigo 237 unha remisión normativa á Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de Axuízamento Civil, en canto á execución de
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sentenzas e demáis resolucións xudiciais firmes (v. artigos 517 e seguintes da mesma); constitúen títulos executivos, entre outros, as sentenzas de condena firmes (artigo 235.1) como é, no
suposto que nos ocupa, a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 31de outubro
de 2014, recaída no recurso de suplicación nº 2732/2011.
IV. Sen prexuízo das competencias que o Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal
ostenta en canto ó cumprimento dos mandamentos e exhortos procedentes das autoridades xudiciais relacionados co persoal municipal, delegadas por Decreto da Alcaldía de 07/02/2013, corresponde á Xunta de Goberno Local a competencia para resolver en tal senso, de conformidade
co establecido no artigo 127. h) da vixente Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local, en aplicación da cláusula de competencia residual en materia de persoal
e previo o preceptivo informe de fiscalización de conformidade co previsto no R.d. 2/2004, do 5
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, por importe de 1.466,72 € con cargo á partida 92201410000 “Indemnizacións por sentenzas xudiciais”,
e da parte correspondente a seguridade social por importe de 546,35 € con cargo a partida
922201600000, segundo o seguinte desglose:
Período
Abril-Maio 2014

Importe
1.466,72

S.S. Empresa
453,22

S.S. Traball.
93,14

IRPF 7%
102,67

Consecuentemente, sométese á consideración do dito órgano a aprobación da seguinte PROPOSTA DE ACORDO:
“PRIMEIRO.- Proceder a execución da dilixencia de ordenación do Xulgado do Social nº 2 na
execución de títulos xudiciais 374/2013 no procedemento 1157/2012 seguido a instancia de D.
Enrique Suarez Alvarez (DNI 35.987.569) e proceder ao abono das diferencias salariais do período comprendido entre o 1/4 ao 9/05/2014 por un importe de 1.466,72 €.
SEGUNDO.- Dispoñer que se proceda aos descontos das cantidades regulamentarias polo concepto de seguridade social do traballador (93,14 €) e IRPF (102,67 €) efectuando o correspondente ingreso na conta do Xulgado do Social Nº 2 mediante transferencia bancaria na conta nº
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, debendo indicar en concepto: expte. 3627 0000 64
037413: 1.270,91 €.
TERCEIRO.- Dispoñer que polo Negociado de Seguridade Social se proceda a realizar a opor tuna liquidación e cotización (L03) á seguridade social, pola parte correspondente á seguridade
social do traballador e da empresa, polo periodo de 01/04/ a 9/05/2014.
TERCEIRO.- Dar conta do presente acordo ó Xulgado do Social nº 2 de Vigo ós oportunos efectos en relación coa providencia xudicial que se executa a través da representación legal do Concello no referido procedemento xudicial, notificando asemade ao Servizo de Asesoría Xurídica,
Intervención Xeral, Xefa da Area de Réxime Interior, e Servizo de Recursos Humáns (Planificación e Organización-Seguridade Social) aos efectos que procedan.”
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de 2
meses dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto administrativo firme, nos
supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa, sen prexuízo de calquera outro que se
estime procedente en Dereito.
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

12(979).COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE POR TOXICIDADE DO
PERSOAL DO SERVIZO DE DESINFECCIÓN CORRESPONDENTES AO MES DE
XULLO/2014. EXPTE: 25535-220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización de data
27.08.14, dáse conta do informe-proposta do técnico de Organización e Planificación
de Recursos Humanos, de data 12.08.14, conformado pola xefa do Servizo de Recursos Humanos e polo concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, que di o
seguinte:
A directora do Laboratorio Municipal co visto e prace da Concelleira-Delegada do servizo remite
relación do persoal do servizo de Desinfección que ten dereito a percibir o complemento de
productividade correspondente ao mes de Xullo de 2014.
A instrucción terceira, apartado e) actualmente en vigor, sobre plantilla e relación de postos de
traballo do persoal o servicio da corporación e dos seus organismos autónomos, establece que
aboarase con cargo ó complemento de productividade, a toxicidade do persoal adscrito ó
Servicio de Desinfección que manipula productos tóxicos e perigrosos, por un importe de 122,21
€/mes.
O aboamento das productividades efectuaranse en función dos días realmente traballados,
excluíndose polo tanto os períodos de baixa laboral, vacacións, permisos non retribuidos,
suspensión de relación laboral, etc., sen prexuizo do disposto no parágrafo segundo do artigo 23
do Acordo regulador vixente. Nembargantes, consideraránse como traballados os períodos
correspondentes a permisos e licencias contidos no Acordo regulador de condicións económicas
e sociais do persoal ao servizo da Corporación, sempre que a productividade conte com
periodicidade e non se autorice día a día.
Por isto, e previo informe da Intervención Xeral relativo á consignación e fiscalización do gasto, e
o previsto no art. 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, modificada
por Ley 27/2013, de 27 de diciembre e nos arts. 213 a 222 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo de Facendas Locais, así como nas bases de execución dos orzamentos,
propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte A C O R D O :
“Recoñece-las obrigas que en concepto de Complemento de productividade aboarase o persoal
adscrito o Servicio de Desinfección que figura na relación que se achega e que comenzan por
Don José Ramón Seijas Alvarez e rematan por Don Alberto Seijas Fernández, as cantidades que
figuran para cada un deles, correspondentes ao mes de Xullo-2014 e que ascenden a un total
594,38 €, con cargo a partida presupostaria 922.0.150.00.00-PRODUCTIVIDADE.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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13(980).RECTIFICACIÓN DE ERRO DO EXPEDIENTE Nº 25471/220. EXPTE:
25558/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
27.08.14, dáse conta do informe-proposta da técnica de Formación e Avaliación de
Recursos Humanos, do 22.08.14, conformado pola xefa do Servizo de Recursos Humanos e polo concelleiro-delegado da Área de Xestión Municpal, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria de 08/08/2014, acordou recoñecer e aboar ao
persoal dos servizos de Museos, Medio Ambiente, Montes, parques e xardíns e Servizos Ener xéticos, as cantidades que figuran para cada un deles e por un total de 851,20 €, segundo rela cións que se achegan.
Na dita relación figura o servizo de Montes, Parques e Xardíns con un importe total de 47,32 €,
cando debería figurar a cantidade de 1.642,68 €.
No informe de fiscalización de data 01/08/2014 do expedente 25471-220 sinálase a existencia
de crédito pola totalidade da proposta de gasto indicado que ascende a 851,20 €.
Tendo en conta o error detectado nos importes a aboar ao persoal do Servizo de Montes; Par ques e Xardins, sendo maior a cantidade resultante da rectificación do erro, procedería a preceptiva fiscalización previa, pola diferenza do gasto que ascendería a un total de 791,48 €.
De conformidade co disposto no artigo 105.2 da vixente Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Ré xime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1999, as Administracións Públicas poderán rectificar en calquera momento, ben de
oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos
seus actos.
Vistas as competencias recollidas no artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local, modificada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Medidas para
a Modernización do Goberno Local, sométese á consideración da Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:
“Primeiro.- Rectificar, ao abeiro do artigo 105.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada
pola Lei 4/1999, o erro detectado na relación do servizo de Montes, Parques e Xardíns do acordo da Xunta de Goberno Local de data 01/08/2014 (Expte. 25471/220 de complemento de productividade por conducir vehículo municipal sin ser oficiais condutores, do persoal do servizo de
Museo, Medio Ambiente, Montes, Parques e Xardíns e Servizos Enerxéticos correspondentes ao
2º trimestre.2014) polo que se aprobou o aboamento da cantidade de 47,32 €, para o servizo de
Montes, Parques e Xardíns, cando debería figurar un total de 1.642,68 €, segundo informe emi tido polo xefe do servizo de Montes, Parques e Xardíns de data 11.07.204".
Segundo.- Notífíquese o presente acordo á Intervención Xeral Municipal aos efectos oportunos.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
14(981).GRATIFICACIÓN
POR
SERVIZOS
ESPECIAIS
E
EXTRAORDINARIOS POR EXCESO DE XORNADA ANUAL DO PERSOAL DO
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SERVIZO DE CEMITERIOS CORRESPONDENTES AO MES DE XULLO/2014.
EXPTE: 25534/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
27/08/14, dáse conta do informe-proposta de data 12/08/14, do técnico de Organización, conformado pola xefa do servizo e polo concelleiro-delegado de área, que di o
seguinte:
"Con data 01/08/2014, a xefa do negociado de Cemiterios co visto e prace da ConcelleiraDelegada da Área de Medio Ambiente e Xuventude, remite relación do persoal que deberá
percibir gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual
correspondente ao mes de XULLO 2014 asi como as datas de realizacion de dito exceso.
A instrucción cuarta, apartado f) actualmente en vigor, sobre plantilla e relación de postos de
traballo do persoal o servizo da Corporación e dos seus organismos autónomos, establece os
servizos extraordinarios a realizar polo persoal auxiliar que presta os seus servizos na oficina
administrativa de cemiterios, resultante do exceso estructural sobre a xornada anual, realizada
fundamentalmente, en sábados, domingos e festivos, retribuiranse con cargo a este
complemento cun importe máximo anual de 6.079'70 €, cantidade modificada por acordo da
Xunta de Goberno Local de data 30 de decembro de 2013. Dito importe reducirase na parte
proporcional que corresponda para o caso de non chegar a realizarse dito exceso de xornada,
Por isto, e previo informe da Intervención Xeral relativo á consignación e fiscalización do gasto,e
no previsto no art. 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, modificada
pola lei 27/2013, de 27 de decembro e nos arts. 213 a 222 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo de Facendas Locais, así como nas bases de execución dos orzamentos,
propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte:
ACORDO:
“Recoñece-las obrigas que polo concepto de gratificación por servizos especiais e
extraordinarios en compensación ás horas en exceso realizadas durante o presente ano do
persoal administrativo do servizo de Cemiterios, aboaranse ao traballador que figura na relación
que se achega, don Gumersindo Manuel Rosende Ríos, por importe de 552,70 €,
correspondente ao mes de XULLO-2014, con cargo á partida presupostaria 922.0.151.00.00Gratificacións”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
15(982).GASTOS DE LOCOMOCIÓN XUÑO-XULLO 2014. EXPTE: 25570220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto fiscalización de data 22/08/14, dáse
conta do informe-proposta da xefa do servizo de RR HH de data 20/08/14, conformado polo concelleiro-delegado de área, que di o seguinte:
“ANTECEDENTES
No Servizo de Recursos Humanos teñen sido recibidos diferentes expedientes administrativos
referidos aos desprazamentos por razón do servizo efectuados por persoal municipal, xuntamente cos informes acreditativos da efectiva realización dos mesmos. Ditos documentos están asina-
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dos polos correspondentes xefes/as dos servizos ou Áreas e contan coa conformidade dos Concelleiros/as-delegados/as das Áreas de goberno.
Os expedientes recibidos corresponden aos servizos municipais seguidamente relacionados:
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vías e Obras,
O.S.P.I.O.,
Conserxería,
Mobilidade, Transporte e Seguridade,
Cemiterios,
Benestar Social.

O expediente remitido a Intervención Xeral para informe de fiscalización consta dos expedientes
recibidos neste servizo correspondentes á solicitude de aboamento de indemnizacións por razón
de servizo dos distintos servizos municipais.
Nos devanditos expedientes inclúense orde de servizo a cada empregado municipal para a realización dos desprazamentos en función do desempeño das tarefas do seu posto, a identificación
do empregado municipal, percorrido e quilómetros correspondentes a cada un deles e a matrícula do vehículo utilizado nestes desprazamentos.
A efectiva realización dos desprazamentos, xunto coa veracidade na necesidade e procedencia
dos mesmos en relación coa prestación do servizo público presúmese coa correspondente sinatura dos xefes dos servizos e Concelleiros/as-delegados/as dos centros xestores.
O importe dos devanditos expedientes, nos termos dos cálculos efectuados por este Servizo, supón un total de 3.605,11 €.
A relación dos efectivos públicos municipais con dereito á percibir das indemnizacións por razón
do servizo correspondentes para os períodos temporais consignados concrétase no listado subseguinte -que comeza por D. Raimundo Villar Estévez e que remata en Dª. Estela Rosende Villar-:
Nº Expte.

71837-250

Servizo

Vías e Obras

O.S.P.I.O.

325-201
90032-210
90033-210
90034-210
10289-255
10292-255

Conserxería

Traballador

DNI

Mes

Importe

Villar Estévez, Raimundo

36.012.815-J

11682

Xullo 2014

299,25 €

Barciela Simón, Benito
Gómez Pascual, Julio
Oujo Gerut, Ventura

36.008.640-R
34.901.122-W
36.019.537-L

13617
11819
17740

Xullo 2014
Xullo 2014
Xullo 2014

300,77 €
137,94 €
187,53 €

Matilde Viñas, Eugenio

36.000.551-P

11831

Xullo 2014

299,82 €

Cobas Rey, Eugenio

36.017.739-S

15467

Xullo 2014

175,37 €

Ferro Mancho, Angel

36.072.730-J

79185

Xullo 2014

299,82 €

Lobato Cameselle, Ricardo

35.999.817-X

17489

Xullo 2014

278,73 €

Romero Gil-Delgado, Loreto

36.064.307-P

78929

Xullo 2014

136,80 €

Vázquez Rial, Ramón

36.022.874-K

13273

Xullo 2014

299,25 €

Fernández Amil, Fernando

36.022.162-E

13706

Xullo 2014

136,80 €

Yáñez Rodríguez, Julio

36.031.496-H

17822

Xullo 2014

273,60 €

Roca Dafonte, José Manuel

32.429.643-B

15303

Xullo 2014

198,17 €

15355

Xullo 2014

199,12 €

Mobilidade,
Transporte e Se- Rodríquez Caramés, José M. 35.547.314-D
guridade
Bacelos González, José
36.023.371-N
Cemiterios

Nº Persoal

Rodríguez López, Adolfo
Márquez Losada, Manuel E.

15480

Xullo 2014

199,50 €

36.030.284W

76430

Xullo 2014

113,05 €

52.500.559-T

23509

Xullo 2014

5,32 €
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Nº Expte.

Servizo

Traballador

DNI

Nº Persoal

Mes

Importe

10290-255

Cabaleiro González, José

36.007.044-S

13600

Xullo 2014

5,32 €

10291-255

Currás Villar, Manuel Ángel

36.109.826-X

82747

Xullo 2014

10,64 €

Rosende Villar, Estela

36.069.110-G

80488

Xuño-Xullo 2014

48,31 €

99882,9996
4-301

Benestar Social

TOTAL

3.605,11 €

FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.- Artigo 24 da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano
2014.
II.- Artigos 18, 20 e 21 do Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.
III.- Base 36ª das Bases de Execución do Orzamentos Municipais do Concello de Vigo para o
exercicio económico 2014.
IV.- Artigo 219 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei de Facendas Locais: Imputación do gasto: clasificación económica 2312000
-”Gastos de Locomoción” dos vixentes Orzamentos Municipais e conseguintes Bases de Execución do Orzamentos Municipais do Concello de Vigo para o exercicio económico 2014 .
V.- Artigo 127.1, apartados g) e h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, en redacción dada por Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Moderni zación do Goberno Local, en canto ao réxime de atribución competencial da Xunta de Goberno
Local, modificada pola Lei 27/2013, de 27 de decembro de Racionalización e Sostibilidade da
Administración Local.
En consecuencia, e previo o preceptivo informe de fiscalización que pola Intervención Xeral Municipal se emita nos termos do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, proponse á Xunta de Goberno Local a
adopción do seguinte A C O R D O :
“Aprobar o gasto por un importe de 3.605,11 €, correspondente aos desprazamentos efectuados
por persoal municipal no termo municipal de Vigo en concepto de indemnizacións por razón do
servizo, acreditada a súa efectiva realización nos expedientes e informes recibidos no Servizo de
Recursos Humanos, asinados polos correspondentes xefes/as dos servizos ou Áreas e contan
coa conformidade dos Concelleiros/as-delegados/as das Áreas de goberno, segundo a relación
contida no cadro subseguinte -que comeza por D. Raimundo Estévez Villar e que remata en Dª.
Estela Rosende Villar-, imputándose o gasto con cargo á clasificación económica dos vixentes
Orzamentos municipais 2312000 -Gastos de Locomoción, correspondente aos períodos que se
indica:
Nº Expte.
71837-250

Servizo
Vías e Obras

Traballador

DNI

Nº Persoal

Mes

Importe

Villar Estévez, Raimundo

36.012.815-J

11682

Xullo 2014

299,25 €

Barciela Simón, Benito
Gómez Pascual, Julio
Oujo Gerut, Ventura
Matilde Viñas, Eugenio

36.008.640-R
34.901.122-W
36.019.537-L
36.000.551-P

13617
11819
17740
11831

Xullo 2014
Xullo 2014
Xullo 2014
Xullo 2014

300,77 €
137,94 €
187,53 €
299,82 €
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Nº Expte.

Servizo

O.S.P.I.O.

325-201

Conserxería

90032-210
90033-210
90034-210

DNI

Nº Persoal

Mes

Cobas Rey, Eugenio

36.017.739-S

15467

Xullo 2014

175,37 €

Ferro Mancho, Angel

36.072.730-J

79185

Xullo 2014

299,82 €

Lobato Cameselle, Ricardo

35.999.817-X

17489

Xullo 2014

278,73 €

Romero Gil-Delgado, Loreto

36.064.307-P

78929

Xullo 2014

136,80 €

Vázquez Rial, Ramón

36.022.874-K

13273

Xullo 2014

299,25 €

Fernández Amil, Fernando

36.022.162-E

13706

Xullo 2014

136,80 €

Yáñez Rodríguez, Julio

36.031.496-H

17822

Xullo 2014

273,60 €

Roca Dafonte, José Manuel

32.429.643-B

15303

Xullo 2014

198,17 €

15355

Xullo 2014

199,12 €

Traballador

Mobilidade,
Transporte e Se- Rodríquez Caramés, José M. 35.547.314-D
guridade
Bacelos González, José
36.023.371-N

Importe

15480

Xullo 2014

199,50 €

36.030.284W

76430

Xullo 2014

113,05 €

Márquez Losada, Manuel E.

52.500.559-T

23509

Xullo 2014

5,32 €

10290-255

Cabaleiro González, José

36.007.044-S

13600

Xullo 2014

5,32 €

10291-255

Currás Villar, Manuel Ángel

36.109.826-X

82747

Xullo 2014

10,64 €

Rosende Villar, Estela

36.069.110-G

80488

Xuño-Xullo 2014

48,31 €

10289-255
10292-255

99882,9996
4-301

Rodríguez López, Adolfo
Cemiterios

Benestar Social

TOTAL

1550
9220
1330
1640
2310

SERVIZO
Vías e Obras-O.S.P.I.O.
Conserxería
Mobilidade, Seguridade e Transportes
Cemiterios
Benestar Social
TOTAL

3.605,11 €

TOTAL
2.415,28 €
410,40 €
596,79 €
134,33 €
48,31 €
3.605,11 €

º

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

16(983).COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE POR CONDUCIR VEHÍCULO
MUNICIPAL SIN SER OFICIAIS DO PERSOAL DOS SERVIZOS DE
DESINFECCIÓN E VÍAS E OBRAS CORRESPONDENTES AO 2º TRIMESTRE DE
2014. EXPTE: 25537-220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
27/08/14, dáse conta do informe-proposta do técnico de Organización de data
12/08/14, conformado pola xefa do servizo e polo concelleiro-delegado de área, que
di o seguinte:
"A instrucción terceira, apartado g) sobre plantilla e relación de postos de traballo do persoal o
servicio da corporación e dos seus organismos autónomos, vixente na actualidade, establece
que aboarase con cargo ó complemento de productividade, a actividade extraordinaria derivada
da conducción de un vehículo lixeiro municipal, non sendo oficial conductor, por un importe de
de 3’38 €/mes.
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Para ter dereito á percepción deste complemento será preceptivo o desempeño destas funcións
por tempo superior ó 50% de cada respectiva xornada diaria.
Recibense no Servizo de Recursos Humanos, debidamente asinado polos Xefes dos servizos e
os Concelleiro/as delegado/as correspondentes, os informes dos servizos de Museo, Medio
Ambiente e Montes, Parques e Xardíns e servizos Enerxéticos, na que se acredita por parte dos
mesmo a utilizacion de vehículo municipal durante mais do 50% da xornada diaria , indicando
matricula do vehiculo utilizado, itinerario e causa asi como declaracion xurada dos empregados
municipais en canto a realizacion dos servizos referenciados.
Servizo
Desinfección
Vías e Obras

Relacións
De Seijas Álvarez, José Ramón a
Seijas Fernández, Alberto
De Alonso Correa, José Fernando a
Vázquez de Francisco, José Luis

TOTAL
398,84 €
2.538,38 €

2.937,22 €
Por isto, e previo informe da Intervención Xeral relativo á consignación e fiscalización do gasto, e
o previsto no art. 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, modificada
por Ley 27/2013, de 27 de diciembre e nos arts. 213 a 222 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo de Facendas Locais, así como nas bases de execución dos orzamentos,
propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte:
ACORDO:
“Recoñece-las obrigas que en concepto de complemento de productividade polos servicios
prestados polo persoal dos servizos de Desinfección e Vías e Obras, aboaráselle por conducir
un vehículo lixeiro municipal, non sendo oficiais conductores, as cantidades que figura na
relacións que se achegan, por un importe total de 2.937,22 € correspondentes ó 2º trimestre de
2014, partida presupostaria 922.0.150.00.00-PRODUCTIVIDADE”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
17(984).DEVOLUCIÓN DE FIANZAS:
A) D. JOSÉ C. GÓMEZ GÓMEZ . EXPTE. 89787/210.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe da Intervención Xeral do
17/08/14, dáse conta do informe-proposta da xefa de Seguridade, conformado polo
concelleiro-delegado de área de data 26/08/14, que di o seguinte:
“Segundo consta no expediente de referencia, a don Jose Carlos Gomez Gomez NIF 36050215
S (en representación da AAVV AGARIMO SAN XOAN DE POULO) constituíu garantía por contía
de 2.000 €, segundo a carta de pagamento “MANOIF” nº 201400036556 de data 16/06/14, para
responder dos posibeis danos que se derivasen da celebración dunha sardiñada realizada en
data 28 de xuño no parque de Aqualia na rúa Vista ao Mar.
En data 02/07/14, a DON JOSE GOMEZ GOMEZ NIF 36050215 S en número de
documento 140081866 solicita a devolución da citada garantía.
Solicitado informe ao servizo de Montes, Parques e Xardíns, sobre a devolución da
fianza o xefe do citado servizo , informa en data 11 de xullo de 2014
,que non existe
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inconveniente en acceder á devolución da citada fianza xa que non houbo danos nos espazos
ocupados.
Con data 17 de xullo do ano que andamos, o Interventor Xeral informa favorablemente
a devolución da citada fianza.
Polo exposto, sométese á consideración da Xunta de Goberno Local, a adopción do
seguinte:
ACORDO
DEVOLVER a don Jose Carlos Gomez Gomez NIF 36050215 S (en representación da AAVV
AGARIMO SAN XOAN DE POULO) , a fianza de 2000 € constituída para responder dos
posíbeis danos con motivo da celebración dunha sardiñada realizada en data 28 DE XUÑO
no parque de Aqualia, na rúa Vista ao Mar , xa que non houbo danos nos espazos ocupados.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
B) AA.VV. PRAZA DA MIÑOCA. EXPTE. 89808/210.
Examinadas as actuacións do expediente, o informe da Intervención do 18/08/14,
dáse conta do informe-proposta da xefa do servizo de data 27/08/14, conformado
polo concelleiro-delegado de área, que di o seguinte:
“Segundo consta no expediente de referencia, a AAVV PRAZA DA MIÑOCA CIF G-36842284
constituíu garantía por contía de 2.000 €, segundo a carta de pagamento “MANOIF” nº
201400032176 de data 23/05/14, para responder dos posibeis danos que se derivasen da
celebración dunha sardiñada realizada en data 23 de xuño na praza da Miñoca en Vigo.
En data 01/07/14 , a AAVV PRAZA DA MIÑOCA CIF G-36842284
documento 140081370 solicita a devolución da citada garantía.

en número de

Solicitado informe ao servizo de Montes, Parques e Xardíns, sobre a devolución da
fianza o xefe do citado servizo , informa en data 11 de xullo de 2014
,que non existe
inconveniente en acceder á devolución da citada fianza xa que non houbo danos nos espazos
ocupados.
Con data 17 de xullo do ano que andamos, o Interventor Xeral informa favorablemente
a devolución da citada fianza.
Polo exposto, sométese á consideración da Xunta de Goberno Local, a adopción do
seguinte:
ACORDO
DEVOLVER a AAVV PRAZA DA MIÑOCA CIF G-36842284 , a fianza de 2000 €
constituída para responder dos posíbeis danos con motivo da celebración dunha sardiñada
realizada en data 23 DE XUÑO na praza da Miñoca , xa que non houbo danos nos espazos
ocupados.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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C) ASOCIACIÓN CULTURAL COMISIÓN DE FESTAS SAN PAIO DE NAVIA.
EXPTE. 89808/210.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe dda Intervención do
17/08/14, dáse conta do informe-proposta da xefa do servizo, conformado polo concelleiro-delegado, de data 28/08/14, que di o seguinte:
“Segundo consta no expediente de referencia, a ASOCIACIÓN CULTURAL COMISIÓN DE
FESTAS SAN PAIO DE NAVIA CIF G-36881530
constituíu garantía por contía de 2.000 €,
segundo a carta de pagamento “MANOIF” nº 201400048273 de data 24/06/14, para responder
dos posibeis danos que se derivasen da celebración das festas de San Paio de Navia
realizadas en datas 27 ao 30 de xuño no recinto de festas de San Paio de Navia.
En data 07/07/14 , a ASOCIACIÓN CULTURAL COMISIÓN DE FESTAS SAN PAIO DE NAVIA
CIF G-36881530
en número de documento 140083982 solicita a devolución da citada
garantía.
Solicitado informe ao servizo de Montes, Parques e Xardíns, sobre a devolución da fianza o
xefe do citado servizo , informa en data 11 de xullo de 2014
,que non existe inconveniente
en acceder á devolución da citada fianza xa que non houbo danos nos espazos ocupados.
Con data 17 de xullo do ano que andamos, o Interventor Xeral informa favorablemente a
devolución da citada fianza.
Polo exposto, sométese á consideración da Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte:
ACORDO
DEVOLVER a ASOCIACIÓN CULTURAL COMISIÓN DE FESTAS SAN PAIO DE NAVIA
CIF G-36881530 , a fianza de 2000 € constituída para responder dos posíbeis danos con
motivo da celebración das festas de San Paio de Navia realizadas en datas 27 ao 30 de xuño
no recinto de festas de San Paio de Navia , xa que non houbo danos nos espazos ocupados.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
18(985).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE INTERPARKING
HISPANIA S.A. POR IMPORTE DE 27.951,98 € POLOS SERVIZOS DE APOIO Á
XESTIÓN DO APARCAMENTO SITO NO SUBSOLO DA PRAZA DE PORTUGALXULLO 2014. EXPTE. 390/449.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
29/08/14, dáse conta do informe-proposta da xefa do servizo de Transportes de data
23/08/14, conformado polo xefe de área e polo concelleiro , de data, que di o seguin te:
“En base ao disposto no Decreto de Delegación de competencias ditado pola Alcaldía na data 7
de febreiro de 2013, inclúense competencias en materia de aparcamentos públicos na Area de
Fomento e en concreto no servizo de transportes, polo que remítense a este servizo as facturas
presentadas por Interparking Hispania SA polos servizos de apoio a xestión do aparcamento sito
no subsolo da praza de Portugal. Ditas facturas así como o expediente que orixina as mesmas,
con anterioridade eran xestionadas na Area de mobilidade, transportes e seguridade .
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ANTECEDENTES : Consultados os antecedentes obrantes nos servizos municipais comprobase
o seguinte :
Ante a finalización da concesión para a xestión do parking sito no subsolo da Praza de Portugal
o 4 de maio de 2011, o Pleno do Concello de Vigo, na sesión ordinaria do 21 de marzo de 2011
(exp. nº 79773/210), acordou aprobar a xestión directa pola propia entidade local como forma de
xestión provisional do servizo público ata tanto non se rematase a tramitación do expediente
administrativo nº 78889/210 e se adxudicase a xestión do servizo a un novo concesionario
xestionándose deste xeito o servizo por xestión indirecta.
Con data 04 de maio de 2011, o Concelleiro Delegado de Mobilidade asinou un contrato menor
de servizos a prol de “INTERPARKING HISPANIA, S.A”. En virtude deste contrato (Exp. nº
80201/210/2011), cunha duración de catro meses máximo, dita entidade mercantil prestaría o
servizo consistente na realización de actuacións de apoio ao funcionamento ordinario do
aparcamento sito na Praza de Portugal . O destinatario das prestacións neste contrato era a
propia Administración Municipal, sendo esta quen debía retribuír mensualmente ao contratista
polos servizos prestados, con cargo á partida orzamentaria 1330 2270605 por un importe
mensual de 5.309,70 € ( ive engadido ) Asemade, a cláusula 3ª do contrato menor de servizos
establecía que “INTERPARKING HISPANIA, S.A” asumiría provisionalmente o pagamento dos
gastos de funcionamento do aparcamento (ex. auga, luz ...), xirando inmediatamente dita
facturación ao Concello para o seu reembolso. Dito contrato menor, que finalizou o 04 de
setembro de 2011, asinábase ao amparo do establecido no art. 10 da Lei 30/2007, de 30 de
outubro, de Contratos do Sector Público.
En data 04 de setembro de 2011, o Sr. Concelleiro Delegado de Mobilidade asina una Instrución
autorizando á mercantil “INTERPARKING HISPANIA, S.A” a continuar prestando o servizo nas
mesmas condicións que o viña realizando anteriormente, e manifesta que ditos servizos
retribuiríanse a través dunha indemnización substitutiva ao abeiro do previsto na base 28ª das
de execución do orzamento municipal. Asemade, consta Orde de Servizo impartida polo
Concelleiro Delegado en data 04.03.2012 autorizando á mercantil a continuar prestando os
servizos nas mesmas condicións que o ven realizando ata tanto non se adxudique o servizo
público referido.
Debido a que o expediente de adxudicación da xestión do parking esta na actualidade pendente
dun informe da Xunta Consultiva de Contratación , informe solicitado na data 7 de maio de 2013
para continuar a tramitación , INTERPARKING HISPANIA, S.A” ven achegando mensualmente a
facturación polos servizos que está a prestar sen cobertura contractual. De non tramitar esta
facturación, con arreglo á base 28ª das de execución do orzamento mediante indemnización
substitutiva, produciríase un enriquecemento inxusto para esta Administración, posto que
“INTERPARKING HISPANIA, S.A” ven prestando os servizos en base á Orde de Servizo
impartida polo Concelleiro Delegado en data 04.03.2012.
A FACTURACION é a seguinte :
XULLO
Concepto

Nº factura

Funcionamento Ordinario Parking

FX 1014000269 5.445,00 €

Refacturación gastos
mantemento/xestión parking

Importe

Data
entrada

Nº
Documento

12/08/14

140098453

FX 1014000270 29.010,97 € 12/08/14

140098454
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Con data 13-8-14, doc. nº 140098955, Doña Virginia Pascual Rodriguez actuando en
representación de “Interparking Hispania, S.A”, presenta escrito no rexistro xeral do Concello de
Vigo no que, entre outros aspectos, declara como ingresos do aparcamento relativos ao mes de
XULLO un total 40.965,72 € (ive engadido) e solicita no devandito documento que se teña por
compensada a cantidade de 34.455,97 € (funcionamento ordinario parking XULLO 2014: 5.445
€ + refacturación gastos mantemento parking XULLO 2014 : 29.010,97 €).
Non obstante e detectándose un erro na factura presentada na data 12 de agosto de 2014
correspondente a refacturación dos gastos de xestión do aparcamento durante o mes de xullo e
comunicado a empresa responsable, dita factura foi anulada e presentada una nova con data 18
de xullo de 2014 polo importe de 22.506,98 .
Refacturación gastos
mantemento/xestión parking

FX 1014000271 22.506,98 € 18/08/14

140099738

Realízanse axustes por importe de +16.883,66 € que se explican no documento que se adxunta
o expediente polo que a cantidade que ingresan e 29,897,40 € en vez dos 13.013,74 € que
procederían .
A variación do importe do funcionamento ordinario do parking do prezo que figura no contrato
menor de servizos ( 5.309,70 € ) ata (5.445 € ) e debido a variación do IVE no mes de setembro
de 2012 .
A factura presentada foi conformada pola Xefatura da Área de Fomento e a Xefatura do servizo
de transportes . Considerase que unha vez finalice o servizo deberá efectuarse a regularización
da totalidade da facturación .
Segundo consta na certificación asinada polo Tesoureiro Municipal, “Inteparking Hispania S.A”,
con NIF A60526928 fixo efectivo, mediante transferencia bancaria, o seguinte ingreso en
concepto de “recadación aparcamento Praza de Portugal :
MES

IMPORTE

XULLO

29.897,40 €

DATA DE INGRESO
12 DE AGOSTO DE 2014

Con relación ás solicitudes presentadas pola empresa Interparking Hispania S.A relativas a
aplicación da compensación debe considerarse o informe emitido polo Tesoureiro Municipal en
data 20/03/2012 con relación á solicitude presentada pola empresa o 13/03/2012 (doc. Nº
120028854), compensación que se ven efectuando dende a data :
O Tesoureiro informa que “para que proceda o instituto da compensación, resulta
necesaria a concorrencia dun requisito ineludible, como é que a persoa ou entidade
debedora sexa ó mesmo tempo acredora por créditos recoñecidos por acto
administrativo ó seu favor. Informa o Tesoureiro Municipal que non existe crédito
recoñecido algún a favor da entidade debedora que se atope pendente de aboamento
(fases “O” de recoñecemento da obriga ou “P” de ordenación do pagamento), polo que
procedería a denegación da compensación presentada.”
Non obstante, o Tesoureiro informa que: “(...) non podemos olvidar que, como recorda o
Tribunal Económico Administrativo Central ... non parece lóxico, nin acorde cos principios
constitucionais de eficacia e os legais de eficiencia e servizo aos cidadáns, denegar unha
solicitude de compensación para a que se daban todos os requisitos legais ou, senón se
daban, era por un retraso imputable á propia Administración que, en tal caso, debería
resolver o procedente sobre o crédito e, acto seguido, sobre a compensación instada.
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Como consecuencia do exposto con anterioridade, pode resultar procedente a concesión
da compensación dun crédito que no momento da solicitude non se atopa recoñecido por
non existir un acto administrativo expreso de recoñecemento, como podería ser o caso
que nos ocupa. Esta posibilidade aparece máis clara dende a entrada en vigor da nova
Lei Xeral Tributaria na que se recoñece o carácter meramente declarativo do acordo de
compensación, de forma que a extinción do crédito producirase no intre no que se
cumpran os requisitos para débeda e crédito. Pola súa beira, os artigos 165 do Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 11 do Real Decreto 500/1990
consagran o principio do presuposto bruto dispoñendo a prohibición de atender obrigas
de pago, mediante minoración dos dereitos a liquidar ou xa ingresados, polo que
deberán aplicarse os dereitos e as obrigas aos orzamentos do Concello de Vigo polo seu
importe íntegro (...)”.
O Tesoureiro Municipal conclúe no devandito informe manifestando que “ (...) debe
procederse a tramitar ou rexeitar as facturas presentadas pola mercantil INTERPARKING
HISPANIA S.A, isto é, resolver a procedencia ou non do crédito derivado das facturas
presentadas pola citada entidade que se atopan pendentes de tramitación polo servizo
xestor correspondente, pois parece lóxico ... que previamente á resolución da solicitude
de compensación deba resolverse o procedente sobre o crédito (...)”.
Tendo en conta todo o ata aquí exposto, considerase que ao abeiro do previsto na Base 28ª das
de execución do orzamento municipal , e coa finalidade de evitar un enriquecemento inxusto
para a Administración municipal por haberse efectuado a favor de esta os servizos consignados
na facturación achegada , procede aprobar a indemnización substitutiva a favor de
INTERPARKING HISPANIA S.A polos servizos prestados de apoio a xestión do aparcamento
sito no subsolo da Praza de Portugal e refacturación dos gastos do aparcamento previamente
abonados pola empresa DURANTE O MES DE XULLO DE 2014 por un importe total de
27.951,98 € con cargo a partida 1330.2279907 ( prestación de servizos parking praza de
Portugal ) .
Polo exposto, sométese a aprobación da Xunta de Goberno Local, previa fiscalización favorable
do Interventor Xeral, a seguinte PROPOSTA,
Aprobar a indemnización substitutiva e o recoñecemento da obrigación a favor de
“INTERPARKING HISPANIA, S.A”, con CIF 60526928-A, polos servizos prestados de apoio á
xestión do aparcamento sito no subsolo da Praza de Portugal e refacturación dos gastos do
aparcamento previamente abonados pola citade entidade mercantil, con cargo á partida
1330.2279907 (Prestación de servizos aparcamento Praza de Portugal), que se pagarán sen
saída real de fondos, en formalización, polo seguinte importe ( ive engadido ) :
XULLO 2014 : importe 27,951,98 € ( funcionamento ordinario parking 5.445 € + refacturación
gastos mantemento parking: 22.506,98 € ).”

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

19(986).MODIFICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO PÚBLICO DE
VIAXEIROS DA CIDADE DE VIGO INCLUÍNDO O SERVIZO DE TRANSPORTE Á
CIDADE UNIVERSITARIA LAGOAS MARCOSENDE MEDIANTE LANZADEIRAS.
EXPTE. 319/449.
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Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
29/08/14, da xefa do servizo de Transportes conformado polo concelleiro-delegado
de área, que di o seguinte:
Na data 14 de abril de 2014 polo servizo de transportes formulouse o seguinte informe-proposta
para a inclusión do servizo a Cidade Universitaria Lagoas Marcosende no contrato do servizo
publico de viaxeiros da cidade de Vigo fixándose as condicións do mesmo .
“No titulo II artigo 19 de prego de condicións que rexe a concesión do transporte urbano colectivo de viaxeiros, aprobado por Acordo do Pleno da Corporación de data 26 de maio de 1994 se
establece que debe manterse como servizo regular o necesario para atender a demanda da ci dade universitaria: a oferta presentada pola empresa concesionaria se recolle no acordo plenario
de data 16 de setembro de 1994 e consiste nunha liña principal e 4 liñas secundarias con horario variable
Por Acordo plenario de data 20 de xullo de 2000 modificouse o transporte universitario a univer sidade de Vigo , establecéndose un sistema de lanzadeiras dende a Praza de España e dende a
Praza de América , en substitución do servizo anteriormente ofertado e pola demanda formulada
pola Universidade e co obxecto de dar un mellor servizo dada a situación xeográfica da cidade
universitaria e a especialidade do servizo.
No Acordo Plenario de data 29 de outubro de 2001, se establece que as lanzadeiras a universidade dende a praza de España e praza de América mantéñense o igual que a liña 8 dende o
reitorado a universidade
O sistema de transporte a Cidade Universitaria mediante lanzadeiras se mantén ate a data coas
modificacións derivadas das variacións do numero de usuarios , horarios , plans educativos , etc.
INFORME
Na data 22 de novembro de 2013 polo Concelleiro-delegado de Fomento ditase resolución pola
que se ordena a iniciación do expediente para a aprobación do mantemento da prestación do
servizo de transporte urbano a cidade universitaria Lagoas-Marcosende mediante o sistema de
autobuses lanzadeira dende a Praza de España e Praza de América ate o 31 de decembro do
2014.
Na data 5 de decembro de 2013 se dio traslado da iniciación do expediente a empresa Viguesa
de Transportes S.L. Concesionaria do servizo para presentación de proposta de servizo con indi cación de frecuencias e horarios .
Na data 26 de decembro de 2013 a empresa presenta proposta de servizo de conformidade cos
estudios de ocupación realizados durante o curso 2012-2013 e os axustes realizados coa seguinte frecuencia e numero de viaxes :
LANZADEIRA DENDE A PRAZA DE AMÉRICA
nº de viaxes :71.
horas punta : 8.00-9.00h e 13.00-14.00 h frecuencia de 10 minutos
horas valle : frecuencia de 30 minutos
LANZADEIRA DENDE A PRAZA DE ESPAÑA
nº de viaxes: 66.
horas punta : 8.00-9.00h e 13.00-14.00 h frecuencia de 15 minutos
horas valle : frecuencia de 30 minutos
No Acordo adoptado pola Xunta de Goberno local na data 17 de xaneiro de 2014 no apartado oitavo aprobase que se analice a posibilidade de mudar as novas prestacións que estean a prezo
coche quilometro legal polo do prezo coche quilometro real ( custes asociados a explotación/nº
de quilómetros ) incrementado nun 6% de beneficio industrial .
De conformidade co disposto no artigo 62 do prego de condicións que rexe a concesión o custe
unitario e o prezo custe do vehículo quilometro ofertada poderá ser revisado a instancia de calquera das partes cando se produzan variacións nos custos do servizo e en consecuencia se altere o equilibrio económico do contrato.
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Asimesmo debe considerarse a afectación que se produce no prezo coche quilometro como consecuencia do incremento do numero de quilometros na concesión debido as remodelacions do
servizo realizadas no presente ano e en fase de consolidación .
Analizando o prezo coche-quilometro real de conformidade co acordo de data 17 de xaneiro de
2014 o mesmo seria o resultado da dividir (datos correspondentes ao ano 2013 ) os custes totales da concesión polo numero de quilometros o que daria como resultado un prezo de 3,33 € ;
prezo que co beneficio industrial seria 3,88 € . Asimesmo o custo coche quilometro aprobado na
ultima revision de prezos e 5,26 € prezo que en todo caso teria que axusarse ao numero de qui lometros reales e contemplados na derradeira remodelacion daria como resultado un prezo de
5,08 € , prezo moi distante do custo real do servizo .
A diferencia entre o custo real e o custo aprobado axustado aos quilometros recoñecidos e actualizados seria 1,2 € diferencia que asumida entre o Concello e a empresa concesionaria daria
un prezo de 4,50 € quilometro IVE engadido.
Polo exposto e considerando o disposto no Acordo adoptado e a velocidade comercial das liñas
aqui analizadas asi como os custes reais e o beneficio industrial que corresponderia a empresa
e a inclusión deste servizo no contrato ate a finalización do mesmo considerase que o prezo
axustado a aplicar neste servizo e que non afecta en modo algún o equilibrio economico da con cesión pode fixarse como maximo en 4,50 € ive engadido .
A modificación pode ser ordenada polo Concello de conformidade co disposto na Lei de contratos das administracións publicas así como no prego de condicións que regula a concesión , estando previsto no artigo 26 do prego as condicións nas que se efectuaran tódalas modificacións
do servizo e no artigo 3.6 o prezo coche/quilometro de referencia que se utilizara no incremento
o reforzo dos servizos non previstos na adxudicación , no que terase en conta a velocidade co mercial.
A velocidade comercial no servizo obxecto do presente informe e superior a do resto dos servizos incluidos na concesión como consecuencia da tipoloxia do mesmo , as vias polas que discurre e o reducido numero de paradas ademais da mellora sustancial da velocidade comercial no
resto do servizo nos derradeiros anos
Polo exposto proponse a Xunta de Goberno local previo informe favorable da asesoría xurídica
municipal e da Intervención municipal a adopcion do seguinte
ACORDO :
1) Modificar o contrato do servizo publico de viaxeiros da cidade de Vigo incluíndo no mesmo o
servizo de transporte a Cidade Universitaria Lagoas Marcosende mediante o sistema de lanzadeiras dende a praza de España e praza da América implantado na data 2 de maio de 2000
coas características definidas durante os últimos anos e as seguintes condicións :
LANZADEIRA DENDE A PRAZA DE AMÉRICA
nº de viaxes :71.
horas punta : 8.00-9.00h e 13.00-14.00 h frecuencia de 10 minutos
horas valle : frecuencia de 30 minutos
LANZADEIRA DENDE A PRAZA DE ESPAÑA
nº de viaxes: 66.
horas punta : 8.00-9.00h e 13.00-14.00 h frecuencia de 15 minutos
horas valle : frecuencia de 30 minutos
Os transbordos que se efectúen entro outra liñas e as lanzadeiras poderán realizarse durante un
prazo de 75 minutos dende a cancelación do primer viaxe.
As frecuencias e horarios citados serán para os dias lectivos de clases , propoñéndose outro
servizo durante as datas de celebración dos examenes axustado as necesidades e a demanda .
Os horarios e frecuencias anteriores poderán ser modificados por Resolución do Alcalde o Concelleiro Delegado de Transportes en función da demanda , ocupación e organización dos cursos
lectivos .
As variacións non suporán en ningún caso aumento do custe do contrato .

S.ord. 05.09.14

2 ) Fixar como prezo coche quilometro para este servizo un máximo de 4,50 € IVE engadido,
prezo que poderá ser obxecto de modificación e actualización en función das variacións de custes .
3) De conformidade cos acordos adoptados con anterioridade mensualmente practicarase unha
liquidación de acordo coa seguinte formula:
(Pk* (Kn/Dn - Ko/Do) - Pbn*(Un/Dn - Uo/Do))*Dn
Onde
Kn
Km rodados ó mes en lanzadeiras + R7 (ano liquidación)
Ko
Km rodados ó mes en CUVIS + R8 (ano referencia 1999-2000)
Un
Nº usuarios lanzadeiras + R7 (ano liquidación)
Uo
Nº usuarios CUVI + R8 (ano referencia 1999-2000)
Pbn
Prezo billete
Pk
Prezo coche-Qm
Dn
Nº días lectivos/mes (ano liquidación)
Do
Nº días lectivos/mes (ano referencia 1999-2000)
Se o resultado final da liquidación é menor que cero, VITRASA ingresaralle ao Concello a cantidade resultante no prazo de 30 días, se é maior que cero facturaralle ao Concello a diferencia
semestralmente .
4 )Aprobar o gasto,e a dispoñibilidade do crédito que se derive do contido da modificación do
servizo proposta até un importe de 1.200.000 € con cargo á partida 44104700000 Subvención
Lanzadeiras do orzamento prorrogado vixente correspondente ao ano 2013 .
5)
A liquidación correspondente ao presente ano efectuarase unha vez adoptado o presente
acordo e de conformidade coas cláusulas e condicións aprobadas no mesmo. Posteriormente a
liquidación efectuarase mensualmente “
A proposta citada foi remitida a Asesoría Xurídica municipal para a emisión do preceptivo informe o cal foi emitido na data 13 de maio de 2014 .
Posteriormente foi remitida a proposta a Intervención municipal o que foi emitido na data 15 de
maio de 2014 .
Na data 22 de maio de 2014 deuse traslado da proposta a empresa concesionaria Viguesa de
Transportes S.L. presentando escrito de alegacións na data 4 de xuño de 2014 co seguinte contido :
-queda acreditado que o servizo de lanzadeiras a cidade universitaria forma parte de concesión
do transporte urbano .
-que na oferta concesional se establece un prezo coche-quilometro con unha tarifa que se revisa
anualmente .
Tratase dunha modificación das condicións contractuais esenciais e do equilibrio económico da
concesión por decisión unilateral da administración.
-que a pretendida modificación e nula de pleno dereito polos seguintes motivos .
No informe non se fixa unha tarifa impoñéndose un importe máximo de 4,50 € de forma arbitraria
.
Con respecto a velocidade comercial interpretase que debe terse en conta unicamente a do servizo de lanzadeiras, pero estando o servizo dentro da concesión debe considerarse a velocidade
comercial do conxunta da rede . Asimesmo dudan do sistema de medición .
Engaden que non pode aplicarse o prezo que se aprobe con efecto retroactivo .
INFORME DAS ALEGACIONS
En relación co contido das alegacións presentadas informase o seguinte :
Non existe duda de que o servizo ao Cuvi forma parte da concesión de transporte urbano colectivo de viaxeiros da cidade de Vigo, non obstante e coas características que ten o servizo na ac tualidade non foi incluído no contrato propoñéndose a súa inclusión na presente proposta .
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Non se trata dunha modificación das condicións contractuais e moito menos do equilibrio económico do contrato posto que ate a data o servizo de lanzadeiras tal e como se presta na actuali dade foi acordado entre as partes interviñentes e tal e como se expón na proposta non afecta o
equilibro económico do servizo xa que o prezo coche quilometro real e menor que o prezo coche
quilometro aprobado.
Non se fixa o prezo coche-quilometro aleatoriamente como manifesta o alegante posta que na
proposta explicase como se alcanza a cantidade de 4,50 € quilometro seguindo o disposto no
artigo 3,6 de prego de condicións que rixe a concesión .En canto a velocidade comercial consi derase que de conformidade co disposto no citado artigo debe terse en conta na fixación do prezo do servizo e por tratarse dun servizo especial a velocidade que ha de considerarse e a do
propio servizo dadas as características e a facturación do mesmo .
En relación a irretroactividade da aplicación do acordo que se adopte, considerase que o acordo
debe surtir efectos a partir da súa adopción , en consecuencia a os servizos correspondentes ao
curso 2014-2015 co as características que se propón na parte dispositiva do Acordo.
Polo exposto proponse a Xunta de Goberno local a adopción do seguinte:
ACORDO :
1) Modificar o contrato do servizo publico de viaxeiros da cidade de Vigo incluíndo no mesmo o
servizo de transporte a Cidade Universitaria Lagoas Marcosende mediante o sistema de lanzadeiras dende a praza de España e praza da América implantado na data 2 de maio de 2000
coas características definidas durante os últimos anos e as seguintes condicións :
LANZADEIRA DENDE A PRAZA DE AMÉRICA
nº de viaxes :71.
horas punta : 8.00-9.00h e 13.00-14.00 h frecuencia de 10 minutos
horas valle : frecuencia de 30 minutos
LANZADEIRA DENDE A PRAZA DE ESPAÑA
nº de viaxes: 66.
horas punta : 8.00-9.00h e 13.00-14.00 h frecuencia de 15 minutos
horas valle : frecuencia de 30 minutos
Os transbordos que se efectúen entro outra liñas e as lanzadeiras poderán realizarse durante un
prazo de 75 minutos dende a cancelación do primeiro viaxe.
As frecuencias e horarios citados serán para os dias lectivos de clases , propoñéndose outro
servizo durante as datas de celebración dos exames axustado as necesidades e a demanda .
Os horarios e frecuencias anteriores poderán ser modificados por Resolución do Alcalde o Concelleiro Delegado de Transportes en función da demanda , ocupación e organización dos cursos
lectivos .
As variacións non suporán en ningún caso aumento do custe do contrato .
2 ) Fixar como prezo coche quilometro para este servizo 4,50 € IVE engadido, prezo que poderá
ser obxecto de modificación e actualización en función das variacións de custes .
3) De conformidade cos acordos adoptados con anterioridade mensualmente practicarase unha
liquidación de acordo coa seguinte formula:
(Pk* (Kn/Dn - Ko/Do) - Pbn*(Un/Dn - Uo/Do))*Dn
Onde
Kn
Km rodados ó mes en lanzadeiras + R7 (ano liquidación)
Ko
Km rodados ó mes en CUVIS + R8 (ano referencia 1999-2000)
Un
Nº usuarios lanzadeiras + R7 (ano liquidación)
Uo
Nº usuarios CUVI + R8 (ano referencia 1999-2000)
Pbn
Prezo billete
Pk
Prezo coche-km
Dn
Nº días lectivos/mes (ano liquidación)
Do
Nº días lectivos/mes (ano referencia 1999-2000)
Se o resultado final da liquidación é menor que cero, VITRASA ingresaralle ao Concello a cantidade resultante no prazo de 30 días, se é maior que cero facturaralle ao Concello a diferencia
semestralmente .
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4 )Aprobar o gasto,e a dispoñibilidade do crédito que se derive do contido da modificación do
servizo proposta até un importe de 1.450.000 € con cargo á partida 44104700000 Subvención
Lanzadeiras do orzamento vixente correspondente ao ano 2014 .
5) As liquidacións de conformidade coas novas condicións do servizo efectuaranse a partir da
data de adopción do presente acordo e mensualmente.”

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

ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DIA
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar de urxencia
os asuntos seguintes, de conformidade co artº. 51 do Texto Refundido das
disposicions legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por Decreto
lexislativo 781/1986 de 18 de abril.
20(987).ACLARACIÓNS
ÁS
CUESTIÓNS
FORMULADAS
POR
DETERMINADAS EMPRESAS RESPECTO DO CONTRATO DE SERVIZOS DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA DA CIDADE DE VIGO. EXPTE. 5238/104.
A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data
05/09/14, da xefa do servizo de Contratación conformado polo concelleiro-delegado
de área, que di o seguinte:
“En data 26 de agosto de 2014 publícase no BOP e no DOGA o anuncio de licitación do contrato
de servizos de promoción turística.
Aberto o prazo para a presentación de ofertas, as mercantís VOLOTEA e AIR NOSTRUM, en
datas 29 de agosto e 2 e 3 de setembro respectivamente, formulan ó órgano de contratación algunhas cuestións sobre os pregos que rexen a presente licitación para a súa aclaración. A conti nuación exporanse as mesmas xunto coa súa resposta:
1. O prego de prescricións técnicas no seu apartado 4 indica que "Só se terán en
conta aquelas propostas que inclúan novas conexións aéreas coa cidade de Vigo".
De igual modo a cláusula 3 do prego de cláusulas administrativas particulares indica que "se considerarán novos destinos aqueles que con anterioridade á presente
licitación no dispoñan de ruta aérea directa coa cidade de Vigo". A cuestión que
lles trasladamos é a seguinte: ¿Cales son as rutas existentes na actualidade que
quedarían excluídas do obxecto deste contrato?. Máis concretamente quixeramos
preguntar si Gran Canaria (LPA) quedaría excluído como destino en esta licitación
pois tan só operou 5 semanas o año 2014.
De acordo co establecido na cláusula 4 do prego de prescricións técnicas considéranse
rutas aquelas que operen como mínimo un período de 12 semanas anuais.
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Solicitada información a AENA sobre as rutas que operan actualmente no aeroporto de
Vigo, informa que os seguintes destinos teñen operado máis de 12 semanas no ano
2014: Madrid, Barcelona, París, Bilbao, Tenerife, Valencia, Ibiza e Palma de Mallorca
DESTINO
MAD
BCN
CDG
BIO

COMPAÑÍAS
IBS - AEA - YW
VLG
AF
YW

MESES OPERACIÓN SEMANAS
12 (1 enero / 31 dic)
52
12 (1 enero / 31 dic)
52
12 (1 enero / 31 dic)
52
12 (1 enero / 31 dic)
52

FRECUENCIAS
> 365
> 365
> 365
> 365

TFS

IBS

10 (1 enero / 29 marzo-5 abril/25 oct)

43

47

TFS
TFN
TENERIFE
VLC
IBZ
PMI

AEA
YW
TOTAL
VOE
VOE
VOE - IBS

26 (junio / 26 sept)
2 (21 julio / 28 agosto)

14
6

4 (2 junio/ 2 oct)
4 (20 junio / 5 sept)
8 (30 marzo / 25 oct)

19
12
31

14
12
73
38
24
124

2. ¿É posible aportar no sobre C: “ Proposición avaliable mediante fórmula” información complementaria a maiores da prevista no modelo que figura no Anexo II na
que se detallen datos relativos ás rutas que se prevén operar?. Entendemos que
isto é capital para una completa valoración da proposta presentada e non observamos na información proporcionada outro lugar para encaixe da mesma.
No sobre C deberá presentarse necesariamente o formulario recollido no Anexo II debidamente cumprimentado. A maiores cada licitador pode incluír a información que estime
necesaria, se ben a mesma non será obxecto de valoración, pero si pode ser útil no caso
de resultar adxudicatario de cara a execución do contrato.
3. No punto 3 da cláusula 15 do prego de cláusulas administrativas particulares se
recolle a valoración do número total de prazas ofertadas anualmente. ¿Tratase do
número total de prazas ofertadas no primeiro ano de operación do contrato ou da
media aritmética das prazas ofertadas durante a vixencia do contrato?.
Debería detallarse o número de prazas anuais do total de rutas propostas respecto de
cada anualidade do contrato.
4. Solicitase aclaración en cuanto á definición de "novos destinos" establecida en la
cláusula 3 del prego de condicións administrativas particulares. Dado que o anuncio de licitación publicouse durante o mes de agosto (os días 20 e 26 de agosto
respectivamente no perfil del contratante, BOP y DOG), ¿as rutas operadas con
orixe Vigo durante dicho mes de agosto no poderán ser obxecto de valoración
como "novos destinos"?.
De acordo co establecido na cláusula 4 do prego de prescricións técnicas, considéranse
rutas aquelas que operen como mínimo un período de 12 semanas e novos destinos os
que non teñan conexión aérea con Vigo mediante unha ruta que opere a lo menos 12 semanas ó ano.
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O artigo 78 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas arbitra a posibilidade de que os empresarios interesados soliciten os pregos ou información complementaria a administración contratante, impoñendo a esta a obriga de facilitarlle a información solicitada no prazo dos seis días
seguintes o da recepción da petición. No caso que nos ocupa o prazo remata o día 5 de setem bro.
En mérito ao exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, en calidade de órgano de contratación do Concello de Vigo (disposición adicional segunda do TRLCSP) e en uso das facultades
que lle confire a lexislación vigente, a adopción do seguinte acordo:
“1º.- Aprobar as respostas as cuestións contidas no presente informe”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta contida no precedente informe.
21(988).ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
quince minutos. Como secretaria dou fé.
me/rs.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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