ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 10 de outubro de 2014
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

D. Cayetano Rodríguez Escudero

Invitados:
D. David Regades Fernández

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas do día dez de outubro 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(1099).- ACTA ANTERIOR. Apróbanse as actas das sesións extraordinarias e
urxentes do 24 e do 26 de setembro e ordinaria do 26 de setembro de 2014.
Deberán incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña
sinatura e maila do Sr.Alcalde–presidente.

2(1100).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA ADXUDICAR A
TOTALIDADE DA LISTA DE AGARDA DE AXUDAS MUNICIPAIS ESCOLARES DE
LIBROS E COMEDOR, CURSO 2014-2015. EXPTE. 93407/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
3.10.14, dáse conta do informe-proposta da técnica de actividades económicas, do
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1.10.14, conformado pola xefa do Servizo, o xefe da Área de Política de Benestar e
a concelleira-delegada de Política de Benestar, que di o seguinte:
PRIMEIRO.-Por acordo da Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 25 de abril de 2014
convocáronse subvencións para as familias das/os alumnas/os de centros docentes públicos e
privados concertados de educación infantil 2ª etapa, educación primaria e secundaria obrigatoria, con enderezo en Vigo, para o curso 2014-2015.
SEGUNDO.-A Xunta de Goberno Local de 19 de setembro de 2014 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
“1.1.- Aprobar a concesión de 1.000 alumnos/as das axudas de libros e material escolar... As
subvencións pagaranse con cargo á partida 2310.4810000 “becas libros e comedor”, documento
contable A-núm 2014.000.26283 (80.000€)”
1.3 Aprobar a lista de espera das/os 405 alumnos/as das axudas de libros e material escolar...”
2.1.-Aprobar a concesión de 2387 alumnas/os para as axudas municipais de comedor ...As sub vencións pararanse con cargo a partida 2310.4810000 “becas, libros e comedor”, documento
contable exercicio 2014 A-núm 201400026284 (303.000€) e exercicio 2015 AFUT
20147.00026286 (617.000€).
2.3.- Aprobar a lista de espera das/os 416 alumnos das axudas de comedor....”
TERCEIRO.- A contía a pagar, como máximo, por alumna/o, será de 80€ para as axudas de libros e material escolar e de 41€ por alumno/na para as axudas de comedor.
CUARTO.-A fin de rematar o proceso de abono de axudas municipais escolares para o curso
2014-2015, adxudicando a totalidade da lista de agarda, é necesario aprobar un gasto total de
175.670,40€ €, con cargo á partida 2310.4810000 “becas libros e comedor” e de acordo coa seguinte distribución:
Para o exercicio 2014.
• 32.400€ para adxudicar as alumnas/nos da lista de agarda de libros e material escolar.
• 46.051,20€ para adxudicar as alumnas/nos da lista de agarda das axudas
para comedor, parte 2014.
Para o exercicio 2015
• 97.219,20€ para adxudiar as alumnas/nos da lista de agarda das axudas
para comedor, parte 2015
Polo anteriormente exposto proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
1.-“Autorizar un gasto total de 175.670,40€ €, con cargo á partida 2310.4810000 “becas libros e
comedor”, a fin de adxudicar a totalidade da lista de agarda de libros e material escolar e axudas
de comedor, curso 2014-2015, aprobada pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria
do 19 de setembro de 2014, de acordo coa seguinte distribución:
Para o exercicio 2014.
• 32.400€para adxudicar as alumnas/nos da lista de agarda de libros e material escolar.
• 46.051,20€ para adxudicar as alumnas/nos da lista de agarda das axudas para
comedor, parte 2014.
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Para o exercicio 2015
• 97.219,20€ para adxudiar as alumnas/nos da lista de agarda das axudas para
comedor, parte 2015”
2.-As subvencións pagaranse con cargo á partida 2310.4810000 “becas libros e comedor” mediante libramentos a xustificar que se ingresarán na conta habilitada 2080 5000 67 3110242616
do departamento de Política de Benestar.
Non obstante, a Xunta de Goberno Local adoptará o acordo que estime oportuno.

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

3(1101).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DO
SERVIZO DE ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E
ARRANXO DAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DO CONCELLO DE VIGO.
EXPTE. 71048/250.
Dáse da proposta asinada polo secretario da Mesa de Contratación, de data 6.10.14,
que di o seguinte:
A Mesa de Contratación celebrada o 06 de outubro de 2014, entre outros , acordou:
5.- Proposta de clasificación.
a)
Procedemento aberto para a contratación do servizo de acondicionamento, mantemento,
conservación e arranxo das infraestruturas viarias do concello de Vigo (expediente 71048-250).
Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación celebradas os días 30-07-2014,
14-082016, 21-08-2014, 02-09-2014, 05-09-2014, 09-09-2014, 19-09-2014 30-09-2014, 03-10-2014 e
06-10-2014 e dos informes do xefe de Area de Fomento e o Enxeñeiro xefe do servizo de Vías e
Obras de data 11-08-2014, 08-09-2014, do xefe da área de Fomento de datas 14-08-2014 e 2708-2014 e do o Enxeñeiro xefe do servizo de Vías e Obras de data 01-10-2014 e 03-10-2014,
por unanimidade dos asistentes, se propón á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de
órgano de contratación (disposición adicional 2º TRLCSP), a adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Rexeitar a oferta presentada por Elsamex S.A., por considera-la con valores
anormais ou desproporcionados a vista do informe do Enxeñeiro xefe do servizo de Vías e
Obras de data 01-10-2014 .
Segundo: Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as proposicións
admitidas no “procedemento aberto para a contratación do servizo de acondicionamento,
mantemento, conservación e arranxo das infraestruturas viarias do concello de Vigo (expediente
71048-250), no seguinte orde decrecente:
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C R IT E R IO S
F O RM U LA

1 8 ,6 0

7 7 ,2 0

U TE C O V SA - O R EC O

9 ,1 5

6 8 ,0 2

U TE M ISTU R A S - LO SA D A B U S

7 ,8 0

7 0 ,6 8

U TE EX TR A C O - G A V ILA N ES

7 ,8 0

6 1 ,4 5

P U N T U A C IO N
G LO B A L O F E R T A

C R IT E R IO S
J U IC IO D E V A LO R

C IV ISG LO B A L

E M P R E SA

9 5 ,8 0
7 7 ,1 7
7 8 ,4 8
6 9 ,2 5

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, CIVIS GLOBAL S.L., para que
presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):
•

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

•

Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado,
Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.

•

A documentación esixida na cláusula 8 do prego de cláusulas administrativas
particulares.

•

Póliza do seguro de todo risco construción de acordo co apartado 14 a) das FEC.

•

Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22 do
prego de cláusulas administrativas particulares.

•

Declaración responsable designando o seu delegado coas funcións descritas na
cláusula 27.11 do PCAP.

•

Compromiso de adscrición á execución do contrato dos medios persoais e materiais ós
cales se comprometeu na súa oferta.

Cuarto.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 686,64 euros en concepto de custe
anuncios de licitación”.

dos

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
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4(1102).ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DO APROVEITAMENTO
PRIVATIVO DO INMOBLE SITO NA AVDA. DE SAMIL, ANTIGO RESTAURANTE
JONATHAN. EXPTE. 19672/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do
3.10.14, dáse conta do informe-proposta do secretario da Mesa de Contratación, do
24.09.14, que di o seguinte:
A Mesa de Contratación celebrada o 12 de setembro de 2014 adoptou o seguinte acordo:
4.- Proposta de adxudicación
Procedemento aberto para a contratación da concesión administrativa do aproveitamento privativo do inmoble sito na avenida de Samil, antigo restaurante Jonathan (expediente
19672-240)
a)

LEXISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
• Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de
30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei
de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que no se opoña ó Real Decreto
Lexislativo 3/2011.
• Prego de cláusulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contratación
dos servizos para a concesión administrativa do aproveitamento privativo do inmoble sito na
avenida de Samil, antigo restaurante Jonathan .
ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 2 de setembro de 2014, adoptou o
seguinte acordo:
2.CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZOS PARA A
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DO APROVEITAMENTO PRIVATIVO DO INMOBLE SITO NA
AVDA. DE SAMIL (ANTIGO JONATHAN). EXPTE. 19672/240.
Examinadas as actuacións do expediente e de conformidade coa proposta da Mesa de
Contratación que tivo lugar o 2.09.14, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no aberto para a contratación dos servizos para a concesión administrativa do aproveitamento privativo do inmoble
sito na avenida de Samil, antigo restaurante Jonathan (expediente 19672-240), no seguinte orde
decrecente:
1.

UROGALLO CAPITAL, S.L. 94,23 puntos

2.

VIGO EVENTOS, S.L. 88,25 puntos.

3.

U.T.E. JOSE LUIS GARCIA VELO-DERRUMB, S.L., 76,97 puntos.
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4.

U.T.E. PROMOCIONES 2004 VIVIENDA 10, S.L., HOSTELERIA SAMIL PLAYA, S.L.,
CONSULTING SERVICIOS BAYONA,S.L. e RALOTRANS, S.L., 56,26 puntos

5.

VIGO PLAYA, S.L. 52,85 puntos.

SEGUNDO.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, UROGALLO CAPITAL, S.L. , para
que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):
• Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
• Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta de
Galicia e coa Seguridade Social.
• Póliza do seguro de responsabilidade civil e accidentes.
• Póliza de seguro contra todo risco do edificio.
• Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula dezaoito do prego
de cláusulas administrativas particulares.
TERCEIRO.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 598,50 euros en concepto de custe
dos anuncios de licitación.
Segundo.- O licitador clasificado en primeiro lugar presenta a documentación requirida en data
3 de setembro de 2014, dentro do prazo sinalado. Revisada a documentación se observa que
esta é correcta, a excepción da garantía definitiva que se constitúe por importe inferior.
Terceiro.- A mesa de contratación, na súa sesión de data 9 de setembro, acorda requirirlle ó
licitador que complete a garantía definitiva.
Cuarto.- UROGALLO CAPITAL, S.L., en data 10 de setembroo, dentro do prazo de presentación
da documentación, completa a garantía definitiva.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar
o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de
adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase
no perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar como a
solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que esta é correcta, procede
adxudicar o presente contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación
correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor do licitador que presente
a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación (artigo 22.1.g RLCSP).
Á vista dos informes do técnico de educación, de datas 18 e 22 de xullo de 2014, valorando os
criterios de adxudicación non avaliables mediante fórmula e avaliables mediante fórmula
respectivamente, a oferta economicamente máis vantaxosa para a administración contratante é
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a formulada por UROGALLO CAPITAL, S.L., á que se lle outorgan 94,23 puntos. Estes informes
poderán consultarse no perfil do contratante do Concello de Vigo.
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En mérito ó que antecede, SE PROPÓN Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, A ADOPCIÓN DO
SEGUINTE ACORDO:
“1º.- Adxudicar a UROGALLO CAPITAL, S.L. o procedemento aberto para a contratación da
concesión administrativa do aproveitamento privativo do inmoble sito na avenida de Samil, antigo restaurante Jonathan (expediente 19672-240). O canon anual a pagar será de 40.000 euros,
o prazo de concesional é de 25 anos e o compromiso de inversión mínima a realizar a prezos
valordos polos servizos municipais é de 1.046.652,39 euros. Todo iso de acordo cos pregos de
prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares aprobados por acordo da Xunta
de Goberno e a oferta presentada.
2º.- Devolver as seguintes garantías provisionais constituídas polos licitadores para participar
na licitación:
1. UROGALLO CAPITAL, S.L.

Garantía provisional por importe de 17.246,26 euros
constituída mediante mandamento de ingreso numero 201400049636.
2. VIGO EVENTOS, S.L. 88,25 puntos. Garantía provisional por importe de 17.246,26

euros constituída mediante mandamento de ingreso numero 201400051629.
3. U.T.E. JOSE LUIS GARCIA VELO-DERRUMB, S.L.,

Garantía provisional por importe
de 17.246,26 euros constituída mediante mandamento de ingreso numero 201400051619.
4. U.T.E. PROMOCIONES 2004 VIVIENDA 10, S.L., HOSTELERIA SAMIL PLAYA, S.L.,

CONSULTING SERVICIOS BAYONA,S.L. e RALOTRANS, S.L., Garantía provisional por
importe de 17.246,26 euros constituída mediante mandamento de ingreso numero
201400049874.
5. VIGO PLAYA, S.L. Garantía provisional por importe de 17.246,26 euros constituída

mediante mandamento de ingreso numero 201400034507.
3º.- Devolver a garantía definitiva constituída o día 03/09/2014 por UROGALLO CAPITAL, S.L.
por importe de 44.334,28 euros e número de operación 201400062478 xa que esta garantía foi
substituída por outra de 50.300,20 euros o día 10/09/2014 co número de operación
201400063379.
Non tendo máis asuntos que tratar, o presidente declara finalizada a sesión as 10:55 horas. De
todo elo eu secretario dou fe.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
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5(1103).-

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

A) GOC S.A. EXPTE. 4942/241.
Visto o informe de fiscalización do 2.10.14, dáse conta do informe-proposta do xefe
da Área de Contratación e Novos Proxectos, do 3.10.14, que di o seguinte:
Examinado o expediente promovido por G.O.C., S.A. no que se solicita a devolución da fianza
de 920,67 euros constituida para responder da asistencia técnica á dirección facultativa das
obras de instalación de rede separativa de pluviais, etc. nas rúas Bolibia e Padre Don Rúa, e
cumpridos os requisitos esixidos na lexislación vixente, proponse á XUNTA DE GOBERNO
LOCAL a adopción do seguinte acordo:
“Devolver a G.O.C., S.A. a fianza de 920,67 euros constituida para responder da asistencia
técnica á dirección facultativa das obras de instalación de rede separativa de pluviais, etc. nas
rúas Bolibia e Padre Don Rúa, xa que foi executada 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) SIMCE CONSULTORES S.L. EXPTE. 4940/241.
Visto o informe de fiscalización do 2.10.14, dáse conta do informe-proposta do xefe
da Área de Contratación e Novos Proxectos, do 3.10.14, que di o seguinte:
Examinado o expediente promovido por SIMCE CONSULTORES, S.L. no que se solicita a
devolución da fianza de 2.512,66 euros constituida para responder da execución de programa
de incentivo á prescrición e venda directa da oferta de servizos no destino turístico de Vigo “Vigo
Hospitality”, e cumpridos os requisitos esixidos na lexislación vixente, proponse á XUNTA DE
GOBERNO LOCAL a adopción do seguinte acordo:
“Devolver a SIMCE CONSULTORES, S.L. a fianza de 2.512,66 euros constituida para responder
da execución de programa de incentivo á prescrición e venda directa da oferta de servizos no
destino turístico de Vigo “Vigo Hospitality”, 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.

6(1104).DEVOLUCIÓN
DE
FIANZA
A
FAVOR
DE
TÉCNICA
ELECTROACÚSTICA
CONSULTORÍA
ESCÉNICA
Y
SERVICIOS
AUDIOVISUALES. EXPTE. 5658/335.
Visto o informe de fiscalización do 2.10.14, dáse conta do informe-proposta da xefa
do Servizo de Festas, do 19.09.14, conformado polo xefe do Servizo de Xestión e
Promoción Cultural, o concelleiro delegado da Área de Cultura, Festas e Museos e o
concelleiro delegado da Área de Economía e Facenda, que di o seguinte:

S.ord. 10.10.14

En data 27 de decembro de 2010, por parte da empresa TÉCNICA ELECTROACÚSTICA
CONSULTORÍA ESCÉNICA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES SLU, constituíse unha fianza por
importe de 12.273,47 euros para o contrato de obras de instalacións audiovisuais do Auditorio
municipal da Casa do Concello (expediente 3774/335).
Unha vez realizados todos os traballos correspondentes ao devandito contrato e rematado o
prazo de garantía de 36 meses, a empresa adxudicataria, TÉCNICA ELECTROACÚSTICA
CONSULTORÍA ESCÉNICA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES SLU (B-33533944., en data 10 de
xuño de 2014, solicita a devolución da fianza constituída a tal efecto.
En data 19 de agosto de 2014, o arquitecto municipal considera que se pode proceder á
devolución da garantía constituída tras a recepción da obra, o cumprimento do prazo de garanta
e o normal estado de funcionamento do recinto.
Polo exposto, previo informe da Intervención de fondos e coa conformidade do xefe de Xestión e
Promoción cultural e do concelleiro delegado da Área de Cultura, Festas e Museos, proponse á
Xunta de Goberno local a adopción do seguinte ACORDO:
“Que polo Servizo de Intervención municipal se proceda á devolución da fianza constituída en
data 27 de decembro de 2010 por TÉCNICA ELECTROACÚSTICA CONSULTORIA ESCÉNICA
Y SERVICIOS AUDIOVISUALES con CIF B-33.533.944, polo importe de 12.273,47 euros, para
as obras de de instalacións audiovisuais do Auditorio municipal.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
7(1105).DAR
CONTA
DA
RELACIÓN
DE
EXPEDIENTES
DE
CONTRATACIÓN DE GASTO MENOR REALIZADOS POLO DEPARTAMENTO DE
CULTURA NOS MESES DE XUÑO A SETEMBRO DE 2014. EXPTE. 14761/331.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Cultura e Bibliotecas, do 2.10.14,
conformado polo xefe do Servizo de Xestión e Promoción Cultural e polo concelleiro
de Industria, Turismo, Cultura e Festas, que di o seguinte:
En cumprimento coa base 31 das de execución do orzamento, e do acordo da Xunta de Goberno Local de data 16 de xuño de 2008, o concelleiro-delegado da Área de Cultura, Festas e
Museos, Cayetano Rodríguez Escudero, dá conta á Xunta de Goberno Local dos expedientes de
gastos menor tramitados polo servizo de Cultura e Bibliotecas nos meses de xuño-setembro de
2014, e que son os que deseguido se relacionan:
Nº EXP.

CONCEPTO

14694/331 Contratación dunha función do espectáculo “Gúlliver en el país de Liliput” do Centro de Títelles de Lleida,
o domingo 14 de decembro, ás 18
horas, no Auditorio Municipal do
Concello, dentro do programa estatal
PLATEA

PERCEPTOR

CIF/NIF

IMPORTE

CENTRE
DE B25603101
TITELLES
DE
LLEIDA
PRODUCCIONS
S.L.

1.800,00 €

S.ord. 10.10.14

Nº EXP.

CONCEPTO

PERCEPTOR

14695/331 Contratación dunha función do es- T(ARTE)AN
pectáculo “Querida hija” da compa- ZERBITZUAK
ñía Marie de Jongh, o domingo 23 de S.L.
novembro, ás 18 horas, no Auditorio
Municipal do Concello, dentro do
programa estatal PLATEA

CIF/NIF

IMPORTE

B95098968

3.968,80 €

14715/331 Factura traballos reparación Neira Vi- JOSÉ M. MUÍ36130547P
las
ÑOS RODRÍGUEZ (OSIGAL)

1744,81 €

14716/331 Factura traballos reparación Neira Vi- JOSÉ M. MUÍ36130547P
las
ÑOS RODRÍGUEZ (OSIGAL)

726,60 €

14717/331 Factura traballos reparacións biblio- JOSÉ M. MUÍ36130547P
tecas
ÑOS RODRÍGUEZ (OSIGAL)

812,64 €

14718/331 Factura traslado materiais Neira Vi- JOSÉ M. MUÍ36130547P
las
ÑOS RODRÍGUEZ (OSIGAL)

72,60 €

14719/331 Factura traballos reparacións biblio- JOSÉ M. MUÍ36130547P
tecas
ÑOS RODRÍGUEZ (OSIGAL)

1.257,84 €

14720/331 Factura subministracións materiais JOSÉ M. MUÍ36130547P
Neira Vilas e Juan Compañel
ÑOS RODRÍGUEZ (OSIGAL)

960,16 €

14721/331 Factura subministración augas Casa JOSÉ M. MUÍ36130547P
Galega da Cultura
ÑOS RODRÍGUEZ (OSIGAL)

82,28 €

14733/331 Contratación dunha función do es- JESÚS MASCA- 52728535T
pectáculo de danza “Odeim” da com- RÓS MANSILLA
pañía CienfuegosDanza, o venres 3
de outubro, ás 21 horas, no Auditorio
Municipal do Concello, dentro do
programa estatal PLATEA

4.791,60 €

14734/331 Contratación dunha función do espectáculo “Mucho ruido y pocas nueces” da compañía Les Grotesques, o
venres 24 de outubro, ás 21 horas,
no Auditorio Municipal do Concello,
dentro do Circuíto estatal PLATEA

3.872,00 €

GESTORA DE B91624064
NUEVOS
PROYECTOS
CULTURALES
S.L.
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Nº EXP.

CONCEPTO

PERCEPTOR

CIF/NIF

IMPORTE

14735/331 Contratación da realización dun con- MONTSERRAT 33279482T
certo do espectáculo “ConSentimen- RIVERA CRESto” do grupo Leilía, o venres 17 de PO
outubro de 2014, ás 21 horas, no Auditorio Municipal do Concello, dentro
da programación da Rede Galega de
Teatros e Auditorios

4.041,45 €

14736/331 Contratación de dúas funcións do es- CARAMUXO
pectáculo “Na Casa” de Caramuxo TEATRO S.C.
Teatro, o domingo día 9 de novembro ás 12 e 18 horas respectivamente, no Auditorio Municipal do Concello, dentro da programación da Rede
Galega de Teatros e Auditorios

J70100490

2.300,00 €

14737/331 Contratación dunha función do es- CHÉVERE
pectáculo “Eurozone” da compañía PRODUCIÓNS
Chévere, o venres 28 de novembro, S.L.
ás 21 horas, no Auditorio Municipal
do Concello, dentro da programación
da Rede Galega de Teatros e Auditorios

B15636517

5.082,00 €

14738/331 Contratación da edición, produción e ECOVIGO
impresión de material gráfico para a PUBLICIDAD
programación Vigocultura no Audito- S.L
rio Municipal no segundo semestre
do 2014

B36614808

2.916,04 €

14742/331 Dereitos de autor da programación
Vigocultura que se desenvolverá no
Auditorio Municipal do Concello entre
os meses de outubro e decembro de
2014

G28029643

2.114,00 €

A15208408

172,43 €

SOCIEDADE
XERAL DE
AUTORES E
EDITORES

14747/331 Factura Subministración e montaxe ALTAIR
de bomba de condensación ar
condicionado Ofi. Museos

Acordo
A Xunta de Goberno local queda informada.

8(1106).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DO
EVENTO SERTRI DE VIGO 2014, O VINDEIRO 12 DE OUTUBRO. EXPTE.
13400/333.

S.ord. 10.10.14

Visto o informe xurídico do 8.10.14, dáse conta do informe-proposta do director
deportivo do IMD,do 6.10.14, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes,
que di o seguinte:
Según consta neste expediente a Federación Española de Triatlón, ten previsto organizar o
vindeiro domingo 12 de outubro de 2014 no entorno da Praia de Samil o evento deportivo
denominado SERTRI DE VIGO 2014, examinadas as actuacións do expediente, cos informes
de Medio Ambiente, Seguridade, Policía Local, Protección Civll, Voluntariado e Servizo de
Costas de Pontevedra.
Visto o anterior, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo
PROPOSTA DE ACORDO:
Autorizar á Federación Española de Triatlón, a organizar o vindeiro domingo 12 de outubro de
2014, o evento denominado SERTRI DE VIGO 2014, o evento comenzará ás 9.00h coa proba
de natación, seguido de ciclismo e rematará ás 14.00h coa proba de carrera a pe.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
9(1107).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA ORGANIZAR O XIX EDICIÓN
DO CROSS ESCOLAR
A.D. CASTRO SAN MIGUEL NO PARQUE DE
CASTRELOS, O VINDEIRO DOMINGO 12 DE OUTUBRO. EXPTE. 13025/333.
Visto o informe xurídico do 8.10.14, dáse conta do informe-proposta do director
deportivo do IMD,do 6.10.14, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes,
que di o seguinte:
INFORME:
Segundo consta neste expediente a Agrupación Deportiva Castro San Miguel ten previsto
organizar o vindeiro 12 de outubro de 2014 a XIX EDICION DO CROSS ESCOLAR CASTRO
SAN MIGUEL, no Parque de Castrelos, dende ás 9.00ho ata as 14.00h, dito evento xa se
notificou aos departamentos da Policía Local, Protección Civíl, Montes,Parques e Xardíns,
Cultura, festas e Museos.
Visto o anterior, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo PROPOSTA
DE ACORDO:
Autorizar á entidade Agrupación Deportivas Castro San Miguel, a organizar o vindeiro domingo
12 de outubro de 2014, o evento denominado XIX EDICIÓN DO CROSS ESCOLAR A.D.
CASTRO SAN MIGUEL, dito cross se levará a cabo no Parque de Castrelos, dende ás 9.00h
ata as 14.00horas.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
10(1108).- PROPOSTA PARA INCORPORACIÓN AO PARQUE MÓBIL DE
CERTOS VEHÍCULOS AMORTIZADOS DA CONCESIONARIA
UTE VIGO
RECICLA, E DETERMINACIÓN DO NOVO TERMO DA COTA DE AMORTIZACIÓN
MAIS FINANCIAMENTO. EXPTE. 2767/252.

S.ord. 10.10.14

Dáse conta do informe-proposta do xefe de Limpeza, do 2.10.14, conformado polo
concelleiro-delegado de Limpeza e fiscalizado de conformidade polo interventor
xeral, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1. O Pleno do Concello de Vigo en sesión do 1 de agosto do 2003 acordou adxudicar á empre sa VIGO RECICLA U.T.E o concurso para a concesión administrativa do servizo de contene rización, recollida e transporte a recicladores autorizados dos residuos sólidos urbanos reciclables da cidade de Vigo.
2. En data 29 de setembro do 2003 asinouse o contrato entre as partes, iniciándose a prestación do servizo de xeito efectivo o día 1 de outubro do 2003, con data de finalización prevista
o día 31 de marzo do ano 2017.
3. Dado que no capítulo VI “material e maquinaria”, sección 1ª “xeneralidades”, do texto refun dido do Prego de Condicións Técnicas que rexeron o contrato, estableceuse que a renovación dos medios materiais e maquinaria sería cada oito anos, a incorporación dos novos medios materiais deberíase ter producido o día 1 de outubro do ano 2011, pero isto non aconte ceu por mor do retraso na tramitación do expediente administrativo tal como se xustifica nos
informes obrantes no propio expediente.
4. A partir da data de renovación (1/10/2011), os vehículos quedaron totalmente amortizados
pero a empresa continuou percibindo o importe mensual do concepto amortización máis financiamento da inversión a oito anos que supon 40.170,84 euros mensuais.
5. Pola súa banda, o Prego de Cláusulas Administrativas particulares que rexen o contrato, na
cláusula VII “revisión de prezos”, apartado a) “revisión ordinaria” establece unha nova cuota
de amortización máis financiamento a repercutir no prezo do contrato, debida á renovación
dos medios materiais e maquinaria, determinada conforme ás condicións do mercado no
momento en que esta se produza. A transcripción literal queda como segue:
“...o referido termo representativo da amortización dos investimentos non será obxeto de revisión automática a través da fórmula polonómica; non entanto sí se considerará no prezo do
contrato o maior ou menor custo que poida supoñer para o concesionario a renovación do
material móbil unha vez transcorrido o seu período de vida útil, así como a corrección que
proceda en función do tipo de referencia EURIBOR que sexa de aplicación o día da data de
revisión, aumentando ou diminuindo a referida cota constante segundo o cadro de amortización que para o efecto se elabore...”
e o mesmo apartado no tocante ao alleamento dos medios amortizados indica:
“...no cálculo da anualidade de amortización para a renovación dos medios técnicos, terase
sempre en conta o valor residual obtido pola concesionaria no alleamento dos equipos, que
será descontado do novo prezo de adquisición...”
6. En data 27 de abril do 2012, a Xunta de Goberno Local acordou renovar os medios materiais
e maquinaria da concesionaria VIGO RECICLA U.T.E., cos seguintes condicionantes:
•
•
•

Valor total da inversión a realizar: 2.823.217,50 € (IVE excluido)
Capital a recuperar:
inversión a realizar deducidas as cantidades aboadas na facturación a partir do 1 de outubro do 2011 ata o mes da efectiva incorporación dos medios materiais.
Tipo de interés:
tipo de interés de referencia será o EURIBOR a un ano na
data da efectiva incorporación dos medios materiais máis un
diferencial de 0,5 puntos aprobado no contrato.
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•

Prazo de amortización

o que medie entre a data de recepción da totalidade dos equipos e a de remate do contrato de concesión (31/03/2017).

7. En data 26 de febreiro do 2013 o Sr. Xefe do Parque Móbil municipal informou que de todos
os vehículos a renovar pola concesionaria, os relacionados a seguir resultan sumamente útiles para o Concello, sustituindo unidades de similares caracteristicas con moita antigüidade,
e polo tanto deben ser incorporados ao Parque Mobil municipal cando deixen de prestar servizo no contrato da reciclaxe. O valor residual dos vehículos referidos ascende a 2.218 € sen
ive.
Os vehículos indicados no informe son:
Matrícula
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9733-CSD
4217-CRH
9750-CSD
4379-CRH
4411-CRH
5420-CVS

Modelo
Camión Nissan Cabstar
Furgón de carga Citroen Jumper 2.8 HDI
Furgón de carga Citroen Jumper 2.8 HDI
Furgón combi Citroen Berlingo HDI
Furgón combi Citroen Berlingo HDI
Furgón combi Citroen Berlingo HDI

Os gastos de xestión da transferencia dos vehículos a nome do Concello serán por conta
do Concesionario, e xunto cos vehículos este deberá aportar o permiso de circulación, a
ficha técnica, as postas en conformidade que teñan sido realizadas con referencia ao
Decreto 1215/97 de 18 de xullo polo que se establecen as disposicións mínimas de
seguridade e saude para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo, BOE nº
188 do 07/08/1997; o libro de instruccións dos vehículos xunto cos equipamentos que lles
foran incorporados, os croquis de despiece, as listas de repostos, manuais de
mantemento e en xeral todos aqueles documentos que sexan necesarios para o bo
funcionamento dos vehículos.
8. En data 23 de abril do 2013, a empresa concesionaria do servizo, dando cumprimento ao capítulo VII do Prego de Prescripcións Adminsitrativas particulares que rexen o contrato, transcrito literalmente no punto 4º destes antecedentes, informou que unha vez realizadas as xestións oportunas para o alleamento do material amortizado obten un valor de 27.218€ sen ive.
9. En data 23 de abril do 2013, asinouse o Acta de Recepción e posta a disposición do Concello de Vigo dos equipos e medios materiais adquiridos pola concesionaria por renovación da
flota, conforme ao acordo da Xunta de Goberno Local de data 27 de abril do 2012.
PARTE EXPOSITIVA
Visto o anterior, procede neste momento determinar a nova cuota de amortización máis financiamento que corresponde incluir na facturación mensual que se xire a esta Administración, segundo o valor do termo constante da renda inmediata postpagable necesaria para amortizar a inver sión, descontados os conceptos que procedan.
A recuperación realizarase mediante desembolsos mensuais de cuota fixa calculados mediante
o sistema francés. A fórmula matemática para o cálculo da cuota é:

C = C0 ⋅

i ⋅ (1 + i )

n

(1 + i ) n − 1

Sendo:
C= cuota constante de amortización máis financiamento
C0= capital a recuperar
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n= prazo de amortización en meses
i= tipo de interés anual efectivo, para un mes (en tanto por un).
A). C0. Capital a recuperar.
O capital a recuperar no mes de decembro do ano 2013 determinarase restando ao importe
da inversión inicial (2.823.217,50 € sen IVE), as cantidades aboadas na facturación a partir
do 1 de outubro do 2011 ata o mes de novembro do 2013 (40.170,84€*26
mensualidades=1.044.441,84€), e restando tamén o valor obtido pola concesionaria na ena xenación dos medios que non se incorporan ao Parque Móbil municipal (27.218 - 2.218 =
25.000€).
C0 = 2.823.217,50 - 1.044.441,84 - 25.000 = 1.753.775,66€
B). n. Prazo de amortización
O prazo de amortización en meses será o que medie entre decembro do 2013 e marzo do
ano 2017, ambos incluidos (1mes 2013 + 12*3 meses de 3 anos + 3 meses 2017 =40 mensualidades).
n= 40 meses
C). i. Tipo de interés efectivo
O tipo de interés mensual efectivo corresponde, conforme ao especificado nos antecedentes deste informe, co tipo de referencia EURIBOR a un ano tomado no mes de abril do
ano 2013 que é no que se incorporan os novos vehículos ao servizo (0,528%), incremen tado co diferencial 0,5% aceptado pola concesionaria na súa oferta, dividido entre 12 mensualidades.
i= (0,528 + 0,5 )/100/12.= 0,000857
D). C. Cuota constante
A cuota mensual constante que corresponde coa nova amortización máis o financiamento,
resultante da aplicación da fórmula anterior é:
Cmes= 44.618,96€/mes (sen IVE)
Para determinar a cuota anual débese multiplicar a cuota mensual por doce mensualidades resultando neste caso: Cano= 535.427,53€/ano (sen IVE)
NOTA: Esta nova cuota de A+F supón un incremento de 4.448,12€/mes sobre a anterior
cuota de 40.170,84; o que fai un total de 53.377,45€/ano.
Esta nova cuota de amortización máis financiamento que procede abonar á empresa concesionaria da reciclaxe, implica unha modificación no cánon anual, que é necesario determinar. Para
elo, na factura correspondente aos traballos realizados pola empresa no mes de decembro do
ano 2013, debe ser descontada a parte proporcional da anualidade financieira dos activos xa
amortizados:
• Cuota A+F segundo oferta inicial:
• 7,5% de Gastos Xerais:
• 5% de Beneficio Industrial:
Subtotal en execución por contrata:
Total co imposto sobre o valor engadido 10%:

40.170,83€/mes
3.012,82€/mes
2.008,54€/mes
45.192,19€/mes
49.711,41€/mes

e polo mesmo motivo, debe incluirse a parte proporcional da nova anualidade financieira calculada anteriormente:
•
•
•

Cuota A+F segundo proposta actual:
7,5% de Gastos Xerais:
5% de Beneficio Industrial:

44.618,96€/mes
3.346,42€/mes
2.230,95€/mes
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Subtotal en execución por contrata:
Total co Imposto sobre o valor engadido 10%:

50.196,33€/mes
55.215,96€/mes

Dado que a facturación mensual actual é de 183.347,15€/mes (2.200.165,80€/ano) segundo
acordo da Xunta de Goberno Local de 21 de decembro do 2012, o novo importe mensual resulta:
183.347,15 - 49.711,41 + 55.215,96= 188.851,70€/mes;
e o novo importe anual: 2.266.220,40€, o que supón un incremento de 66.054,60 euros/ano.
Polo anteriormente exposto proponse á Xunta de Goberno Local, previo o informe de Intervención, a adopción do seguinte ACORDO
1. Incorporar ao parque móbil municipal os vehículos referidos a continuación, valorados en
conxunto nun total de 2.218 euros:
Matrícula
a)
b)
c)
d)
e)
f)

9733-CSD
4217-CRH
9750-CSD
4379-CRH
4411-CRH
5420-CVS

Modelo
Camión Nissan Cabstar
Furgón de carga Citroen Jumper 2.8 HDI
Furgón de carga Citroen Jumper 2.8 HDI
Furgón combi Citroen Berlingo HDI
Furgón combi Citroen Berlingo HDI
Furgón combi Citroen Berlingo HDI

Os gastos de xestión da transferencia dos vehículos serán por conta do Concesionario, e
cos vehículos este deberá aportar o permiso de circulación, a ficha técnica, as postas en
conformidade que teñan sido realizadas con referencia ao Decreto 1215/97 de 18 de
xullo, o libro de instruccións dos vehículos xunto cos equipamentos que lles foran
incorporados, os croquis de despiece, as listas de repostos, manuais de mantemento e
en xeral todos aqueles documentos que sexan necesarios para o bo funcionamento dos
vehículos
2. Descontar do valor total de enaxenación dos vehículos amortizados que resulta en
27.218€, o valor de 2.218 euros dos vehículos incorporados ao Parque Móbil municipal,
resultando polo tanto un importe de 25.000 euros a descontar do capital a recuperar pola
concesionaria.
3. Aprobar a nova cuota de amortización máis financiamento para recuperar a inversión
realizada pola empresa concesionaria do servizo de contenerización, recollida e transporte a recicladores autorizados dos residuos sólidos urbanos reciclables da cidade de
Vigo, na renovación dos medios materiais e maquinaria aprobada pola Xunta de Goberno Local de data 27 de abril do 2012, con efectos dende o 1 de decembro do 2013 e
ata o final do contrato 31 de marzo do 2017, por un importe de 44.618,96€/mes,
535.427,53€/ano (sen IVE).
4. Aprobar o novo custe do contrato do servizo de contenerización, recollida e transporte a
recicladores autorizados dos residuos sólidos urbanos reciclables da cidade de Vigo adxudicado á empresa Vigo-Recicla U.T.E., debdo á nova cuota de amortización máis financiamento referido no punto 3 deste acordo, o que supón un novo importe anual de
2.266.220,40€/ano, cunha diferenza de +66.054,60€/ano respecto do prezo anterior.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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11(1109).- PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E UXT DE VIGO PARA AXUDAR AO FINANCIAMENTO
DOS GASTOS DAS ACTIVIDADES E MANTEMENTO DA ENTIDADE DURANTE
OS MESES DE XANEIRO A OUTUBRO DE 2014. EXPTE. 6712/320.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de 17.09.14, o
informe de fiscalización do 30.09.14, e de acordo co informe-proposta do xefe do
Servizo e Participación e Atención Cidadá, do 15.09.14, conformado polo concelleiro
de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado e pola concelleira de Economía e
Facenda, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO. - AUTORIZAR e DISPOR o gasto por importe de 15.000 € (quince mil
euros), con cargo á partida presupostaria nº 9240.4890003, denominada “Convenios
CC. Sindicais”, incluída no vixente orzamento municipal de 2014, a favor do sindicato Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de
Vigo e a Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo (CIF.- G15383011), cuxo obxecto é o fomento das actividades programadas pola entidade
para o ano 2014, mediante a colaboración do Concello no financiamento dos gastos
xerados por aquelas, así como, de mantemento, directamente relacionados, realizados entre os meses de xaneiro a outubro, necesarios para o seu desenvolvemento
e, en consecuencia, coa sinatura do mesmo, CONCEDER á referida entidade, unha
subvención de 15.000 € (quince mil euros).
TERCEIRO. - NOTIFICAR o presente acordo aos interesados, nos termos
establecidos nos art. 24 da LSG e 58 da Lei 30/92, de RXAP e PAC, con indicación
expresa de que, contra o mesmo, poderán interpoñer recurso de reposición ante o
órgano que a dita no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante os
Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de dous meses, ámbolos
dous prazos, contados a partir do día seguinte á recepción da notificación do acordo,
de conformidade cos arts. 116 e 117 da Lei 30/92, de RXAP e PAC e arts. 8.1 e 46.1
da Lei 29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de reposición non poderá
interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o
primeiro ou se produza a súa desestimación presunta polo transcurso do prazo
máximo dun mes establecido para ditar e notificar resolución.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A UNIÓN COMARCAL
DA UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES (UXT) DE VIGO, PARA AXUDAR AO
FINANCIAMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE PARA O 2014, ASÍ COMO, DE
MANTEMENTO, DIRECTAMENTE RELACIONADOS,
NECESARIOS PARA O SEU
DESENVOLVEMENTO, REALIZADOS ENTRE XANEIRO E OUTUBRO
En Vigo, na Casa do Concello de Vigo, -------------------- de dous mil catorce
REUNIDOS
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Dunha parte, D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do Concello de Vigo (CIF :
P-3605700-H), con enderezo en Praza do Rei s/n de Vigo.
Doutra parte, Dª Rosa Arcos Caamaño, con DNI 33291048-C, en calidade de Secretaria de
Administración y Finanzas de UXT-Galicia, en nome e representación da Unión Comarcal da
Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo, con CIF: G-15383011 e domicilio social na Rúa E.
Heraclio Botana, 2 / Avda. García Barbón, 67, de Vigo, segundo documentación incorporada ao
expte. 6712/320.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para o outorgamento do presente convenio,
MANIFESTAN
I.- Conforme ao previsto pola lexislación vixente, Lei 7/1985, de 2 abril, Reguladora das Bases
de Réxime Local, Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor
da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
Local, Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, de 18 de
abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
Réxime Local, RD 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Concello de Vigo recoñécelle á
cidadanía os dereitos fundamentais a participar directamente na actividade da administración
municipal e a autoorganizarse a través de asociacións e ser apoiada nos devanditos procesos.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese non só a garantir a
participación senón tamén a promovela activamente.
A tal fin, o Concello de Vigo recoñece a existencia na cidade de agrupacións, unións,
federacións, asociacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito territorial
como sectorial. Todas elas, pola súa implantación e participación en múltiples actividades
asistenciais, reivindicativas, laborais, informativas, veciñais, festivas, culturais, educativas,
formativas, sanitarias etc. inflúen entre a poboación, detectando, propoñendo e colaborando na
solución da problemática social e urbana, e na dinamización da vida cidadá e mellora da
calidade de vida. Constitúen, daquela, un elemento máis do proxecto de vertebración da
sociedade civil, no real achegamento da xestión dos intereses públicos a aqueles ós que van
dirixidos, que non son outros que os cidadáns e cidadás desta cidade de Vigo.
II.- Que o Concello de Vigo, recoñécelle á cidadanía o dereito constitucional a fundar sindicatos
e afiliarse ao da súa elección, así como, aos sindicatos de traballadores e asociacións
empresariais o de contribuír á defensa e promoción dos intereses económicos e sociais que lles
son propios, nun Estado Social e Democrático de dereito, no que a participación sindical se
considera fundamental.
III.- Que o Concello de Vigo, dentro das medidas de fomento de políticas sociais de emprego,
integración e orientación laboral e de defensa do dereito fundamental ao traballo, no marco do
Estado social e democrático de Dereito, medidas que se complementan co apoio ao
asociacionismo, asume a tarefa de proporcionar colaboración as organizacións sen ánimo de
lucro orientadas a organización de actividades e servizos asistenciais, informativos e formativos
ou de integración, así como, a promoción e organización de accións encamiñadas á
representación e defensa dos dereitos dos traballadores e a reivindicación de políticas de pleno
emprego, sendo a Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo unha das
máis importantes asociacións neste ámbito.
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IV.- Que a entidade Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo, de
conformidade co art. 8 dos Estatutos de UXT Galicia, asume, entre os seus fins e tarefas, todos
eles de interese para a cidadanía viguesa, os seguintes:
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Desenvolvemento e aseguramento do Estado social e democrático de Dereito
Impulsar políticas xerais que afecten ao conxunto da clase traballadora e persigan a
mellora e transformación da sociedade
Representar os intereses da clase traballadora na política social, sanitaria e educativa,
en materia de emprego, seguridade social, políticas de mercado de traballo e saúde
laboral
Especial defensa das reivindicacións das mulleres e da mocidade, evitando a
discriminación por razón de sexo ou idade
Defender os dereitos das persoas maiores, traballando para garantir a súa suficiencia
económica e benestar
Promover a integración laboral e social das persoas con minusvalía e das minorías e
colectivos marxinados
Promover a integración social das persoas traballadoras e estranxeiras en igualdade de
condicións que as galegas
Esixir dos poderes públicos condicións para facer realidade o dereito das persoas
traballadoras a gozar dunha vivenda digna e axeitada
Demandar dos poderes públicos políticas orientadas ao pleno emprego, defender o
dereito ao traballo e promover a defensa dos consumidores e usuarios (...)

V.- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do 26/03/92,
modificado por acordo do 31/03/93), segundo Decreto de Alcaldía de data 30/09/96, a Unión
Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo atópase inscrita no Rexistro Municipal
de entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo co número 488/06.
VI.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de
Vigo leve a cabo os seus proxectos planificadas para o ano 2014, segundo memoria achegada,
que constitúen o obxecto do presente convenio e o seu fin social, axudando economicamente ao
financiamento dos gastos xerados polas súas actividades, así como, de mantemento, realizados
entre os meses de xaneiro a outubro, directamente relacionados, necesarios para o seu
desenvolvemento.
VII.- As actividades programadas pola Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT)
de Vigo para o 2014, que fundamentan a concesión da subvención son, con carácter xeral,
segundo proxecto e orzamento incorporado ao expediente:

ACTIVIDADES E ORZAMENTO GASTOS 2014 (XANEIRO-OUTUBRO)
Custes
salariais
Xornadas

Servizo de Atención Cidadá

13.449,78
€

“Situación da negociación colectiva en Galicia”

1.270,00 €

“A crise e a destrución do emprego”

1.270,00 €

Mantemento Gastos correntes: luz, teléfono, limpeza, auga
TOTAL

500,00 €
16.489,78
€
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VIII.- Que o Concello de Vigo prevé, no capitulo IV (“Transferencias correntes”) do seu vixente
orzamento municipal (2014), aprobado definitivamente o 13/06/14 (BOP Núm. 118, do venres
20/06/14) , a aplicación orzamentaria nº 9240.4890003, denominada “Convenios CC. Sindicais”.
IX.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, o convenio é o medio polo que se canalizan as subvencións tramitadas
polo procedemento de concesión directa, nos que se establecen as condicións e compromisos
aplicables, os intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da
concesión, cuxo obxecto é o fomento das actividades da entidade para o ano 2014, mediante a
colaboración no financiamento dos gastos xerados polas mesmas, así como, de mantemento,
directamente relacionados, realizados entres os meses de xaneiro a outubro, necesarios para o
seu desenvolvemento,
X.- Que a entidade Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo non está
incursa en ningunha circunstancias e prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei 38/03, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións (LXS), para obter a condición de beneficiaria da subvención,
atópase ao corrente das súas obrigas tributarias coas administracións estatal, autonómica e
local, e fronte a Seguridade Social, e non é debedora por resolución de procedencia de
reintegro, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións incorporadas ao
expediente.
XI.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese público, social, económico, que
para a cidade de Vigo, representan as actividades que desenvolve a entidade Unión Comarcal
da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo, o Concello de Vigo e a devandita asociación
conveñen a súa colaboración, no ámbito sociocomunitario, e a celebración deste convenio, de
conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo
comprométese a colaborar coa concellaría de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado do
Concello de Vigo, para o fomento das actividades previstas e, en concreto, a:
1. Levar a cabo a actividades que fundamentan a concesión da subvención, co contido e nos
termos do proxecto achegado ao expediente.
2. Darlles ás actividades o maior grao de publicidade, facendo constar expresamente, a través
da presenza destacada do logotipo oficial, cuxo modelo estará a disposición da entidade no
servizo de Participación Cidadá, que son actividades subvencionadas polo Concello de Vigo,
respectando, en todo momento, a súa imaxe corporativa.
3. Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
4. Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades previstas.
5. Contratar un seguro de responsabilidade civil xeral, no que se inclúa a responsabilidade por
danos que poida causar a entidade a terceiros.
6. As actividades de carácter sociocomunitario recollidas no presente convenio destinaranse ao
público en xeral. O seu acceso será aberto e gratuíto, limitándose o número de asistentes ao
aforo do lugar onde se celebren.
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7. Presentará ao Concello de Vigo, a través da Concellería de Participación Cidadá e nos prazos
que establece o convenio, a memoria xustificativa e económica, nos termos sinalados no pacto
oitavo deste convenio, así como, a balance económico anual.
8. Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma finalidade,
reciba doutras entidades públicas ou privadas.
9. Facilitar as actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, realicen os
técnicos do Concello, polo que estará obrigada a proporcionar canta información e
documentación se lle solicite ao efecto.
10. Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1. Conceder directamente á entidade Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de
Vigo unha subvención por importe de 15.000 € (quince mil euros), con cargo a aplicación
orzamentaria nº 9240.4890003, denominada “Convenio CC. Sindicais”, do vixente orzamento
municipal (2014), co obxecto de colaborar ao financiamento dos gastos xerados polas
actividades da entidade para o 2014, así como, de mantemento, directamente relacionados con
aquelas, necesarios para o seu desenvolvemento, realizados entre xaneiro e outubro, en
definitiva, para o fomento das súas actividades.
2. Respectar a estrutura organizativa da Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT)
de Vigo.
3. Colaborar, no seu caso, na orientación e avaliación das actividades realizadas.
Pola súa parte, o Concello está facultado para:
1. Obter a información e documentación que considere necesaria co fin de determinar o
cumprimento por parte da entidade, das actividades conveniadas, así como, a adecuación do
gasto ao valor de mercado.
2. Comprobar a adecuada xustificación, segundo o disposto no pacto oitavo, a correcta
execución e o cumprimento dos obxectivos marcados e da finalidade que determinou a
concesión ou goce da subvención e, no se caso, liquidar a contía correspondente en concepto
de axuda económica derivada da súa execución.
3. Esixir o reintegro das cantidades percibidas, así como, os intereses de demora, cando
proceda conforme ao art. 37 da LXS.
4. Acordar a imposición de sancións pola comisión de infraccións administrativas en materia de
subvencións tipificadas na normativa reguladora.
Terceiro.- En virtude del art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración
ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
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deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, coa presentación da
xustificación da subvención outorgada.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá superar,
illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada, suposto no que se
procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións e 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Cuarto.- 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 subvencionada as
actuacións ou elementos previstos, 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 á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Quinto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución total ou
parcial das actividades obxecto do convenio. Queda fora deste concepto a contratación
daqueles gastos nos que teña que incorrer para a realización, por si mesma, das actividades
subvencionadas.
Sexto.- A presente subvención está suxeita ao requisito de publicidade no diario oficial
correspondente, de conformidade co art. 18.1 da Lei Xeral de Subvencións.
Sétimo.- A entidade beneficiaria debe darlle a adecuada publicidade do carácter público do
financiamento das actividades obxecto de subvención, mediante a inserción do logotipo oficial
do Concello de Vigo en todo o material divulgativo que se edite ou publique ao respecto, con
posterioridade a sinatura do presente convenio. Así mesmo, colocará, en lugar preferente da
sede social da entidade, con carácter permanente, durante a vixencia do convenio, un cartel
publicitario, anunciando a colaboración pública do Concello de Vigo no financiamento das
actividades do sindicato para o 2014.
Oitavo- O pagamento da subvención realizarase logo de que o beneficiario xustifique a
realización do proxecto. A xustificación da subvención realizarase pola Unión Comarcal da
Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo mediante a presentación dunha memoria final,
coa súa correspondente conta xustificativa que acredite o cumprimento total do obxecto e
condicións do convenio. O prazo máximo para achegar esta xustificación será o 3 de novembro
de 2014.
A conta xustificativa da subvención outorgada conterá a seguinte documentación e información:
a) Solicitude de abono da subvención.
b) Memoria descritiva das actuacións realizadas xustificativas do cumprimento das condicións
impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos
resultados obtidos, e nos que figurará, como mínimo e para cada unha delas, a seguinte
información:
1. Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado
2.Datas e lugar de celebración.
3.Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
4.Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do curso, horas
de formación e a identificación dos participantes e do monitor/a cos seus apelidos e nome,
enderezo e número de teléfono.
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5.Actuacións realizadas.
6.Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e publicidade
relacionada coa actividade subvencionada.
7. No seu caso, memoria de prensa e comunicación
8. No seu caso, rexistro fotográfico e/ou audiovisual.
9. Acreditar, mediante inserción, en lugar destacado, do logotipo oficial do Concello de Vigo a
difusión pública do cofinanciamento
c) Unha memoria económica, na que se relacionarán, de forma numerada e correlativa, os
gastos efectuados, con identificación do emisor/traballador, concepto dos gastos, CIF/NIF do
emisor/traballador, nº documento xustificativo, data do documento, Base factura/nómina, no seu
caso, IVE/IRPF, e importe total que se imputa á subvención. Así mesmo, riscarase cun “x” diante
do documento cuxo orixinal se achega, e reflectirase a suma total dos gastos xustificados e a
suma total dos documentos orixinais achegados, tendo presente que deben xustificarse gastos
por importe igual ou superior ao proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, e
orixinais pola parte subvencionada, na forma prevista na Base 38.4 das Bases de Execución do
Orzamento.
A parte do gasto do proxecto ou actividade non subvencionada xustificarase con copias de
facturas, podendo substituírse 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 de
subvención foi executada na súa totalidade, indicando a contía do seu custe total.
d) Dos documentos xustificativos relacionados, achegaranse orixinais que deben cubrir, como
mínimo, o importe da subvención concedida, e ordenados correlativamente segundo o número
de orde asignado na relación numerada. Deberá terse en conta, con carácter xeral e, no seu
caso, que:
–

–
–

–
–

–

os documentos xustificativos orixinais achegados poderán devolverse á beneficiaria,
previa solicitude por escrito no momento da súa presentación, en cuxo caso, e para
posibilitar o control da concorrencia das subvencións, serán validados e compulsados
polo servizo xestor, mediante selo existente ao efecto, no que se fará constar a
subvención para cuxa xustificación foron presentados, indicando o porcentaxe do
mesmo que se imputa á subvención
os gastos realizados acreditaranse mediante facturas que inclúan todos os elementos
legalmente esixidos.
os elementos que deberán incluírse nunha factura serán os sinalados pola normativa en
cada caso aplicable (art. 6 RD 1619/2012), considerándose imprescindible que recolla o
nome ou razón social da empresa que factura e o seu NIF, data de emisión, importe e
detalle de cada un dos obxectos ou conceptos facturados, Imposto sobre o Valor
Engadido (IVE) de forma diferenciada, base impoñible, tipo do IVE aplicable e importe
total. Si se trata de facturas que conteñan retención de impostos (IRPF) deberá
igualmente acreditarse o ingreso da retención.
daráselle preferencia á presentación de facturas sobre os recibos de impostos
en ningún caso, os orixinais poderán ser substituídos por copias compulsadas nin se
admitirán simples recibos e/ou tiques de caixa, notas de entrega, albarás, resgardos
bancarios...
se ben a sinatura e selo da entidade emisora da factura non son circunstancias
especificadas na normativa de facturación como condición obrigatoria, dado o seu
carácter de elementos probatorios da orixinalidade e procedencia da factura, será
aconsellable que as facturas veñan asinadas e seladas polo provedor.
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–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

no caso de facturas electrónicas, a autenticidade da orixe e a integridade do seu contido,
deben estar garantida por algún dos medios previstos legalmente (firma electrónica,
código de verificación...).
de conformidade co carácter finalista das subvención, non se admitirán facturas que
correspondan a conceptos non presupostados na memoria.
as facturas deben emitirse a nome da entidade perceptora da subvención.
cando unha entidade ou empresa emisora dunha factura estea exenta de IVE, deberá
achegar acreditación fidedigna da exención expedida polo órgano ou administración
competente.
para considerar debidamente acreditados os custes salariais correspondentes a gastos
de persoal, deberán acompañarse copias do contrato de traballo, nóminas
correspondentes asinadas polo perceptor e pagadas, Modelo 111, de autoliquidación de
retencións e ingresos a conta do IRPF do trimestre correspondente, coas respectivas
acreditacións bancarias de pago, así como, tc2 (relación nominal de traballadores) e tc1
(recibos de liquidación de cotizacións
á Seguridade Social) acompañados dos
correspondentes comprobantes de pago. Así mesmo, achegarase fotocopia do contrato
de traballo.
as facturas ou minutas por prestación de servizos profesionais deberán conter os
mesmos elementos que os especificados para as facturas, e tratándose de persoas
físicas deberá constar nas mesmas a pertinente retención do IRPF, así como a
acreditación de que se practicou e liquidou ante a Axencia Estatal da Administración
Tributaria dita retención
non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan
susceptibles de recuperación ou compensación, caso no que, tratándose de facturas,
computaranse o gastos acreditados deducido o IVE
o IRPF ou o IS será subvencionable cando se acredite que se practicou a pertinente
retención, e que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal da
Administración Tributaria
no seu caso, xustificaranse as retencións e ingresos a conta do IRPF, así como, o abono
das cotas da Seguridade Social, aínda que estas cantidades non sexan imputables á
subvención.
cando se xustifiquen gastos de aluguer, Modelo 115 de autoliquidación de retencións e
ingresos a conta sobre determinadas rendas procedentes do arrendamento, así como,
fotocopia do contrato de arrendamento
cando se inclúan gastos de seguros, achegarase fotocopia do correspondente contrato
vixente durante o período subvencionado

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia, acompañando a
correspondentes resolucións de concesión ou, no seu caso, declaración responsable de non
percepción doutras axudas para a mesma finalidade procedentes doutras administracións ou
entidades públicas ou privadas, nacionais, da Unión Europea ou de Organismo Internacionais.
f) A beneficiaria acreditará estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, e non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro. Porén, non
será necesario presentar novas certificacións ao respecto se as obrantes no expediente de
concesión seguen vixentes conforme ao art. 23.3 do RLXS.
g) Declaración responsable do representante legal da entidade receptora, acreditativa dos
seguintes extremos:
- Da veracidade da información e da autenticidade da documentación achegadas.
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- Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade
subvencionada.
- Que foron abonados aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito que
incorporan.
- Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi practicada a
pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia
Estatal da Administración Tributaria.
- Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados, excesos
obtidos sobre o custe de actividade subvencionada e o interese de demora correspondente
(artigos 19.3 e 37.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e art. 17.3 e
33.3 la Lei 9/2007, de 13 xuño de subvencións de Galicia).
- No seu caso, de non dedución do IVE, cuxo importe, derivado dos gastos da axuda a xustificar
é asumido pola entidade beneficiaria ao non poder deducilo.
h) acreditarase a difusión pública do financiamento da Concellería de Emprego, Participación
Cidadá e Voluntariado, en de cada unha das actividades para cuxa realización se concede a
presente subvención, segundo memoria de actividades achegada, mediante a presenza
destacada do logotipo oficial do Concello de Vigo, respectando en todo momento a imaxe
corporativa. Así mesmo, no taboleiro de anuncios da entidade, estará visible, durante a vixencia
do convenio, cartel indicativo de que o Concello de Vigo colaborou no fomento das actividades
da entidade levadas a cabo no 2014.
Noveno.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta corrente
número 2080 5217 26 3040001256 (Abanca)
Décimo- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a natureza das
actividades subvencionadas e se realicen no ano 2014, no período comprendido entre o
01/01/14 e o 31/10/14.
Xustificaranse os gastos polo concepto e importe solicitados: os gastos subvencionados teñen
carácter finalista, non se admite compensación ou substitución por outros conceptos ou importes
diferentes aos consignados na solicitude de subvención. Como excepción, respecto dos gastos
estimados, difíciles ou imposibles de concretar no momento da solicitude (auga, luz, teléfono),
admítese unha variación de ata un máximo do 10% sobre o importe proxectado.
Décimo primeiro.- A realización da actividade subvencionada, a súa axeitada xustificación e o
cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada polos
servizos da Concellaría de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado. O xefe do servizo de
Participación e Atención Cidadá emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo segundo.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa
requirida pola Concellaría de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado 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.
Décimo terceiro.- 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 37 Lei Xeral de Subvencións.
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Cando o incumprimento da actividade se traduza nunha diminución significativa do proxecto
subvencionado, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá
o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso
da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo cuarto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei Xeral de Subvencións e, no seu caso, Título IV da Lei
de Subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o
Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo quinto.- A entidade beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais, de que a finalidade da súa recollida
é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio,
a práctica das publicacións, comunicacións 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.
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 Emprego, Participación Cidadá e
Voluntariado.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante
a Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 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 do vixente orzamento municipal e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Décimo sétimo.- O presente convenio terá vixencia dende a a data da súa sinatura ata o 31 de
outubro de 2014, sen prexuízo do disposto para o prazo de xustificación e para o período de
imputación dos gastos subvencionables.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por cuadriplicado exemplar, en
Vigo, ---- de ----------------- de 2014.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
12(1110).- PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E UNIÓN COMARCAL DA UNIÓN DA CONFEDERACIÓN
INTERSINDICAL GALEGA DE VIGO PARA AXUDAR AO FINANCIAMENTO DOS
GASTOS DAS ACTIVIDADES E MANTEMENTO DA ENTIDADE DURANTE OS
MESES DE XANEIRO A OUTUBRO DE 2014. EXPTE. 6726/320.
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Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de 17.09.14, o
informe de fiscalización do 30.09.14, e de acordo co informe-proposta do xefe do
Servizo e Participación e Atención Cidadá, do 15.09.14, conformado polo concelleiro
de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado e pola concelleira de Economía e
Facenda, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO. - AUTORIZAR e DISPOR o gasto por importe de 15.000 € (quince mil
euros), con cargo á aplicación presupostaria nº 9240.4890003, denominada
“Convenios CC. Sindicais”, incluída no vixente orzamento municipal de 2014, a favor
do sindicato Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de
Vigo e a Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo (CIF.G-36706927), cuxo obxecto é o fomento das actividades programadas pola entidade
para o ano 2014, mediante a colaboración do Concello no financiamento dos gastos
xerados por aquelas, así como, de mantemento, directamente relacionados, realizados entre os meses de xaneiro e outubro, necesarios para o seu desenvolvemento
e, en consecuencia, coa sinatura do mesmo, CONCEDER á referida entidade, unha
subvención de 15.000 € (quince mil euros).
TERCEIRO. - NOTIFICAR o presente acordo aos interesados, nos termos
establecidos nos art. 24 da LSG e 58 da Lei 30/92, de RXAP e PAC, con indicación
expresa de que, contra o mesmo, poderán interpoñer recurso de reposición ante o
órgano que a dita no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante os
Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de dous meses, ámbolos
dous prazos, contados a partir do día seguinte á recepción da notificación do acordo,
de conformidade cos arts. 116 e 117 da Lei 30/92, de RXAP e PAC e arts. 8.1 e 46.1
da Lei 29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de reposición non poderá
interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o
primeiro ou se produza a súa desestimación presunta polo transcurso do prazo
máximo dun mes establecido para ditar e notificar resolución.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A UNIÓN COMARCAL
DA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG) DE VIGO, PARA AXUDAR AO
FINANCIAMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE PARA O 2014, ASÍ COMO, DE
MANTEMENTO, DIRECTAMENTE RELACIONADOS,
NECESARIOS PARA O SEU
DESENVOLVEMENTO, REALIZADOS ENTRE XANEIRO E OUTUBRO
En Vigo, na Casa do Concello de Vigo, -------------------- de dous mil catorce

REUNIDOS
Dunha parte, D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do Concello de Vigo (CIF :
P-3605700-H), con enderezo en Praza do Rei s/n de Vigo.
Doutra parte, D. Serafín Otero Fernández, con DNI 36016737-W, en calidade de Secretario
Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo, con CIF: G-36706927 e
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domicilio social na Rúa Gregorio Espino, 47- entresollado, de Vigo, en nome e representación da
mesma, segundo resulta da certificación incorporada ao expte. 6726/320.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para o outorgamento do presente convenio,
MANIFESTAN
I.- Conforme ao previsto pola lexislación vixente, Lei 7/1985, de 2 abril, Reguladora das Bases
de Réxime Local, Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor
da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
Local, Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, de 18 de
abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
Réxime Local, RD 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Concello de Vigo recoñécelle á
cidadanía os dereitos fundamentais a participar directamente na actividade da administración
municipal e a autoorganizarse a través de asociacións e ser apoiada nos devanditos procesos.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese non só a garantir a
participación senón tamén a promovela activamente.
A tal fin, o Concello de Vigo recoñece a existencia na cidade de agrupacións, unións,
federacións, asociacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito territorial
como sectorial.
Todas elas, pola súa implantación e participación en múltiples actividades asistenciais,
reivindicativas, laborais, informativas, veciñais, festivas, culturais, educativas, formativas,
sanitarias etc. inflúen entre a poboación, detectando, propoñendo e colaborando na solución da
problemática social e urbana, e na dinamización da vida cidadá e mellora da calidade de vida.
Constitúen, daquela, un elemento máis do proxecto de vertebración da sociedade civil, no real
achegamento da xestión dos intereses públicos a aqueles ós que van dirixidos, que non son
outros que os cidadáns e cidadás desta cidade de Vigo.
II.- Que o Concello de Vigo, recoñécelle á cidadanía o dereito constitucional a fundar sindicatos
e afiliarse ao da súa elección, así como, aos sindicatos de traballadores e asociacións
empresariais o de contribuír á defensa e promoción dos intereses económicos e sociais que lles
son propios, nun Estado Social e Democrático de dereito, no que a participación sindical se
considera fundamental.
III.- Que o Concello de Vigo, dentro das medidas de fomento de políticas sociais de emprego,
integración e orientación laboral e de defensa do dereito fundamental ao traballo, no marco do
Estado social e democrático de Dereito, medidas que se complementan co apoio ao
asociacionismo, asume a tarefa de proporcionar colaboración as organizacións sen ánimo de
lucro orientadas a organización de actividades e servizos asistenciais, informativos e formativos
ou de integración, así como, a promoción e organización de accións encamiñadas á
representación e defensa dos dereitos dos traballadores e a reivindicación de políticas de pleno
emprego, sendo a Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo unha
das máis importantes asociacións neste ámbito.
IV.- Que a entidade Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo, de
conformidade co art. 6 dos Estatutos da CIG, basea a súa actuación nos obxectivos fixados no
seu Programa, entre os que se encontran, todos eles de interese para a cidadanía viguesa, os
seguintes:
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✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

A mellora progresiva e xeral, individual e colectiva dos intereses dos/as traballadores/as,
da propia organización e do conxunto da sociedade galega, das condicións laborais e da
calidade de vida
A profundación democrática e social constante co fin de achegarse a unha nova
sociedade máis xusta e máis humana
O pleno exercicio de todos os dereitos humanos, individuais e sociais, sen
discriminacións
Promover o máximo respecto á dignidade humana, a paz, a democracia, a xustiza social
e a igualdade, así como, a aplicación da Declaración Universal de Dereitos Humanos, a
través da acción colectiva dos/as traballadores/as
A loita contra toda forma de racismo, xenofobia ou prexuízo e discriminación na
sociedade en razón de xénero, estado civil, enfermidade, idade, lingua, relixión, opinión
política, opción sexual, posición social ou económica, orixe étnica ou cultural
Impulsar a participación sociopolítica e a inserción laboral e profesional das mulleres e
da mocidade na sociedade, asegurando a igualdade de oportunidades e a ausencia de
discriminacións
Pular pola plena integración sociolaboral das persoas con discapacidades
Promover as estruturas e accións necesarias para a plena integración na sociedade dos
grupos máis desfavorecidos, co obxecto de eliminar as bolsas de extrema pobreza e
marxinalidade
Desenvolver políticas sobre a situación migratoria (...)

V.- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do 26/03/92,
modificado por acordo do 31/03/93), segundo Decreto de Alcaldía de data 03/10/96, a Unión
Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo atópase inscrita no Rexistro
Municipal de entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo co número 489/06.
VI.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega
(CIG) de Vigo leve a cabo os seus proxectos planificadas para o ano 2014, en particular, as
realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2014 segundo memoria achegada, que
constitúen o obxecto do presente convenio e o seu fin social, axudando economicamente ao
financiamento dos gastos xerados polas súas actividades, así como, de mantemento,
directamente relacionados, necesarios para o seu desenvolvemento.
VII.- As actividades programadas pola Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega
(CIG) de Vigo para o 2014, que fundamentan a concesión da subvención son, con carácter
xeral, segundo proxecto e orzamento incorporado ao expediente:

ACTIVIDADES 2014

Servizo de atención cidadá

ORZAMENTO GASTOS 2014 (XANEIROOUTUBRO)
Gastos de persoal

9.544,30 €

Teléfono

4.000,00 €

Limpeza

4.000,00 €

Material de oficina e informático

200,00 €
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Xornada “A destrución das
condicións de vida pola UE”

Obradoiro sobre
comunicación sindical

- Servizos externos
(sonorización, tradución
simultánea, aluguer de
espazos...)

1.100,00 €

100,00 €
- Atención protocolaria (dietas,
agasallo institucional...)
TOTAL

18.944,25 €

VIII.- Que o Concello de Vigo prevé, no capitulo IV (“Transferencias correntes”) do seu vixente
orzamento municipal (2014), aprobado definitivamente o 13/06/14 (BOP Núm. 118, do venres
20/06/14), a aplicación orzamentaria nº 9240.4890003, denominada “Convenios CC. Sindicais”.
IX.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, o convenio é o medio polo que se canalizan as subvencións tramitadas
polo procedemento de concesión directa, nos que se establecen as condicións e compromisos
aplicables, os intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da
concesión, cuxo obxecto é o fomento das actividades da entidade entre o 01/01/14 ao 31/10/14,
mediante a colaboración no financiamento dos gastos xerados polas mesmas, así como, de
mantemento, directamente relacionados, necesarios para o seu desenvolvemento.
X.- Que a entidade Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo non
incorre en ningunha circunstancias e prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei 38/03, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións (LXS), para obter a condición de beneficiaria da subvención,
atópase ao corrente das súas obrigas tributarias coas administracións estatal, autonómica e
local, e fronte a Seguridade Social, e non é debedora por resolución de procedencia de
reintegro, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións incorporadas ao
expediente.
XI.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese público, social e económico que,
para a cidade de Vigo, representan as actividades que desenvolve a entidade Unión Comarcal
da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo, o Concello de Vigo e a devandita
asociación conveñen a súa colaboración, no ámbito sociocomunitario, e a celebración deste
convenio, de conformidade cos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A entidade Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo
comprométese a colaborar coa concellaría de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado do
Concello de Vigo, para o fomento das actividades previstas e, en concreto, a:
1. Levar a cabo a actividades que fundamentan a concesión da subvención, co contido e nos
termos do proxecto achegado ao expediente.
2. Darlles ás actividades o maior grao de publicidade, facendo constar expresamente, a través
da presenza destacada do logotipo oficial, cuxo modelo estará a disposición da entidade no
servizo de Participación Cidadá, que son actividades subvencionadas polo Concello de Vigo,
respectando, en todo momento, a súa imaxe corporativa.
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3. Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
4. Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades previstas.
5. Contratar un seguro de responsabilidade civil xeral, no que se inclúa a responsabilidade por
danos que poida causar a entidade a terceiros.
6. As actividades de carácter sociocomunitario recollidas no presente convenio destinaranse ao
público en xeral. O seu acceso será aberto e gratuíto, limitándose o número de asistentes ao
aforo do lugar onde se celebren.
7. Presentará ao Concello de Vigo, a través da Concellería de Participación Cidadá e nos prazos
que establece o convenio, a memoria xustificativa e económica, nos termos sinalados no pacto
oitavo deste convenio, así como, a balance económico anual.
8. Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma finalidade,
reciba doutras entidades públicas ou privadas.
9. Facilitar as actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, realicen os
técnicos do Concello, polo que estará obrigada a proporcionar canta información e
documentación se lle solicite ao efecto.
10. Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1. Conceder directamente á entidade Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega
(CIG) de Vigo unha subvención por importe de 15.000 € (quince mil euros), con cargo a
aplicación orzamentaria nº 9240.4890003, denominada “Convenio CC. Sindicais”, do vixente
orzamento municipal (2014), co obxecto de colaborar ao financiamento dos gastos xerados
polas actividades da entidade comprendidas entre o 01/01/14 e o 31/10/14, así como, de
mantemento, directamente relacionados con aquelas, necesarios para o seu desenvolvemento,
en definitiva, para o fomento das súas actividades.
2. Respectar a estrutura organizativa da Unión Comarcal da Confederación Intersindical Galega
(CIG) de Vigo.
3. Colaborar, no seu caso, na orientación e avaliación das actividades realizadas.
Pola súa parte, o Concello está facultado para:
1. Obter a información e documentación que considere necesaria co fin de determinar o
cumprimento por parte da entidade, das actividades conveniadas, así como, a adecuación do
gasto ao valor de mercado.
2. Comprobar a adecuada xustificación, segundo o disposto no pacto oitavo, a correcta
execución e o cumprimento dos obxectivos marcados e da finalidade que determinou a
concesión ou disfrute da subvención e, no se caso, liquidar a contía correspondente en concepto
de axuda económica derivada da súa execución.
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3. Esixir o reintegro das cantidades percibidas, así como, os intereses de demora, cando
proceda conforme ao art. 37 da LXS.
4. Acordar a imposición de sancións pola comisión de infraccións administrativas en materia de
subvencións tipificadas na normativa reguladora.
Terceiro.- En virtude del art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración
ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, coa presentación da
xustificación da subvención outorgada.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá superar,
illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada, suposto no que se
procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións e 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Cuarto.- 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 subvencionada as
actuacións ou elementos previstos, 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 á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Quinto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución total ou
parcial das actividades obxecto do convenio. Queda fora deste concepto a contratación
daqueles gastos nos que teña que incorrer para a realización, por si mesma, das actividades
subvencionadas.
Sexto.- A presente subvención está suxeita ao requisito de publicidade no diario oficial
correspondente, de conformidade co art. 18.1 da Lei Xeral de Subvencións.
Sétimo.- A entidade beneficiaria debe darlle a adecuada publicidade do carácter público do
financiamento das actividades obxecto de subvención, mediante a inserción do logotipo oficial
do Concello de Vigo en todo o material divulgativo que se edite ou publique ao respecto, con
posterioridade a sinatura do presente convenio. Así mesmo, colocará, en lugar preferente da
sede social da entidade, con carácter permanente durante a vixencia do convenio, un cartel
publicitario, anunciando a colaboración pública do Concello de Vigo no financiamento das
actividades do sindicato para o 2014.
Oitavo- O pagamento da subvención realizarase logo de que o beneficiario xustifique a
realización do proxecto. A xustificación da subvención realizarase pola Unión Comarcal da
Confederación Intersindical Galega (CIG) de Vigo mediante a presentación dunha memoria final,
coa súa correspondente conta xustificativa que acredite o cumprimento total do obxecto e
condicións do convenio. O prazo máximo para achegar esta xustificación será o 3 de novembro
de 2014.
A conta xustificativa da subvención outorgada conterá a seguinte documentación e información:
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a) Solicitude de abono da subvención.
b) Memoria descritiva das actuacións realizadas xustificativas do cumprimento das condicións
impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos
resultados obtidos, e nos que figurará, como mínimo e para cada unha delas, a seguinte
información:
1. Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado
2.Datas e lugar de celebración.
3.Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
4.Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do curso, horas
de formación e a identificación dos participantes e do monitor/a cos seus apelidos e nome,
enderezo e número de teléfono.
5.Actuacións realizadas.
6.Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e publicidade
relacionada coa actividade subvencionada.
7. No seu caso, memoria de prensa e comunicación
8. No seu caso, rexistro fotográfico e/ou audiovisual.
9. Acreditar, mediante inserción, en lugar destacado, do logotipo oficial do Concello de Vigo a
difusión pública do cofinanciamento
c) Unha memoria económica, na que se relacionarán, de forma numerada e correlativa, os
gastos efectuados, con identificación do emisor/traballador, concepto dos gastos, CIF/NIF do
emisor/traballador, nº documento xustificativo, data do documento, Base factura/nómina, no seu
caso, IVE/IRPF, e importe total que se imputa á subvención. Así mesmo, riscarase cun “x” diante
do documento cuxo orixinal se achega, e reflectirase a suma total dos gastos xustificados e a
suma total dos documentos orixinais achegados, tendo presente que deben xustificarse gastos
por importe igual ou superior ao proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, e
orixinais pola parte subvencionada, na forma prevista na Base 38.4 das Bases de Execución do
Orzamento.
A parte do gasto do proxecto ou actividade non subvencionada xustificarase con copias de
facturas, podendo substituírse 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 de
subvención foi executada na súa totalidade, indicando a contía do seu custe total.
d) Dos documentos xustificativos relacionados, achegaranse orixinais que deben cubrir, como
mínimo, o importe da subvención concedida, e ordenados correlativamente segundo o número
de orde asignado na relación numerada. Deberá terse en conta, con carácter xeral e, no seu
caso, que:
–

–
–

os documentos xustificativos orixinais achegados poderán devolverse á beneficiaria,
previa solicitude por escrito no momento da súa presentación, en cuxo caso, e para
posibilitar o control da concorrencia das subvencións, serán validados e compulsados
polo servizo xestor, mediante selo existente ao efecto, no que se fará constar a
subvención para cuxa xustificación foron presentados, indicando o porcentaxe do
mesmo que se imputa á subvención
os gastos realizados acreditaranse mediante facturas que inclúan todos os elementos
legalmente esixidos.
os elementos que deberán incluírse nunha factura serán os sinalados pola normativa en
cada caso aplicable (art. 6 RD 1619/2012), considerándose imprescindible que recolla o
nome ou razón social da empresa que factura e o seu NIF, data de emisión, importe e
detalle de cada un dos obxectos ou conceptos facturados, Imposto sobre o Valor
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–
–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

Engadido (IVE) de forma diferenciada, base impoñible, tipo do IVE aplicable e importe
total. Si se trata de facturas que conteñan retención de impostos (IRPF) deberá
igualmente acreditarse o ingreso da retención.
daráselle preferencia á presentación de facturas sobre os recibos de impostos
en ningún caso, os orixinais poderán ser substituídos por copias compulsadas nin se
admitirán simples recibos e/ou tiques de caixa, notas de entrega, albarás, resgardos
bancarios...
se ben a sinatura e selo da entidade emisora da factura non son circunstancias
especificadas na normativa de facturación como condición obrigatoria, dado o seu
carácter de elementos probatorios da orixinalidade e procedencia da factura, será
aconsellable que as facturas veñan asinadas e seladas polo provedor.
no caso de facturas electrónicas, a autenticidade da orixe e a integridade do seu contido,
deben estar garantida por algún dos medios previstos legalmente (firma electrónica,
código de verificación...).
de conformidade co carácter finalista das subvención, non se admitirán facturas que
correspondan a conceptos non presupostados na memoria.
as facturas deben emitirse a nome da entidade perceptora da subvención.
cando unha entidade ou empresa emisora dunha factura estea exenta de IVE, deberá
achegar acreditación fehaciente da exención expedida polo órgano ou administración
competente.
para considerar debidamente acreditados os custes salariais correspondentes a gastos
de persoal, deberán acompañarse copias do contrato de traballo, nóminas
correspondentes asinadas polo perceptor e pagadas, Modelo 111, de autoliquidación de
retencións e ingresos a conta do IRPF do trimestre correspondente, coas respectivas
acreditacións bancarias de pago, así como, tc2 (relación nominal de traballadores) e tc1
(recibos de liquidación de cotizacións
á Seguridade Social) acompañados dos
correspondentes comprobantes de pago. Así mesmo, achegarase fotocopia do contrato
de traballo.
as facturas ou minutas por prestación de servizos profesionais deberán conter os
mesmos elementos que os especificados para as facturas, e tratándose de persoas
físicas deberá constar nas mesmas a pertinente retención do IRPF, así como a
acreditación de que se practicou e liquidou ante a Axencia Estatal da Administración
Tributaria dita retención
non se considerarán gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan
susceptibles de recuperación ou compensación, caso no que, tratándose de facturas,
computaranse o gastos acreditados deducido o IVE
o IRPF ou o IS será subvencionable cando se acredite que se practicou a pertinente
retención, e que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal da
Administración Tributaria
no seu caso, xustificaranse as retencións e ingresos a conta do IRPF, así como, o abono
das cotas da Seguridade Social, aínda que estas cantidades non sexan imputables á
subvención.
cando se xustifiquen gastos de aluguer, Modelo 115 de autoliquidación de retencións e
ingresos a conta sobre determinadas rendas procedentes do arrendamento, así como,
fotocopia do contrato de arrendamento
cando se inclúan gastos de seguros, achegarase fotocopia do correspondente contrato
vixente durante o período subvencionado

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia, acompañando a
correspondentes resolucións de concesión ou, no seu caso, declaración responsable de non
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percepción doutras axudas para a mesma finalidade procedentes doutras administracións ou
entidades públicas ou privadas, nacionais, da Unión Europea ou de Organismo Internacionais.
f) A beneficiaria acreditará estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, e non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro. Porén, non
será necesario presentar novas certificacións ao respecto se as obrantes no expediente de
concesión seguen vixentes conforme ao art. 23.3 do RLXS.
g) Declaración responsable do representante legal da entidade receptora, acreditativa dos
seguintes extremos:
- Da veracidade da información e da autenticidade da documentación achegadas.
- Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade
subvencionada.
- Que foron abonados aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito que
incorporan.
- Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi practicada a
pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia
Estatal da Administración Tributaria.
- Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados, excesos
obtidos sobre o custe de actividade subvencionada e o interese de demora correspondente
(artigos 19.3 e 37.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e art. 17.3 e
33.3 la Lei 9/2007, de 13 xuño de subvencións de Galicia).
- No seu caso, de non dedución do IVE, cuxo importe, derivado dos gastos da axuda a xustificar
é asumido pola entidade beneficiaria ao non poder deducilo.
h) acreditarase a difusión pública do financiamento da Concellería de Emprego, Participación
Cidadá e Voluntariado, en de cada unha das actividades para cuxa realización se concede a
presente subvención, segundo memoria de actividades achegada, mediante a presenza
destacada do logotipo oficial do Concello de Vigo, respectando en todo momento a imaxe
corporativa. Así mesmo, no taboleiro de anuncios da entidade, estará visible, durante a vixencia
do convenio, cartel indicativo de que o Concello de Vigo colaborou no fomento das actividades
da entidade levadas a cabo no 2014 entre xaneiro e outubro.
Noveno.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta corrente
número 2080 5127 61 3040000192 (Novagalicia Banco)
Décimo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a natureza das
actividades subvencionadas e se realicen no ano 2014, no período comprendido entre o
01/01/14 e o 31/10/14.
Xustificarase o gasto polo concepto e importe solicitado: o gasto subvencionado ten carácter
finalista, non se admite compensación ou substitución por outros conceptos ou importes
diferentes aos consignados na solicitude de subvención. Como excepción, respecto ao gasto de
teléfono estimados, por tratarse dun gasto estimado, difícil de concretar no momento da
solicitude, admítese unha variación de ata un máximo do 10% sobre o importe proxectado.
Décimo primeiro.- A realización da actividade subvencionada, a súa axeitada xustificación e o
cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada polos
servizos da Concellaría de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado. O xefe do servizo de
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Participación e Atención Cidadá emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo segundo.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa
requirida pola Concellaría de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado 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.
Décimo terceiro.- 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 37 Lei Xeral de Subvencións.
Cando o incumprimento da actividade se traduza nunha diminución significativa do proxecto
subvencionado, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá
o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso
da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo cuarto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei Xeral de Subvencións e, no seu caso, Título IV da Lei
de Subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o
Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo quinto.- A entidade beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais, de que a finalidade da súa recollida
é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio,
a práctica das publicacións, comunicacións 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.
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 Emprego, Participación Cidadá e
Voluntariado.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante
a Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 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 do vixente orzamento municipal e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Décimo sétimo.- O presente convenio terá vixencia dende a a data da súa sinatura ata o 31 de
outubro de 2014, sen prexuízo do disposto para o prazo de xustificación e para o período de
imputación dos gastos subvencionables.
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E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por cuadriplicado exemplar, en
Vigo, ---- de ----------------- de 2014.

13(1111).- PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DA
“CASA DO PATÍN” COMO EQUIPAMENTO SOCIAL E CULTURAL. EXPTE.
7415/307.
Visto o informe de fiscalización de data 30.09.14, dáse conta do informe-proosta da
xefa de Patrimonio Histórico, do 6.10.14, conformado pola xefa de Área de 1ª
Tenencia de Alcaldía e pola concelleira de Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes
Proxectos, Patrimonio e Economía e Facenda, que di o seguinte:
No orzamento municipal vixente para o servizo de Patrimonio Histórico atópase a partida
3360.6220002-REHABILITACIÓN CASA PATÍN, dotada con 500.000 euros e destinada a rehabilitar
este inmoble situado no barrio de Bouzas. O conxunto de edificacións que se pretenden rehabilitar
atópanse clasificadas coma solo urbano e inclúense na actuación illada 2 (AI2) do Plan Especial de
Protección e Reforma Interior (PEPRI) de Bouzas.
Así, con data 26 de setembro de 2014, a Concelleira Delegada de Urbanismo, Cascos Históricos,
Grandes Proxectos, Patrimonio e Economía e Facenda resolve iniciar o expediente administrativo
para a aprobación do PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DA
“CASA DO PATÍN” COMO EQUIPAMENTO SOCIAL E CULTURAL, redactado polos técnicos
municipais Juan Luis Piñeiro Ferradás, David Carvajal Rodríguez-Cadarso, José Luis Gallego
Páramos e Alfonso Rodríguez González.
Dito proxecto “contempla a completa recuperación da volumetría orixinal do conxunto de
edificacións así coma das estructuras principais de muros existentes, tanto nas fachadas coma na
súa configuración interior, para albergar un novo uso de carácter sociocultural concebido coma
unha única dotación”.
Con data 8 de setembro de 2014, a Comisión de seguemento do PEEC-PEPRI de Bouzas da
Xerencia municipal de urbanismo informa favorablemente dito proxecto.
Igualmente, a Oficina de Supervisión de Proxectos e Inspección de Obras emite informe
favorable con data 25 de setembro de 2014.
Deste xeito, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
–
Aprobar o PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DA “CASA
DO PATÍN” COMO EQUIPAMENTO SOCIAL E CULTURAL, redactado polos técnicos municipais
Juan Luis Piñeiro Ferradás, David Carvajal Rodríguez-Cadarso, José Luis Gallego Páramos e
Alfonso Rodríguez González.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
14(1112).- PROPOSTA DE INCOACIÓN DE DILIXENCIAS INFORMATIVAS DE
CARÁCTER RESERVADO AO FUNCIONARIO DA POLICÍA LOCAL 294463.
EXPTE. 41967/212.
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Visto o informe-proposta do intendente xefe da Policía Local, do 6.10.14,
conformado polo concelleiro-delegado de Seguridade, Mobilidade e Xestión
Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Incoar dilixencias informativas de carácter reservado en relación cos feitos denunciados por D. Antonio Verísimo Pereira, con DNI nº 35991906, o 10/04/2014,
ante a Garda Civil do posto de Mos e dos que intruiron atestado nº 2014-00462200000158, ao obxecto de esclarecer se existen motivos bastantes para incoar expediente disciplinario contra o funcionario de carreira con posto de traballo de Policía
Local, con rexistro profesional 294463.
2º.- Nomear Instrutor das citadas dilixencias ao funcionario de carreira da Policía
Local con posto de traballo de Inspector Principal, D. Alberto Freire Estévez, e
Secretario ao tamén funcionario de carreira da Policía Local con posto de traballo de
Inspector, D. Enrique García Silva.

15(1113).- PROPOSTA DE INCOACIÓN DE DILIXENCIAS INFORMATIVAS DE
CARÁCTER RESERVADO AO FUNCIONARIO DA POLICÍA LOCAL 294430.
EXPTE. 41968/212.
Visto o informe-proposta do intendente xefe da Policía Local, do 6.10.14,
conformado polo concelleiro-delegado de Seguridade, Mobilidade e Xestión
Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Incoar dilixencias informativas de carácter reservado en relación á incorrecta
identificación do vehículo por sobreescritura dos caracteres da matrícula no boletín
de denuncia con referencia 1613082 1, formulada polo funcionario de policía con nip
nº 294430 ao obxecto de esclarecer se existen motivos bastantes para incoar expediente disciplinario contra o funcionario denunciante.
2º.- Nomear Instrutor das citadas dilixencias ao funcionario de carreira da Policía
Local con posto de traballo de Intendente D. Alberto Carballo Acuña, e Secretario ao
tamén funcionario de carreira da Policía Local con posto de traballo de Inspector, D.
Francisco A. Gil Domínguez.

16(1114).- CONTRATACIÓN LABORAL-TEMPORAL POR UN PERÍODO DE
DOUS MESES, DUNHA TÉCNICA SUPERIOR DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA, CON MOTIVO DA SUBVENCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE
POLÍTICA LINGÜÍSTICA. EXPTE. 25661/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 30.09.14, dáse
conta do informe-proposta do técnico de Organización e Planificación de Recursos Humanos, do
22.09.14, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Xestión municipal, que di o
seguinte:
Antecedentes:
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En data 25 de abril de 2014, a Xunta de Goberno Local aprobou expte 1799-334 “Solicitude de
subvención a Secretaría Xeral de Política Lingüística para o mantemento do Servizo de Normalización Linguística”, sendo concedida subvencion a este Concello, comunicado en data 8/7/2014
(Doc. 140090584), por importe total de 4.804.00€ e realizada a correspondente xeración de crédito por subvención doutra administración, na partida 16921310000 (expte. 1836-334).
Con data 29 de xullo pasado, a Técnica de Nomalización Linguística, coa conformidade da
Concelleira da Area, solicitou a contratación laboral dun/dunha técnico/a de normalización
linguística con cargo a subvención concedida pola Secretaria Xeral de Política Lingüística para a
contratación de persoal para o SNL,en virtude da convocatoria realizada ao abeiro da Orde de 4
de abril de 2014 (DOG nº de 14 de abril), pola que se regula a concesión de subvencións as
Entidades Locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega.
O Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, a través de instrucción de servizo de data
18 de setembro de 2014, prestou confomidade a referida proposta, autorizando o inicio do
expediente administrativo para a contratación laboral temporal prevista nos artigos 8.2 e 15.1 do
Estatuto dos Traballadores e artº 3 do Real Decreto 2720/1998, de 18 de decembro e, a súa
posterior adscripción ao Servizo de Normalización Linguística.
Na derradeira Oferta de Emprego Público convocada por este concello, non se incluiu ningunha
praza de Técnico de Normalización Linguística, que permitise o nomeamento interino dalgun/ha
aspirante que tendo aprobados tódolos exercicios da oposición non obtivese praza, segundo
previsto no artigo 61.8 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público,
polo que, con motivo dunha anterior subvención, resultou preciso artellar un proceso de
cobertura áxil que permitise proceder a contratación laboral-temporal solicitada, que en todo
caso deberá ser respetuoso cos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade, tal e
como dispón o artigo 10.2, da Lei 7/2007, do 12 de abril, propoñendose a selección entre os
presentados a través de anuncio publicado nun dos periódicos de mais difusión da localidade,
por motivos de axilidade e urxencia.
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de 27 de setembro de 2013 aprobou as
correspondentes bases de selección (expte. 24444/220), que foron publicadas por razóns de
urxencia do Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello, na pax. web municipal e extracto das
mesmas na prensa local de data 02/10/2013.
Rematado o proceso selectivo, o Órgano de Selección na súa reunión de data 28 de novembro
de 2013, acordou propoñer a Dª. Laura Iglesias Rodríguez, única aspirante que superou as
probas selectivas da oposición para a formalización do contrato laboral-temporal de duración
determinada por acumulación de tarefas, regulado no art. 15.1.b) do Estatuto dos Traballadores
e RD. 2720/1998, de 18 de decembro, artículo 2, sendo este contrato ó que se concerta para
atender esixencias circunstanciais da producción por acumulación de tarefas, ainda que sexa
tratandose da actividade normal da empresa (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998, de 18
de decembro), e a súa duración se establece como máximo en seis meses no periodo de un
ano.
O referido artigo 15.1.b) estabrece que “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de
tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses, dentro de un
período de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas. Por
convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial
de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y el período dentro
del cual se puedan realizar en atención al carácter estacional de la actividad en que dichas cir-
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cunstancias se puedan producir. En tal supuesto, el período máximo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del período de referencia establecido ni, como máximo, doce meses.
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o
convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.
Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan contratarse trabajadores eventuales, así como fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el
volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de la empresa”.
Asi mesmo, o artigo 3 do RD 2720/1998, de 18 de decembro, por el que se desarrolla el artículo
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.- Contrato
eventual por circunstancias de la producción, establece que “o contrato eventual es el que se
concierta para atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa.
Cuando el convenio colectivo que resulte de aplicación haya determinado las actividades en las
que pueden contratarse trabajadores eventuales o haya fijado criterios generales relativos a la
adecuada relación entre el número de contratos a realizar y la plantilla total de la empresa, se
estará a lo establecido en el mismo para la utilización de esta modalidad contractual”.
Requerida a referida aspirante Dª.Laura Iglesias Rodríguez, DNI 36.157.519-R, acreditou, en
data 18 de setembro actual, neste Servizo de Recursos Humanos o requisito de titulación e demais condicións para o desempeño do posto.
A urxencia do mesmo queda acreditada polos prazos na presentación dos correspondentes xustificantes da aplicación da subvención concedida.
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 3 de marzo de 2008, aprobou acordo relativo
a aprobación das normas reguladoras do funcionamento das listas de reserva derivadas da execución das ofertas de emprego público do Concello de Vigo.
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 24 de abril de 2009, modificou o artigo 3 das
“Normas Reguladoras do funcionamento das listas de reserva derivadas da execución das ofertas de emprego público do Concello de Vigo”, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra, nº 70, do venres 11, en cumprimento do acordado pola Comisión de Seguemento e
Interpretación en sesión celebrada o 7 de abril de 2009, engadindo á dita previsión o seguinte
parágrafo:
“Cando se proceda á provisión con carácter interino dunha praza vacante ao abeiro do disposto
no artigo 10.1, apartado a) da Lei 7/2007, do 12 de abril, efectuarase o chamamento á primeira
persoal da lista de reserva, incluindo ás que se atopen prestando servizos no Concello de Vigo
nalgunha das modalidades contempladas nos apartados b), c) ou d) do citado artigo 10 do
EBEP. Asi mesmo, acordouse engadir ao artigo 2 (Dereitos das persoas en listas de reserva) a
seguinte previsión:
“Nos supostos nos que, por motivos de urxencia e necesidade debidamente xustificados polo
Servizo correspondente, resulte necesario recurrir a contratación en réxime laboral temporal de
efectivos, poderase recurrir as persoas integrantes das listas de reserva, sempre que o seu perfil
se adecúe ás categorías profesionais ofertadas e previa a aceptación expresa e manifestada por
escrito dos aspirantes reservistas”.
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Consecuentemente, dáse cumprimento aos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade na convocatoria para proceder á contratación proposta, xa que a citada candidata superou os exercicios da correspondente oposición na derradeira convocatoria pública.
Asemade, e segundo o disposto na Lei 22/2013, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do
Estado para o ano 2014, dispón no seu artigo 23.2, que durante o ano 2014 non se procederá a
contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de persoal estatutario, temporal ou de
funcionarios interinos, salvo en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que se restrinxirán aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren
prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, como e o caso.
A este respecto, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 20 de xuño de 2014, aprobou
as Instruccións en materia de planificación e xestión de recursos humanos para o ámbito deste
Concello, derivadas da aplicación das previsións contidas na Lei 27/2013, do 27 de decembro,
de racionalización e sostibilidade da Administración Local, da Lei 5/2014, do 27 de maio e, da
Lei 22/2013 de Orzamentos Xerais do Estado para o presente ano 2014, contemplándose o
seguinte:
En cumprimento do establecido na LPGE 2014, durante o presente exercicio non se procederá á
contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento funcionarios/as interinos, salvo en casos
excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaplazables, que se restrinxirán aos
sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios, ou que afecten ao
funcionamento dos servizos públicos esenciais.
Defínense como servizos e sectores prioritarios no Concello de Vigo a tal efecto os seguintes:
1.- Servizos cuxo ámbito funcional se corresponde co listado de competencias propias dos
concellos, contemplado na nova redacción do artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a
modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro:
“O Municipio exercerá en todo caso, como competencias propias, nos termos da lexislación do
Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias:
a) Urbanismo: planeamento, xestión, execución e disciplina urbanística. Protección e xestión do
patrimonio histórico. Promoción e xestión da vivenda de protección pública con criterios de
sostenibilidade financeira. Conservación e rehabilitación da edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos residuos
sólidos urbanos e protección contra a contaminación acústica, lumínica e atmosférica nas zonas
urbanas.
c) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.
d) Infraestructura viaria e outros equipamentos da sua titularidade.
e) Avaliación e información, de situacións de necesidade social, e a atención inmediata a
persoas en situación ou risco de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención e extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamento de vehículos e movilidade. Transporte colectivo urbano.
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h) Información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante.
j) Protección da salubridade pública.
k) Cemiterios e actividades funerarias.
l) Promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre.
m) Promoción da cultura e equipamentos culturais.
n) Participar na vixiancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria, e cooperar coas
Administracións educativas correspondentes na obtención dos solares necesarios paraa
construcción de novos centros docentes. A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios
de titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria
ou de educación especial.
ñ) Promoción no seu termo municipal da participación dos cidadans no uso eficiente e sostible
das tecnoloxías da información e das comunicaciones”.
2.- Servizos que incidan directamente dentro do ámbito dos servizos obrigatorios contemplados
no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de
decembro:
Os Municipios deberán prestar, en todo caso, os servizos siguientes:
-

En todos os Municipios: Alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza
viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, alcantarillado, acceso aos núcleos
de poboación e pavimentación das vías públicas.

-

Nos Municipios con poboación superior a 5.000 habitantes, ademáis: Parque público,
biblioteca pública, mercado e tratamento de residuos.

-

Nos Municipios con poboación superior a 20.000 habitantes, ademáis: Protección civil,
avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a
persoas en situación ou risco de exclusión social, prevención e extinción de incendios e
instalacions deportivas de uso público.

-

Nos Municipios con pobación superior a 50.000 habitantes, ademáis: Transporte
colectivo urbano de viaxeiros e medio ambiente urbano”.

O recurso ao persoal funcionario interino –ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase
únicamente en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaplazables,
restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais indicados anteriormente como
prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, que deberá
acreditar debida e motivadamente o servizo ou unidade peticionaria do efectivo, baixo a
responsabilidade da xefatura do servizo correspondente, e requerirá a previa emisión de informe
técnico cuantificativo do estado de execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a
propoñer, o cal deberá ser incorporado ao expediente administrativo.
3.- Fora do listado competencial exposto, e dentro do actual marco legal de restricción no
exercicio das competencias municipais, únicamente poderán ser reforzados aqueles servizos
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internos ou centrais, de carácter transversal, cuxa actividade permanente resulta imprescindible
para o adecuado funcionamento interno dos órganos de goberno, xestión económica e tributaria
municipal, tecnoloxías da información e comunicación (TICs), exercicio de funcións reservadas
a funcionarios con habilitación de carácter estatal e/ ou órganos directivos municipais; sectores
concretados en:
-

Secretaría Xeral (Pleno, Xunta de Goberno Local e Administración Municipal).
Intervención Xeral Municipal.
Titularidade da Asesoría Xurídica Municipal.
Servizos económicos (Tesourería Municipal e Área de Ingresos)
Servizos Xurídicos municipais: Servizo do Contencioso e Servizo de Recursos e
Asesoramento da Asesoría Xurídica Municipal.
Área de Réxime Interior e servizos ou unidades dependentes.
Recursos Humanos.
Administración Electrónica.

O recurso ao persoal funcionario interino –ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase
únicamente en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaplazables,
restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais indicados anteriormente como
prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, que deberá
acreditar debida e motivadamente o servizo ou unidade peticionaria do efectivo, baixo a
responsabilidade da xefatura do servizo correspondente, e requerirá a previa emisión de informe
técnico cuantificativo do estado de execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a
propoñer, o cal deberá ser incorporado ao expediente administrativo.
4.- O Concello de Vigo poderá determinar outros sectores ou servizos de carácter prioritario
dentro da organización municipal aos efectos do previsto no presente apartado, sempre en tanto
as Administracións Públicas competentes, previa a tramitación legal que proceda, autoricen o
exercicio de competencias distintas das propias ou o exercicio de competencias delegadas,nos
termos do previsto no marco legal vixente e sempre que se acredite o cumprimento dos
requisitos previstos neste.
En canto ao exercicio de competencias distintas das propias e das delegadas, estarase ao
establecido na Instrucción 1/2014, da Intervención Xeral Municipal, resultando de aplicación o
disposto no artigo 3.3 da da Lei 5/2014, de 27 de maio, que dispón que non se entenderá como
exercicio de novas competencias:
a) A continuidade na prestación dos servizos xa establecidos.
b) A continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios anteriores.
1. A modificación da regulamentación dos servizos ou das súas modalidades cando
non leve consigo a realización de novas actividades prestacionais”.
Trátase polo tanto dunha competencia distinta das propias e das atribuidas por delegación, ao
amparo do artigo 3.3 da Lei 5/2014, do 27 de xuño, que dispón que non se entenderá como
exercicio de novas competencias, entre outras,
a) a continuidade na prestación dos servizos xa establecidos.
A este respecto manifestar que a prestación deste Servizo ven levándose a cabo dende o ano
2009, materializándose coa tramitación, entre outros, dos expedientes núms. 19457/220,
21973/220, 23132/220 e 24444/220.
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A modalidade de contratación que se considera oportuno utilizar é a de “contrato laboral de du ración determinada por acumulación de tarefas”, regulada no art. 15.1.b) do Estatuto dos Traballadores e RD 2720/1998, de 18 de decembro, artículo 2, sendo este contrato ó que se concerta
para atender esixencias circunstanciais da producción por acumulación de tarefas, ainda que
sexa tratandose da actividade normal da empresa (art. 15.1 ET e art. 1 e 3.1 do RD 2720/1998,
de 18 de decembro), e a súa duración se establece como máximo en seis meses no periodo de
un ano.
Debe terse en conta o disposto no Real Decreto –Lei 5/2006, de 9 de xuño, para a mellora do
crecemento e do emprego, (BOE nº 141, do mércores 14 de xuño do 2006), vixente a tales efec tos dende o 1 de xullo de 2006, que modifica a lexislación laboral, o cal pretende evitar e preve nir a utilización abusiva de contratos de duración determinada e en concreto ó disposto no capítulo II -que modifica o apartado 5 do artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo- no relativo á duración máxima dos períodos de vixencia das distintas modalidades contractuais de duración determinada.
O importe do custe de dita contratación, para acomete-lo gasto proposto durante o periodo men cionado, ascende a un total de 4.690.64€ e imputaríase con cargo a partida 16921310000
“PERSOAL LABORAL TEMPORAL NORMALIZACION LINGUISTICA”, dentro do Capítulo I de
gastos, nos termos do previo e preceptivo informe de fiscalización e xestión económica que se
emita, toda vez que por Resolución de data 18/07/2014 aprobouse o expediente de modificación
de crédito por xeneración 52/14.
Á vista de todo o exposto, e vistas as competencias en materia de persoal e xestión económica
do mesmo que a Xunta de Goberno Local ostenta segundo o artigo 127.1. g) e h) da Lei 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 27/2013, de 27 de
decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local e, previo o preceptivo informe de fiscalización da existencia de consignación presupostaria que pola Intervención Xeral
se emita, polo técnico de organización que subscribe, coa conformidade da xefa do Servizo de
Recursos Humanos, elévase a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO :
“Primeiro.- Declara-la urxencia para proceder á contratación laboral-temporal por acumulación
de tarefas, derivada da subvención concedida pola Secretaría Xeral de Política Linguística da
Xunta de Galicia, dun/ha Técnico/a Superior de Normalización Lingüística por un periodo máximo de dous meses, ao abeiro do exposto no artigo 15.1.b) do Real Decreto Lexislativo 1/1995,
do 24 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores , e,
en consecuencia autoriza-lo gasto por importe de 5.726.00€ € con cargo a partida orzamentaria
partida 16921310000 “PERSOAL LABORAL TEMPORAL NORMALIZACION LINGUISTICA”,
para facer fronte a referida contratación.
Segundo.- Contratar como Técnica Superior de Normalización Lingüística, a Dª: LAURA IGLESIAS RODRÍGUEZ, DNI 36.157.519-R, aspirante proposta polo Órgano de Selección cunha
puntuación de 10,16 puntos, á cal acreditou neste Servizo de Recursos Humanos os requisitos
esixidos nas Bases de convocatoria, para a realización das tarefas propias do posto de traballo,
por un periodo de dous meses, baixo a modalidade contractual –contrato por acumulación de ta refas- ó abeiro do disposto no art. 15.1.b) do Estatuto dos Traballadores e o artigo 3.1 do RD
2720/1998, de 18 de decembro.
Terceiro.- O custo da presente contratación, imputarase á partida presupostaria 16921310000
“PERSOAL LABORAL TEMPORAL NORMALIZACION LINGUISTICA”, segundo consta no Infor-
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me da Intervención Xeral de 18 de xullo de 2014 e Decreto de Modificación de Crédito por xene ración, núm. 52/14 da mesma data, que obra no expediente.
Cuarto.- Será de aplicación ó disposto no artigo 15.5 do Estatuto dos Traballadores/as, no relativo a duración máxima dos períodos de contratación das distintas modalidades contractuales de
duración determinada (24 meses dentro do período de 30 meses computados dende o 1 de xullo
do 2006), segundo redacción dada polo art.1, apartado 2 da Lei 35/2010, do 17 de setembro, de
medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.
Quinto.- Percibirá como retribucións o importe do soldo, retribucións complementarias e a parte
proporcional da paga extraordinaria en relación a súa xornada de traballo de cinco horas diarias,
do posto de Tecnico/a Superior de Normalización Lingüística, cód. 178, da RPT vixente, aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 e modifica cións puntuais aprobadas con posterioridade. Neste caso, a cantidade bruta mensual de
2.345,32€ mensuais por todolos conceptos, correspondentes a xornada diaria de cinco horas
(2345,32€:30 x 2 meses, ata un total de 4.690,64€, importe total da subvención concedida pola
Secretaria Xeral de Politica Lingüística para a contratación de persoal para o SNL, en virtude da
convocatoria realizada ao abeiro da Orde de 4 de abril de 2014 (DOG nº 72 de 14 de abril) pola
que se regula a concesión de subvencións as Entidades Locais de Galicia para a promoción do
uso da lingua galega).
Sexto.- A traballadora contratada Dª. Laura Iglesias Rodríguez, núm. persoal 80277, deberá ser
adscrita ao Servizo de Normalización Lingüística, cód. 225 e, a súa xonada laboral desenvolverase preferentemente en xornada continuada de mañá de 09,00 a 14,00 horas. En calquera
caso, contarase con dispoñibilidade horaria para traballar en quenda de tarde, si por requerimento do Servizo fose necesario. Figurará na Empresa Cód. cotización: 07, código de contrato
508, cód. ocupacional: a, Subgrupo A1 de titulación, Grupo Tarifa: 01, sendo formalizado o contrato con efectos de 01/10/2014 e rematando o 30/11/2014.
Sétimo.- Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición
perante o mesmo órgano que o dictou 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 a contar dende o día seguinte ao da
notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos
supostos, termos e condicións do disposto 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.
17(1115).- LIQUIDACIÓN DE INTERESES NA EXECUCIÓN DE TÍTULOS
XUDICIAIS 34/2014, DO XULGADO DO SOCIAL Nº 1 NOS AUTOS 1234/2012,
SEGUIDOS A INSTANCIA DE DNA. Mª JOSÉ GARCÍA OLIVEIRA. EXPTE.
25291/220
Visto o informe de fiscalización do 7.10.14, dáse conta do informe-proposta da xefa
de negociado e Persoal-Seg. Social, do 2.10.14, conformado pola xefa do Servizo de
Recursos Humanos e polo concelleiro-delegado da Área de Xestión municipal, que
di o seguinte:
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Con data 28 de abril 2014 dictase resolución polo Xulgado do Social Nº 1 de Vigo, polo que se
comunica a liquidación de intereses practicada na execución 34/2014, sendo demandante Dª
Mª José García Oliveira en relación co procedemento 1234/2012 en materia de recoñecemento
de dereito e cantidades.
En dita resolución cuantifícanse os intereses que ascenden a 298,30 €.
Dita execución 34/2014 correspondense ao procedemento 1234/2012 relativo a demanda de recoñecemento de dereito e cantidades presentada por Dª Mª José García Oliveira contra o Con cello de Vigo, a cal foi executada por acordo da Xunta de Goberno Local de data 27 de setem bro de 2013.
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 inde pendencia 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
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.
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 29/07/2014, 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 , modificado pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, racionalización e sostibilidade da Administración 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

S.ord. 10.10.14

das Facendas Locais por importe de 298,30 € con cargo a partida 92201410000 “indemnizacións por sentenzas xudiais”.
Consecuentemente, sométese á consideración do dito órgano a aprobación da seguinte PROPOSTA DE ACORDO:
“Unico.- Dar cumprimento a providencia do Xulgado do Social nº 1 de Vigo, na execución
34/2014, procedéndose ao abono da cantidade de 298,30 € en concepto de o de intereses non
aboados unha vez efectuada a oportuna liquidación, na conta do Xulgado do Social Nº 1 me diante transferencia na conta nº ES55 0049 3569 9200 0500 1274 co concepto 3626 0000 64
003414.”
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.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
18(1116).-

DAR CONTA DAS SEGUINTES RESOLUCIÓNS:

A) RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DA XUBILACIÓN ANTICIPADA DO
EMPREGADO MUNICIPAL D. ENRIQUE ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
CON EFECTOS DE 08.10.2014. EXPTE. NÚM. 25484/220.
Dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Recursos Humanos do
23.09.14, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1.- Consultados os datos obrantes no Servizo de Recursos Humanos en relación a D. ENRIQUE
ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, con DNI: 36.003.976-Y, resultan os datos seguintes:
•
•
•
•
•
•

Vínculo xurídico: funcionario de carreira, Servizo de Extinción de Incendios e Salvamen to.
Nº de persoal: 20787.
Data de nacemento: 08/10/1954.
Praza: Condutor-bombeiro do SEI, subgrupo C2 de titulación.
Posto de traballo: Condutor-bombeiro, código 133, adscrito ao SEIS.
Incidencias relativas a cotización: grupo de tarifa 07, con 38 anos e 3 meses de cotización.

2.- Verificado polo Negociado de Seguridade Social o cumprimento dos requisitos legalmente
establecidos para a xubilación no servizo activo, segundo informativo de xubilación expedido
pola Dirección Provincial de Pontevedra do INSS, de data 29/05/2014, procede propoñer a declaración da xubilación anticipada do efectivo indicado, sendo a data de efectos da mesma o
08/10/2014.
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FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.-A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) establece no
seu artigo 67, apartado 1, letra b) que a xubilación dos funcionarios públicos poderá ser “Forzosa, ao cumplir a idade legalmente establecida”, en concordancia co establecido no art. 160 e seguintes do Real decreto lexislativo 1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei Xeral da Seguridade Social, constituindo o nacemento e a extinción do vínculo de
servizo/laboral fixo materia de carácter básico para a totalidade dos empregados/as públicos.
II.- O Real Decreto Lexislativo 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade
presupuestaria e de fomento da competitividade, establece no seu art. 11 respecto da xubilación
dos funcionarios públicos que con independencia da idade legal de xubilación forzosa estableci da na Lei 7/2007, de 13 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público, será en todo caso a
que prevean as normas reguladoras de réxime xeral da seguridade social; non obstante o artigo
67.3 da norma establece que “a xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o funcionario
os sesenta e cinco (65) anos de idade. ”
III.- O Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, polo que se establece o coeficiente reductor da
idade de xubilación en favor dos bombeiros ao servizo das administracións e organismos públicos, contempla a posibilidade de acceso á xubilación aos 60 anos -ou 59 cumprindo determinados requisitos de cotización, consistentes na acreditación de 35 ou máis anos de cotización
efectiva- nos termos, condicións e efectos legalmente previstos. Ditos coeficientes reductores
contémplanse, adicionalmente, nas correspondentes Leis de Orzamentos Xerais do Estado para
cada exercicio económico.
IV.- O vixente Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores/as ao
servizo do Concello de Vigo, aprobado en data 28/12/1989 e de aplicación ao persoal funciona rio e laboral, contempla a homoxeneidade de réxime xurídico en canto a dereitos e obrigas do
persoal municipal funcionario e laboral, establecendo a idade legal de xubilación para ambos colectivos no seu artigo 33 (que debe contextualizarse no marco legal vixente).
V.- A competencia para a declaración das situacións administrativas do persoal municipal e xubilación do mesmo reside no Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, nos termos
do establecido no Acordo da Xunta de Goberno Local de 30/07/2014, de delegación de compe tencias e estructura das áreas e servizos (apartado Segundo, b), 4) e con carácter xeral deriva
do previsto no artigo 127.1.h) Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local.
VI.- Vistos os fundamentos xurídicos que anteceden, motivación e réxime competencial exposto,
formúlase ao órgano competente a seguinte proposta de RESOLUCIÓN:
“Primeiro.- Declarar a xubilación anticipada do funcionario do Servizo de Extinción de Incendios
e Salvamento do Concello de Vigo D. Enrique Antonio Fernández Fernández, con nº de persoal
20787, na praza de Condutor-bombeiro do SEI, consonte ao informe-proposta que antecede,
con data de efectos 08/10/2014.
Segundo.- Notifíquese a presente resolución ao interesado, Concelleiro/a-delegado/a da Área,
Sr. Xefe do SEIS, Intervención Xeral Municipal, Xefatura da Área de Réxime Interior, Servizo de
Recursos Humanos (Planificación e Organización) aos efectos oportunos, dando conta á Xunta
de Goberno Local para coñecemento e efectos.”
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Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condi cións 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.

Con data 25.09.14, o concelleiro delegado da Área de Xestión municipal, resolve de
conformidade coa precedente proposta.
Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.
B) RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DA XUBILACIÓN OBRIGATORIA DO
EMPREGADO MUNICIPAL D. JAIME RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, CON EFECTOS DE
04.10.2014. EXPTE. NÚM. 25650/220.
Dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Recursos Humanos do
22.09.14, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1.- Consultados os datos obrantes no Servizo de Recursos Humanos en relación a D. JAIME
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, con DNI 10.017.163-L, resultan os datos seguintes:
•
•
•
•
•
•

Vínculo xurídico: empregado municipal (réxime laboral).
Nº de persoal: 76570.
Data de nacemento: 04/10/1949.
Praza: Auxiliar de Servizos Internos, subgrupo C2 de titulación.
Posto de traballo: Auxiliar de Servizos Internos, código 136, adscrito á Unidade de Apoio
Casco Vello (17).
Incidencias relativas á cotización: grupo de tarifa 07, con máis de 43 anos de cotización.

2.- Verificado polo Negociado de Seguridade Social o cumprimento dos requisitos legalmente
establecidos para a xubilación no servizo activo, procede propoñer a declaración da xubilación
obrigatoria do efectivo indicado, sendo a data de efectos da mesma o 04/10/2014.
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.-A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) establece no
seu artigo 67, apartado 1, letra b) que a xubilación dos funcionarios públicos poderá ser “Forzosa, ao cumplir a idade legalmente establecida”, en concordancia co establecido no art. 160 e seguintes do Real decreto lexislativo 1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei Xeral da Seguridade Social, constituindo o nacemento e a extinción do vínculo de
servizo/laboral fixo materia de carácter básico para a totalidade dos empregados/as públicos.
II.- O Real Decreto Lexislativo 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade
presupuestaria e de fomento da competitividade, establece no seu art. 11 respecto da xubilación
dos funcionarios públicos que con independencia da idade legal de xubilación forzosa estableci da na Lei 7/2007, de 13 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público, será en todo caso a
que prevean as normas reguladoras de réxime xeral da seguridade social; non obstante o artigo
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67.3 da norma establece que “a xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o funcionario
os sesenta e cinco (65) anos de idade. ”
III.- Asimesmo, a Lei 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización
do sistema da Seguridade Social, fixa a idade ordinaria de xubilación en términos de anos e meses durante un período transitorio que se extende ata o ano 2027, facendo depender dita idade
do período de cotización expresado en anos e meses.
IV.- O vixente Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores/as ao
servizo do Concello de Vigo, aprobado en data 28/12/1989 e de aplicación ao persoal funciona rio e laboral, contempla a homoxeneidade de réxime xurídico en canto a dereitos e obrigas do
persoal municipal funcionario e laboral, establecendo a idade legal de xubilación para ambos colectivos no seu artigo 33 (que debe contextualizarse no marco legal vixente).
V.- A competencia para a declaración das situacións administrativas do persoal municipal e xubilación do mesmo reside no Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, nos termos
do establecido no Acordo da Xunta de Goberno Local de 30/07/2014, de delegación de compe tencias e estructura das áreas e servizos (apartado Segundo, b), 4) e con carácter xeral deriva
do previsto no artigo 127.1.h) Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local.
V.- Vistos os fundamentos xurídicos que anteceden, motivación e réxime competencial exposto,
formúlase ao órgano competente a seguinte proposta de RESOLUCIÓN:
“Primeiro.- Declarar a xubilación obrigatoria do empregado municipal D. JAIME RODRÍGUEZ
VÁZQUEZ, con nº de persoal 76570, na praza de Auxiliar de Servizos Internos, consonte ao informe-proposta que antecede, con data de efectos 04/10/2014.
Segundo.- Notifíquese a presente resolución ao interesado, Concelleiro/a-delegado/a da Área,
Xefe/a do Servizo correspondente, Intervención Xeral Municipal, Xefatura da Área de Réxime Interior, Servizo de Recursos Humanos (Planificación e Organización) aos efectos oportunos, dando conta á Xunta de Goberno Local para coñecemento e efectos.”
Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condi cións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdic ción Contencioso-Administrativa, sen prexuízo de calquera outro que se estime procedente en
Dereito.

Con data 23.09.14, o concelleiro delegado da Área de Xestión municipal, resolve de
conformidade coa precedente proposta.
Acordo
A Xunta de Goberno local queda informada.
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C) RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DA XUBILACIÓN OBRIGATORIA DO
EMPREGADO MUNICIPAL D. LUIS ROJO MORÓN, CON EFECTOS DE
11.10.2014. EXPTE. NÚM. 25651/220
Dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Recursos Humanos do
22.09.14, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1.- Consultados os datos obrantes no Servizo de Recursos Humanos en relación a D. LUIS
ROJO MORÓN, con DNI núm.: 74.794.602-M, resultan os datos seguintes:
•
•
•
•
•
•

Vínculo xurídico: funcionario de carreira, Corpo da Policía Local.
Nº de persoal: 12457.
Data de nacemento: 11/10/1949.
Praza: Policía Local, subgrupo C1 de titulación.
Posto de traballo: Policía, código 134, adscrito ao Corpo da Policía Local.
Incidencias relativas a cotización: grupo de tarifa 05, con máis de 37 anos cotizados.

2.- Verificado polo Negociado de Seguridade Social o cumprimento dos requisitos legalmente
establecidos para a xubilación no servizo activo, procede propoñer a declaración da xubilación
obrigatoria do efectivo indicado, sendo a data de efectos da mesma o 11/10/2014.
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.-A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) establece no
seu artigo 67, apartado 1, letra b) que a xubilación dos funcionarios públicos poderá ser “Forzosa, ao cumplir a idade legalmente establecida”, en concordancia co establecido no art. 160 e seguintes do Real decreto lexislativo 1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei Xeral da Seguridade Social, constituindo o nacemento e a extinción do vínculo de
servizo/laboral fixo materia de carácter básico para a totalidade dos empregados/as públicos.
II.- O Real Decreto Lexislativo 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade
presupuestaria e de fomento da competitividade, establece no seu art. 11 respecto da xubilación
dos funcionarios públicos que con independencia da idade legal de xubilación forzosa estableci da na Lei 7/2007, de 13 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público, será en todo caso a
que prevean as normas reguladoras de réxime xeral da seguridade social; non obstante o artigo
67.3 da norma establece que “a xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o funcionario
os sesenta e cinco (65) anos de idade. ”
III.- O artigo 61 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de Coordinación das Policías Locais de Galicia, es tablece a obriga de declaración de oficio da xubilación legal forzosa dos efectivos do Corpo aos
cumprir éstes os 65 anos de idade.
IV.- O vixente Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores/as ao
servizo do Concello de Vigo, aprobado en data 28/12/1989 e de aplicación ao persoal funciona rio e laboral, contempla a homoxeneidade de réxime xurídico en canto a dereitos e obrigas do
persoal municipal funcionario e laboral, establecendo a idade legal de xubilación para ambos colectivos no seu artigo 33 (que debe contextualizarse no marco legal vixente).
V.- A competencia para a declaración das situacións administrativas do persoal municipal e xubilación do mesmo reside no Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, nos termos
do establecido no Acordo da Xunta de Goberno Local de 30/07/2014, de delegación de compe tencias e estructura das áreas e servizos (apartado Segundo, b), 4) e con carácter xeral deriva
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do previsto no artigo 127.1.h) Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local.
VI.- Vistos os fundamentos xurídicos que anteceden, motivación e réxime competencial exposto,
formúlase ao órgano competente a seguinte proposta de RESOLUCIÓN:
“Primeiro.- Declarar a xubilación obrigatoria do funcionario do Corpo da Policía Local de Vigo D.
LUIS ROJO MORÓN, con nº de persoal 12457, na praza de Policía, consonte ao informe-proposta que antecede, con data de efectos 11/10/2014.
Segundo.- Notifíquese a presente resolución ao interesado, Concelleiro/a-delegado/a da Área,
Superintendente Xefe do Corpo, Intervención Xeral Municipal, Xefatura da Área de Réxime Interior, Servizo de Recursos Humanos (Planificación e Organización) aos efectos oportunos, dando
conta á Xunta de Goberno Local para coñecemento e efectos.”
Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condi cións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdic ción Contencioso-Administrativa, sen prexuízo de calquera outro que se estime procedente en
Dereito.

Con data 23.09.14, o concelleiro delegado da Área de Xestión municipal, resolve de
conformidade coa precedente proposta.
Acordo
A Xunta de Goberno local queda informada.

D) RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DA XUBILACIÓN OBRIGATORIA DA
EMPREGADA MUNICIPAL DNA. Mª JESÚS BOUSO CEDRÓN, CON EFECTOS
DE 17.10.2014. EXPTE. NÚM. 25649/220.
Dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Recursos Humanos do
22.09.14, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1.- Consultados os datos obrantes no Servizo de Recursos Humanos en relación a Dna. MARÍA
JESÚS BOUSO CEDRÓN, con DNI 35.978.228-H, resultan os datos seguintes:
•
•
•
•
•
•

Vínculo xurídico: funcionaria de carreira.
Nº de persoal: 23981.
Data de nacemento: 17/08/1949.
Praza: Arquitecta técnica-aparelladora, subgrupo A2 de titulación.
Posto de traballo: Arquitecta técnica-aparelladora, código 180, adscrita á Oficina Técnica
de Licenza de Obras (Serv. Interv. Urbanismo) (421).
Incidencias relativas á cotización: grupo de tarifa 02, con 25 anos e 9 meses de cotización.
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2.- En data 23/05/2014 a interesada presenta solicitude de prórroga no servizo activo (documento número 140061256), solicitando con data 10/09/2014 (doc.140107858) se deixe sen efecto a
anterior petición.
3.- Verificado polo Negociado de Seguridade Social o cumprimento dos requisitos legalmente
establecidos para a xubilación no servizo activo, procede propoñer a declaración da xubilación
obrigatoria do efectivo indicado, sendo a data de efectos da mesma o 17/10/2014.
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.-A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) establece no
seu artigo 67, apartado 1, letra b) que a xubilación dos funcionarios públicos poderá ser “Forzosa, ao cumplir a idade legalmente establecida”, en concordancia co establecido no art. 160 e seguintes do Real decreto lexislativo 1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei Xeral da Seguridade Social, constituindo o nacemento e a extinción do vínculo de
servizo/laboral fixo materia de carácter básico para a totalidade dos empregados/as públicos.
II.- O Real Decreto Lexislativo 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade
presupuestaria e de fomento da competitividade, establece no seu art. 11 respecto da xubilación
dos funcionarios públicos que con independencia da idade legal de xubilación forzosa estableci da na Lei 7/2007, de 13 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público, será en todo caso a
que prevean as normas reguladoras de réxime xeral da seguridade social; non obstante o artigo
67.3 da norma establece que “a xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o funcionario
os sesenta e cinco (65) anos de idade. ”
III.- Asimesmo, a Lei 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización
do sistema da Seguridade Social, fixa a idade ordinaria de xubilación en términos de anos e meses durante un período transitorio que se extende ata o ano 2027, facendo depender dita idade
do período de cotización expresado en anos e meses.
IV.- O vixente Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores/as ao
servizo do Concello de Vigo, aprobado en data 28/12/1989 e de aplicación ao persoal funciona rio e laboral, contempla a homoxeneidade de réxime xurídico en canto a dereitos e obrigas do
persoal municipal funcionario e laboral, establecendo a idade legal de xubilación para ambos colectivos no seu artigo 33 (que debe contextualizarse no marco legal vixente).
V.- A competencia para a declaración das situacións administrativas do persoal municipal e xubilación do mesmo reside no Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, nos termos
do establecido no Acordo da Xunta de Goberno Local de 30/07/2014, de delegación de compe tencias e estructura das áreas e servizos (apartado Segundo, b), 4) e con carácter xeral deriva
do previsto no artigo 127.1.h) Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local.
V.- Vistos os fundamentos xurídicos que anteceden, motivación e réxime competencial exposto,
formúlase ao órgano competente a seguinte proposta de RESOLUCIÓN:
“Primeiro.- Aceptar a solicitude de Dª Mª Jesús Bouso Cedrón de data 10/09/2014, de deixar sen
efecto a petición de prórroga no servizo activo.
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Segundo.- Declarar a xubilación obrigatoria da empregada municipal Dna. MARÍA JESÚS BOUSO CEDRÓN, con nº de persoal 23981, na praza de Arquitecta técnica-aparelladora, consonte
ao informe-proposta que antecede, con data de efectos 17/10/2014.
Terceiro.- Notifíquese a presente resolución a interesada, Concelleiro/a-delegado/a da Área,
Xefe/a do Servizo correspondente, Intervención Xeral Municipal, Xefatura da Área de Réxime Interior, Servizo de Recursos Humanos (Planificación e Organización) aos efectos oportunos, dando conta á Xunta de Goberno Local para coñecemento e efectos.”
Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condi cións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdic ción Contencioso-Administrativa, sen prexuízo de calquera outro que se estime procedente en
Dereito.

Con data 23.09.14, o concelleiro delegado da Área de Xestión municipal, resolve de
conformidade coa precedente proposta.
Acordo
A Xunta de Goberno local queda informada.
E) RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DA XUBILACIÓN OBRIGATORIA DA
EMPREGADA MUNICIPAL DNA. CONCEPCIÓN OCAMPO CARDALDA, CON
EFECTOS DE 29.10.2014. EXPTE. NÚM. 25652/220.
Dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Recursos Humanos do
22.09.14, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1.- Consultados os datos obrantes no Servizo de Recursos Humanos en relación a Dna. CONCEPCIÓN OCAMPO CARDALDA, con DNI 35.542.692-X, resultan os datos seguintes:
•
•
•
•
•
•

vínculo xurídico: funcionaria de carreira.
nº de persoal: 16567.
data de nacemento: 29/10/1949.
praza: Administrativa de Administración xeral, subgrupo C1 de titulación.
posto de traballo: Xefa de negociado de Bens Inmobles, código 174, adscrita ao Servizo
de Bens Inmobles (Admón. Tributos) (511).
Incidencias relativas á cotización: grupo de tarifa 03, con 42 anos e 9 meses de cotización.

2.- Verificado polo Negociado de Seguridade Social o cumprimento dos requisitos legalmente
establecidos para a xubilación no servizo activo, procede propoñer a declaración da xubilación
obrigatoria do efectivo indicado, sendo a data de efectos da mesma o 29/10/2014.
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FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.-A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) establece no
seu artigo 67, apartado 1, letra b) que a xubilación dos funcionarios públicos poderá ser “Forzosa, ao cumplir a idade legalmente establecida”, en concordancia co establecido no art. 160 e seguintes do Real decreto lexislativo 1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei Xeral da Seguridade Social, constituindo o nacemento e a extinción do vínculo de
servizo/laboral fixo materia de carácter básico para a totalidade dos empregados/as públicos.
II.- O Real Decreto Lexislativo 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade
presupuestaria e de fomento da competitividade, establece no seu art. 11 respecto da xubilación
dos funcionarios públicos que con independencia da idade legal de xubilación forzosa estableci da na Lei 7/2007, de 13 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público, será en todo caso a
que prevean as normas reguladoras de réxime xeral da seguridade social; non obstante o artigo
67.3 da norma establece que “a xubilación forzosa declararase de oficio ao cumprir o funcionario
os sesenta e cinco (65) anos de idade. ”
III.- Asimesmo, a Lei 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización
do sistema da Seguridade Social, fixa a idade ordinaria de xubilación en términos de anos e meses durante un período transitorio que se extende ata o ano 2027, facendo depender dita idade
do período de cotización expresado en anos e meses.
IV.- O vixente Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores/as ao
servizo do Concello de Vigo, aprobado en data 28/12/1989 e de aplicación ao persoal funciona rio e laboral, contempla a homoxeneidade de réxime xurídico en canto a dereitos e obrigas do
persoal municipal funcionario e laboral, establecendo a idade legal de xubilación para ambos colectivos no seu artigo 33 (que debe contextualizarse no marco legal vixente).
V.- A competencia para a declaración das situacións administrativas do persoal municipal e xubilación do mesmo reside no Sr. Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, nos termos
do establecido no Acordo da Xunta de Goberno Local de 30/07/2014, de delegación de compe tencias e estructura das áreas e servizos (apartado Segundo, b), 4) e con carácter xeral deriva
do previsto no artigo 127.1.h) Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local.
V.- Vistos os fundamentos xurídicos que anteceden, motivación e réxime competencial exposto,
formúlase ao órgano competente a seguinte proposta de RESOLUCIÓN:
“Primeiro.- Declarar a xubilación obrigatoria da empregada municipal Dna. CONCEPCIÓN
OCAMPO CARDALDA, con nº de persoal 16567, na praza de Administrativa de admón. xeral,
consonte ao informe-proposta que antecede, con data de efectos 29/10/2014.
Segundo.- Notifíquese a presente resolución ao interesado, Concelleiro/a-delegado/a da Área,
Xefe/a do Servizo correspondente, Intervención Xeral Municipal, Xefatura da Área de Réxime Interior, Servizo de Recursos Humanos (Planificación e Organización) aos efectos oportunos, dando conta á Xunta de Goberno Local para coñecemento e efectos.”
Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condi cións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdic-
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ción Contencioso-Administrativa, sen prexuízo de calquera outro que se estime procedente en
Dereito.

Con data 23.09.14, o concelleiro delegado da Área de Xestión municipal, resolve de
conformidade coa precedente proposta.
Acordo
A Xunta de Goberno local queda informada.
F) REDUCIÓN DE XORNADA DE DNA. SUSANA PENA GARCÍA, CON EFECTOS
DE 01.10.2014. EXPTE. NÚM.: 25691/220.
Dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Recursos Humanos do
29.09.14, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
En escrito de data 25/09/2014 (doc. nº 140114783), Dª Susana Pena García, con nº persoal
80278, ordenanza que presta os seus servizos na Alcaldía, solicita se lle conceda unha reducción de media hora de xornada laboral por coidado de fillos menores, coa correspondente diminución proporcional do seu salario.
Solicitado informe á Alcaldía, informase que o servizo queda debidamente cuberto.
FUNDAMENTOS
O artigo 48.h) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público –norma
de carácter básico e de aplicación prioritaria e preferente en materia de permisos, vacacións e li cenzas, de conformidade co establecido no Real Decreto-Lei 20/2012, do 13 de xullo- establece
que por razóns de garda legal, cando o funcionario teña o coidado directo dalgún menor de doce
anos, de persoa maior que requira especial dedicación, ou dunha persoa con discapacidade que
non desenvolva actividade retribuída, terá dereito á redución da súa xornada de traballo, coa diminución das súas retribucións que corresponda.
Vistas as competencias recollidas no artigo 127.1 h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
das Bases de Réxime Local, modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización
e sostibilidade da Administración Local, e que en canto á xefatura directa e inmediata do persoal
municipal ostenta o Sr. concelleiro-delegado da área de Xestión Municipal por delegación do Ex cmo. Sr. Alcalde-Presidente, efectuada en Decreto de 29/07/2014, sométese a súa consideración, a seguinte PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:
“Único.- Autorizar unha reducción de xornada a Dª Susana Pena García, con DNI 36.129.838-N
e nº persoal 80278, ordenanza, que presta servizos na Alcaldía, consistente na reducción de
media hora a partir do día 1 de outubro de 2014, coa correspondente reducción de retribucións
de conformidade co previsto no art. 48.h) da Lei 7/2007, do Estatuto Básico do Empregado Pú blico..
A presente resolución notifíquese á interesada, Alcaldía, Intervención Xeral, Recursos Humanos
(técnico de organización e planificación de RR.HH, Inspector Auxiliar de Persoal e Negociado de
Seguridade Social) e dese conta á Xunta de Goberno Local.”
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Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante o
mesmo órgano que o dictou 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 a contar dende o día seguinte ao da
notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos
supostos, termos e condicións do disposto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1198, do 13 de xullo,
Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

Con data 30.09.14, o concelleiro delegado da Área de Xestión municipal, resolve de
conformidade coa precedente proposta.
Acordo
A Xunta de Goberno local queda informada.
19(1117).- PROPOSTA AO MINISTERIO DE FOMENTO DE REDUCIÓN DAS
LIÑAS LÍMITE DE EDIFICACIÓN NOS TÚNELES DA AUTOVÍA VG-20 (TÚNEL DE
VALLADARES) E DA AUTOPISTA AP-9 (TÚNELES DE CANDEÁN E A MADROA).
EXPTE. 213/403.
Dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro municipal de Caminos, Canales e
Portos e director dos Servizos Técnicos, do 23.09.14, conformado pola xerente de
Urbanismo, que di o seguinte:
1.-Antecedentes:
A liña límite de edificación das estradas estatais no término municipal de Vigo, está, en xeral,
claramente definida en prácticamente toda a rede de alta capacidade:
-Autovía A-55: a 25,00 metros.
-Autovía VG-20: a 50,00 metros, excepto:
-O tramo dende a rotonda de Navia a Bouzas que é de 15,00 metros.
-O tramo desde a ponte do río Lagares á glorieta de Navia que é de 20;00 metros. O
resto da traza de 50,00 metros.
-Autopista AP-9: a 50,00 metros. (excepto tramo urbano).
As reducións anteriores da liña límite de edificación na A-55 e VG-20, foron aprobadas polo
Ministerio de Fomento, a petición do Concello de Vigo, tendo en conta as circunstancias que
concorrían en cada caso, e aos danos patrimoniais causados aos propietarios de solo afectados,
tomando tamén en consideración o establecido polos artigos 25.3, 37.1 e 38.1 da Lei de
Estradas.
A última, referida á autovía VG-20 (tramo comprendido entre os P.K. 2+000 e P.K. 3+490), que
se corresponde co tramo entre a glorieta de Navia e a ponte do río Lagares. Neste caso, a liña
límite de edificación reduciuse a 20,00 metros no chan urbano da marxe do Plan Parcial de
Navia.
Este mesmo problema, en Solo Urbano Consolidado (SUC), preséntase nos túneles da autopista
AP-9 e a autovía VG-20. Sobre e no entorno dos cales, se encontran 83.239 m² de Solo Urbano
Consolidado afectado polas liñas límite de edificación de devanditos túneis. Concretamente son
os túneis de Valladares na autovía VG-20 e Candeán e A Madroa na autopista AP-9.
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Das reclamacions de propietarios de solo recibidas, a máis representativa é a de Dña. Rocío
Caride Barreiro. O 17/01/2012, esta cidadá, propietaria dun solar en Valladares, clasificado polo
PXOM de 2008, como Chan Urbano Consolidado, ordenanza 10, grado 2, presenta instancia
solicitando licenza para a construción dunha edificación e peche, achegado proxecto visado. O
solar cumpre con todos os requisitos para obter licenza de edificación. Ao estar próximo á VG20, require informe de Estradas do Estado. No informe preceptivo da Demarcación de Estradas,
esta informa desfavorablemente a licenza.
O 19/10/2012, infórmase á superioridade da problemática en que se atopan os chans afectados
polas servidumes dos túneles, recomendando o inicio de xestións ante o Ministerio de Fomento
para a redución da liña límite de edificación, a fin de minimizar as afeccions ao solo circundante,
garantindo ao mesmo tempo a integridade da estrutura viaria.
O 10/12/2013, Dña Rocío Caride Barreiro, presenta novo escrito, como recurso de reposición á
resolución denegatoria do Ministerio de Fomento, solicitando a súa remisión á Demarcación de
Estradas de Galicia, que se remite a continuación.
O 20/03/2014, en novo escrito, ante a desestimación polo Ministerio do recuso de reposición,
solicita ao Concello de Vigo que tramite ante o Ministerio de Fomento a redución da liña límite de
edificación da autovía VG-20, P.K. 8,150, marxe dereita, no que está emplazada a parcela.
A Demarcación de Estradas do Estado en Galicia, no seu informe sectorial á aprobación do
PXOM de 2008, non obxetou ningunha das clasificacións de solo urbano consolidado, sitas no
entorno da montera dos túneis obxecto desta proposta.
A construción, en data relativamente recente, tanto da autovía VG-20 e como neste tramo da
AP-9, impuxo estas afeccions a vivendas e edificios dotacionais xa existentes.
Polo que é de xustiza, que se reduza a afección actual ás vivendas e solares afectados pola liña
límite de edificación de 50,00 metros, claramente excesiva. Que entendemos, debido á
cobertura da montera dos túneis, pode tamén simultanearse a adecuada protección deses túneis
das estradas estatais VG-20 e AP-9 que se persegue, coa redución que se pretende.
A Demarcación de Estradas de Galicia, utilizou ata a data criterios diferentes para fixar a liña
límite de edificación, no túnel de Valladares dos utilizados no de Candeán, seguramente en
función da montera existente en cada un.
2.-Obxecto da Memoria:
O obxecto da presente Memoria, é o de poñer de manifesto a gravidade das afeccions xeradas
polas servidumes dos túneis indicados, e propoñer solucións que permitan minimizar ditas
afeccions, co obxectivo último de desbloquear as licenzas na franxa de solo afectada pola liña
límite de edificación de 50,00 metros.
É desexable, que esta redución da liña límite de edificación que se pretende, estea operativa
para cando a situación de crise económica actual revierta, e os propietarios de solo poidan
beneficiarse desa situación.
3.- Planos:
Para cada un dos túneis, planos a escala 1:2000.
Plano nº-1: Planta de afección ao Solo Urbano Consolidado (SUC) pola liña de edificación de
50,00 metros.
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Plano nº-2: Planta do Solo Urbano Consolidado (SUC) con edificabilidade esgotada.
Plano nº-3: Proposta de redución de liña límite de edificación no túnel considerado.
Plano nº-4: Proposta de liña límite de edificación sobre ortofoto.
4.- Situación actual do desenvolvemento do PXOM, no entorno dos túneis de Candeán, A
Madroa e Valladares.
A situación urbanística do chan situado entre as liñas límite de edificación de 50,00 metros, para
cada un dos túneis é a seguinte:
4.1.- Túnel de Candean (AP-9):
Esta estrutura viaria presenta unha montera sobre a mesma duns 25,00 metros de media
aproximadamente. (máximo 40,00 m, e mínimo 10,00 m).
De acordo coas clasificacións do PXOM, o solo situado entre as liñas límite de edificación de
50,00 metros, ten unha superficie de 116.046,00 m², que se descompoñen do seguinte xeito:
I. Solo Urbano Consolidado ( S.U.C. ) ............................................. 46.210,00 – m².
II. Solo Urbanizable Delimitado ...................................................... 20.253,00 – m².
III. Solo Rústico de Protección de Infraestructuras .............................. 33.374,00 – m².
IV. Solo Rústico de Protección Forestal ................................................ 6.530,00 – m².
V. Viario ............................................................................................. 9.319,00 – m²
O S.U.C., está regulado polas seguintes Ordenanzas:
1. Ordenanza Dotacional ............................................... ..................... 14.573,00 – m².
2. Ordenanza edificación residencial ....................................................31.396,00 - m².
No S.U.C., están xa consolidados 34.410,00 - m², faltando por edificar aproximadamente
1.800,00 - m² en edificación residencial, e 10.000,00 - m² en dotacional.
Dentro do solo situado entre as liñas límite de edificación de 50,00 metros, existen 39
edificacions (6 delas sobre a estrutura do túnel).
4.2.- Túnel da Madroa (AP-9):
Esta estrutura viaria presenta unha montera sobre a mesma duns 15,00 metros de media
aproximadamente. (máximo 25,00 m, e mínimo 5,00 m).
De acordo coas clasificacións do PXOM, o solo situado entre as liñas límite de edificación de
50,00 metros, ten unha superficie de 53.907,00 m², que se descompoñen do seguinte xeito:
I. Solo Urbano Consolidado ( S.U.C. ) ................................................. 3.047,00 – m².
II. Solo Urbano Non Consolidado ( S.U.N.C. ) ........................................ 4.077,00 - m².
III. Solo Rústico de Protección de Infraestructuras .............................. 2.971,00 - m².
IV. Solo Rústico de Protección Forestal ............................................ 41.845,00 - m².
V. Solo de Sistema Xeral Electrico ( S. X. E. ) ............................... 1.000,00 - m².
VI. Viario .................................................................................................. 967,00 - m².
No S.U.C., están xa consolidados 1.944,00 - m², faltando por edificar aproximadamente 1.103,00
- m² en edificación residencial.
Dentro do solo situado entre as liñas límite de edificación de 50,00 metros, existen 4
edificacions.
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4.3.- Túnel de Valladares (VG-20):
Esta estrutura viaria presenta unha montera sobre a mesma duns 7,00 metros de media
aproximadamente.
De acordo coas clasificacións do PXOM, o solo comprendido entre as liñas límite de edificación
de 50,00 metros, ten unha superficie de 36.129,00 m², que se descompoñen do seguinte xeito :
Solo Urbano Consolidado ( S.U.C. ) ............................................. 29.905,00 – m².
Solo Urbanizable Non Delimitado ..................................................... 1.051,00 – m².
Viario ............................................................................................ 5.173,00 – m².
O S.U.C., está regulado polas seguintes Ordenanzas:
Ordenanza de Equipamientos .................................................................. 4.573,00 – m².
Ordenanza de Zonas Verdes ................................................................... 6.850,00 – m².
Ordenanza edificación residencial ..........................................................18.482,00 – m².
No S.U.C., están xa consolidados 16.446, - m2, restando por edificarse aproximadamente 3.549,
- m² en edificación residencial.
Dentro do solo comprendido entre as liñas límite de edificación de 50,00 metros, existen 10
edificacions.
5.- Redución da liña límite de edificación que se considera necesaria:
5.1.- Para o túnel de Candeán (AP-9):
O túnel de Candeán, é dobre, co que son en realidade dous túneis sensiblemente paralelos.
Dadas as características da montera, as liñas límite de edificación para devanditos túneis serían:
a proxección ortogonal do paramento exterior, externo, de cada túnel.
5.2.- Para o túnel da Madroa (AP-9):
As liñas límite de edificación para o túnel da Madroa sería:
A liña límite de edificación norte: seguiría trázaa de delimitación do Solo Rústico de Protección
Forestal (RPF) ata a estrada da Madroa. Desde este punto, paralelo ao paramento exterior
norte, a 24,00 metros deste.
A liña límite de edificación sur: Solo Rústico de Protección Forestal (RPF), mantense a 50,00
metros.
5.3.- Para o túnel de Valladares (VG-20):
As liñas límite de edificación do túnel de Valladares serían: dúas paralelas, a 10,00 metros, da
proxección ortogonal dos paramentos exteriores do túnel, ata o camiño de Seixos, en dirección
NON.
6.-Conclusións:
6.1- Como quedou de manifesto anteriormente, as afeccions que xeran as liñas límite de
edificación de 50,00 metros, nos túneis de Candeán (AP-9), A Madroa (AP-9) e Valladares (VG20), frean o desenvolvemento do Plan Xeral en 206.082 m² de solo (túnel de Candeán:
116,046,00 m², túnel da Madroa: 53,907,00 m² e túnel de Valladares: 36,129,00 m²). Dos que
corresponden:
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Ao túnel de Candeán: SUC = 46.210,00 m² e 39 casas existentes.
Ao túnel da Madroa: SUC+SUNC = 7.124,00 m² e 4 casas existentes.
Ao túnel de Valladares: SUC = 29.905,00 m² e 10 casas existentes máis un
equipamiento público escolar.
Quedando fóra de ordenación 53 vivendas e un equipamiento escolar en Valladares existentes,
previos á construción do tramo da autopista AP-9 (desde o enlace de Teis ao de Puxeiros) e da
autovía de circunvalación VG-20.
6.2- A ordenación destes solos polo PGOM, tratou de dar coherencia ao solo urbano
preexistente e á súa contorna máis próxima, clasificándoo como urbano consolidado.
6.3- O Ministerio de Fomento, no informe preceptivo á aprobación do PXOM, non se pronunciou
expresamente, en contra da clasificación urbanística contida en devandito Plan Xeral.
6.4.- Coa liña de edificación vigente, estanse xerando graves danos patrimoniais aos
propietarios de solares e vivendas afectadas, así como ao equipamiento escolar de Barrocas
(Valladares).
6.5.- Coa reducións da liña límite de edificación, dadas as características da montera de
protección e a consolidación urbana existente, é nula afección á estrutura dos túneis.
6.5.- Así mesmo, é conveniente que a Demarcación de Estradas do Estado en Galicia, unifique
criterios, xa que, ata a data, mentres no túnel de Valladares (VG-20) fixa a liña límite de
edificación en 50,00 metros, desde os paramentos verticais do túnel; no túnel de Candeán (AP9) fíxase en función da cara exterior dos propios paramentos verticais.
6.6.- O art. 25.3 da Lei 25/1988 de 29 de xullo de Estradas establece ....”Así mesmo, o Ministerio
de Obras Públicas, previo informe das Comunidades Autónomas e Entidades Locais afectadas,
poderá por razóns xeográficas ou socioeconómicas, fixar unha liña límite de edificación inferior á
establecida con carácter xeral, aplicable a determinadas estradas estatais, en zonas ou
comarcas perfectamente delimitadas”...... . Neste caso están suficientemente xustificadas as
razóns socioeconómicas que aconsellan a redución da liña límite de edificación; así como as
xeográficas, que se concretan detalladamente nos apartados anteriores.
7.-Proposta:
Á vista do anterior, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte proposta:
De acordo co art.25 da Lei 25/1985, de Estradas e o art. 85 do seu Reglamento, estímase que
se dan as condicións definidas polo apartado 3 do art. 25 da citada lei de Estradas, e concorren
circunstancias similares ás que deron lugar á resolución da Dirección Xeral de Estradas de 18
de xaneiro de 2013, pola que se aproba provisionalmente “a redución da liña de edificación no
tramo da autovía VG-20, dende a glorieta de Navia á ponte do río Lagares”.
En consecuencia, proponse solicitar ao Ministerio de Fomento a redución das liñas límite de
edificación nos túneis: da autovía VG-20 (túnel de Valladares) e da autopista AP-9 (túneis de
Candeán e A Madroa), na forma que se describe a continuación:
Para o túnel de Candeán (autopista AP-9): a nova liña límite de edificación sería, a
proxección ortogonal do paramento exterior externo de cada túnel. (Véxanse planos 3 e
4 do túnel deCandeán)
Para o túnel da Madroa (autopista AP-9): a nova liña límite de edificación norte sería,
seguindo a traza da delimitación do Solo Rústico de Protección Forestal (RPF) ata a
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estrada da Madroa. Desde este punto, paralela ao paramento exterior norte, a 25,00 metros
deste.
A nova liña límite de edificación sur, en Solo Rústico de Protección Forestal (RPF),
manteríase a 50,00 metros. (Véxanse planos 3 e 4 do túnel da Madroa).
Para o túnel de Valladares (autovía VG-20): as novas liñas límite de edificación serían dúas
paralelas a 10,00 metros da proxección ortogonal dos paramentos exteriores do túnel, ata o
camiño de Seixo, en dirección NON. (Véxanse planos 3 e 4 do túnel de Valladares).

Con data 3.10.14, o Consello da Xerencia de Urbanismo toma coñecemento de
devandito informe-proposta.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
20(1118).- ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
quince minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Mª Jesús Lago Rey.
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