PLENO DO EXCMO. CONCELLO.- NUM. 5
SESION EXTRAORDINARIA DO 24 DE MARZO DE 2008
ASISTENTES
Excmo. Sr. Alcalde
Abelairas Rodríguez, Isaura
Alonso Pérez, Fco. Xabier
Calviño Rodríguez, Xulio
Coello Bufill, Antonio
Comesaña Abalde, Carlos
Conde Gil, Jorge
Díaz Vázquez, Raquel
Domínguez Olveira, Santiago
Fidalgo Iglesias, Miguel
Figueroa Vila, José Manuel
García Míguez, María Angeles
González Sagarra, Javier Pablo

Guerra Fernández, Javier Jorge
Iglesias Bueno, Marta
Larriba Leira, Elvira
López Atrio, Laura
López Carreira, Xesús
López Font, Carlos
Martiño Gómez, Antonio
Méndez Piñeiro, María
Molares Pérez, Lucía Emilia
Porro Martínez, María Corina
Rodríguez Díaz, Santos Héctor
Veloso Ríos, Iolanda

NON ASISTEN:
Lago Rey, María Jesús
Rivas González, Angel

No salón de Plenos da Casa do Concello de Vigo, as nove horas e dez
minutos do día vintecatro de marzo do ano dous mil oito, coa Presidencia do
Excmo. Sr. Alcalde, D. Abel Ramón Caballero Álvarez, e asistencia dos
concelleiros Sres. e Sras. Abelairas Rodríguez, Alonso Pérez, Calviño
Rodríguez, Coello Bufill, Comesaña Abalde, Conde Gil, Díaz Vázquez,
Domínguez Olveira, Fidalgo Iglesias, Figueroa Vila, García Míguez, González
Sagarra, Guerra Fernández, Iglesias Bueno, Larriba Leira, López Atrio, López
Carreira, López Font, Martiño Gómez, Méndez Piñeiro, Molares Pérez, Porro
Martínez, Rodríguez Díaz e Veloso Ríos, actuando como secretario xeral do
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Pleno que asina D. José Riesgo Boluda, constituíuse o Pleno da Excma.
Corporación en sesión EXTRAORDINARIA conforme á convocatoria e segundo
a orde do día remitida a todos os Sres. concelleiros coa antelación
legalmente requirida. Non asisten a Sra. Lago Rey e o Sr. Rivas González.
Están tamén presentes as membros da Xunta de Goberno Local Sras. Maure
Noia e Silva Rego e máis o Interventor Xeral, don Juan Ramón González
Carnero.
O Presidente declara aberta a sesión en primeira convocatoria e procédese a
trata-los asuntos da orde do día.
1.- (60).- CONCESIÓN MEDALLA DA CIDADE.
ANTECEDENTES.- Con data 18 de marzo de 2008, o xefe de Protocolo, coa
conformidade do Alcalde-presidente, informa do que segue:
"O RD 2568/86 que aprobou o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Administracións Públicas faculta a
estas para establecer e acordar a creación de honores, distincións ou
condecoracións (arts. 189 a 191). Os oportunos trámites determinaranse en
regulamento especial.
O Regulamento de Honores e Distincións aprobado por este Concello na súa
sesión do 29 de setembro de 1981, establece como distinción (art. 7º) a
Medalla da Cidade que se poderá propoñer (art. 3º) por moción da Alcaldía
ou grupo político, por petición popular ou por petición dun número de
concelleiros igual á maioría absoluta.
Por acordo da Xunta de Voceiros do día de hoxe, acordouse propoñer ao
estaleiro Hijos de J. Barreras, S.A.
O estaleiro Hijos de J. Barreras, S.A. fundouse en 1892 e dende entón se
adica á construción de buques e á realización de grandes conversións, tendo
cumprido máis de un século ininterrompidamente, desenvolvendo un labor
industrial, acorde co cambio dos tempos, as tecnoloxías e os novos métodos
de navegación, sendo unha das industrias punteiras deste ramo con
recoñecemento internacional.
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Doutro xeito, esta industria constitúe unha fonte de postos de traballo que
repercutiu de forma moi importante no mundo laboral de Vigo.
A vocación pola calidade, o rigoroso control de todos os procesos
construtivos e as tecnoloxías de última xeración empregadas, acadaron que
os buques saídos destas grades naveguen polos mares dos cinco
continentes.
Astilleros Hijos de J. Barreras superou difíciles etapas como a reconversión
industrial e outros momentos de gran complexidade, abríndose cada vez
máis a un mercado tan competitivo.
Por isto, proponse ó Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:
Conceder a Medalla da Cidade, Reconquista 2008, a Astilleros Hijos de J.
Barreras, en consideración á súa longa traxectoria empresarial a prol da vida
industrial e laboral de Vigo e en consideración á continuidade ininterrompida
das súas actividades."
(Están ausentes a Sra. Lago Rey e o Sr. Rivas González)
INTERVENCIÓN DA PRESIDENCIA: Existe unha proposta, entendo que por
unanimidade dos tres grupos, Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e
Partido Socialista, que establece un acordo que sería: Conceder a Medalla da
Cidade,

Reconquista

2008,

a

"Astilleros

Hijos

de

J.

Barreras",

en

consideración á súa longa traxectoria empresarial a prol da vida industrial e
laboral de Vigo e en consideración á continuidade ininterrompida das súas
actividades.
VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos vintecinco membros presentes
da Corporación, dos vintesete que a constitúen de dereito e de feito,
ACÓRDASE:
Conceder a Medalla da Cidade, Reconquista 2008, a "Astilleros Hijos de J.
Barreras", en consideración á súa longa traxectoria empresarial a prol da
vida industrial e laboral de Vigo e en consideración á continuidade
ininterrompida das súas actividades.
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2.- (61).- NOMEAMENTO DE VIGUESES DISTINGUIDOS.
ANTECEDENTES.- Con data 18 de marzo de 2008, o xefe de Protocolo
informa do que segue:
"O RD 2568/86 que
Funcionamento e Réxime
estas para establecer e
condecoracións (arts. 189
regulamento especial.

aprobou o Regulamento de Organización,
Xurídico das Administracións Públicas, faculta a
acordar a creación de honores, distincións ou
a 191). Os oportunos trámites determinaranse en

En aplicación do artigo 5º.3 do Regulamento de honores e distincións,
aprobado por acordo plenario do 29 de setembro 1981, a Comisión de
Goberno do 14 de marzo de 1988 aprobou a institucionalización do
nomeamento de “Vigués Distinguido”, para galardoar á “persoa ou grupo de
persoas que se distinguiron e sobresaíron ó longo das súas vidas polas
virtudes urbanas ou polo seu quefacer profesional; vigueses famosos,
populares e mesmo nalgúns casos persoas que, polo seu labor calado ou
polo seu auto-rexeitado protagonismo, non son coñecidas pola maioría".
A facultade do nomeamento corresponde ao Pleno da Corporación,
recollendo as propostas formuladas polos grupos políticos municipais."
(Están ausentes a Sra. Lago Rey e o Sr. Rivas González).
INTERVENCIÓN DA PRESIDENCIA: Tamén por unanimidade dos tres grupos
políticos da Corporación existe unha proposta para nomear "Vigueses
Distinguidos ás seguintes asociacións por orde alfabética: Asociación de
Corais Polifónicas de Vigo, ACOPOVI, Asociación de Amigos da Ópera de
Vigo, Asociación de Antigos de Don Bosco-María Auxiliadora, Confraría Cristo
da Vitoria, Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo,
COITIVIGO, Dª María Victoria Alonso Vilariño, Xornal A Nosa Terra.
VOTACIÓN E ACORDO.- Por unanimidade dos vintecinco membros presentes
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da Corporación, dos vintesete que a constitúen de dereito e de feito,
ACÓRDASE:
A proposta dos grupos municipais do PP, PSdeG-PSOE e BNG, outorgar os
seguintes nomeamentos de "Vigueses Distinguidos 2008":
Confraría Cristo da Vitoria
Esta institución, que perpetúa a principal cerimonia relixiosa de Vigo "A
procesión do Cristo", estruturouse polo seu regulamento aprobado o 14 de
marzo de 1933, cumprindo polo tanto 75 anos como herdeira da Irmandade
do Cristo e das anteriores confrarías que deron continuidade a unha
devoción secular.
Esta confraría organiza e promove a devandita procesión, unha das de maior
participación de fieis de toda España, mantendo a súa estrutura dende hai
máis dun século.
Na actualidade integra a mil confrades que representan no Vigo actual unha
devoción que se remonta ao século XVIII.
Asociación de "Amigos de la Ópera de Vigo".
Fundada gracias á tenacidade de D. Camilo Veiga e recollendo a tradición
musical de Vigo, dende 1958 propiciou o establecemento de tempadas de
ópera, se ben no só se adicou a esta cita musical, senón tamén ofreceu á
cidade a posibilidade de contar con figuras de primeira liña, como directores
técnicos e naturalmente artistas líricos, dos que se pode lembrar a Alfredo
Kraus e moitos outros que sería longo citar.
Actualmente continúa nesta liña, traballando arduamente para a
consecución de espectáculos de calidade, cumprindo así medio século
dunha especial adicación.
Asociación de Antigos Alumnos de Don Bosco "María Auxiliadora"
A asociación de antigos alumnos do colexio dos Salesianos, un centro
educativo fundado en 1888 polo que pasaron decenas de milleiros de
vigueses, acolle a uns 350 socios unidos polo mantemento dun vínculo e a
crenza nuns valores, herdanza dunha educación nunha das entidades
docentes máis antigas da cidade, transmitindo deste xeito, estes valores ás
novas xeracións, sen discriminación de ningún tipo, nin pola súa condición
económica ou social.
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Desde xeito as finalidades da asociación son:
Conservar, afondar e levar á práctica os principios educativos salesianos
recibidos. En especial proponse a defensa e a promoción dos valores da
persoa e da vida.
A elevación cultural, social, moral e relixiosa, conforme á educación recibida,
especialmente dos mozos en dificultade.
Favorecer á participación dos mozos ex-alumnos/as en actividades de
voluntariado salesiano, aínda con perspectivas de compromiso misioneiro.
Dª Mª Victoria Alonso Vilariño
Deportista de elite "Baloncesto, en cadeira de rodas"
Nada en Vigo en 1982, ten unha longa historia, pese á súa xuventude como
deportista de elite acadando importantes postos nas tempadas dende 2001
ata hoxe, chegando a posuír o subcampionato da Copa Europea, a Copa
Galicia en máis dunha ocasión e o Campionato de Primeira División e
ascenso á División de Honor dentro da éxida do Club Deportivo AMFIV-Vigo.
Xornal A Nosa Terra:
Fundado en 1916, foi órgano de expresión das Irmandades da Fala e aínda
que cunha periodicidade moi variable, pasou a publicarse decenalmente a
partir de 1933, contando con directores como Alexandre Bóveda, Aquilino
Iglesias Alvariño ou Ramón Suárez Picallo. Foi unha iniciativa de
comunicación importante destacada pola Secretaría Xeral da Comunicación
da Xunta de Galicia, nos Premios Galicia Comunicación 2007.
O Xornal A Nosa Terra celebrou o ano pasado os 100 anos de vida e os 30
desde a súa reaparición en Galicia, logo de que a ditadura franquista
obrigara a esta publicación a exiliarse en Bos Aires. O Goberno galego
acordou concederlle a Medalla Castelao no ano 2007.
Cunha nova presentación asume de novo e con renovados contidos a
información que ao longo da súa historia, deveu nun compromiso na
defensa do idioma e da cultura galega atraendo a este proxecto as voces
máis senlleiras do xornalismo e da literatura galegas, promovendo pola súa
permanencia a galeguidade dende a lectura na nosa lingua.
Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo (Coitivigo)
O Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo é unha
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Corporación de Dereito Público, que ordena no seu ámbito territorial a
profesión de perito industrial e de enxeñeiro.
Constituíuse no ano 1958, co nome de Colexio de Peritos Industriais de Vigo,
ó abeiro da Orde do Ministerio de Industria do 16 de outubro de 1957. O 2
de abril de 2008 cómprese o 50 aniversario da súa constitución.
A súa histórica vinculación coa Escola Universitaria de Enxeñería Técnica
Industrial de Vigo (Medalla de Ouro da Cidade no ano 2001), colabora na
orientación e formación profesional dos seus alumnos.
Concede distintivos honoríficos para premiar e distinguir a aquelas empresas
do ámbito territorial do Colexio, onde enxeñeiros técnicos industriais ou
peritos industriais desenvolven a súa profesión e que se fagan merecedoras
desta distinción pola súa contribución ao progreso da nosa comunidade e ó
seu benestar.
Coitivigo goza dun prestixio indubidable na nosa cidade, desenvolvendo un
extenso labor nos distintos ámbitos, tanto tecnolóxicos como empresariais,
económicos e sociais, sendo a súa achega clave para que Vigo acadase o
seu nivel de desenvolvemento e liderado actual, así como o seu espírito
competitivo e emprendedor, ó promover e incentivar moitas institucións da
cidade.
Asociación Corais Polifónicas de Vigo- ACOPOVI
Seguindo o camiño iniciado pola Coral Polifónica Allegro, precursora da
Asociación de Corais Polifónicas de Vigo "ACOPOVI" constituída dende o ano
2005, ten como vieiro fortalecer, espallar, mostrar e apoiar a cada unha das
agrupacións polifónicas existentes en Vigo, recollendo así o traballo das
máis de 30 agrupacións corais que, en Vigo, continúan cunha tradición que
se perde no tempo.
Esta asociación exerce a súa actividade no ámbito territorial do Concello de
Vigo e pretende que a música coral que se fai na cidade, teña o espazo e
lugar que se merece.
Entre as súas actividades cóntase a organización de festivais de Habaneras,
ciclo de concertos do Nadal ou festivais de corais de Semana Santa,
mostrando o maior esforzo e adicación, divulgado así esta parte importante
da nosa cultura.

E sen ter máis asuntos para tratar, o Sr. Presidente deu por rematada a
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sesión, ás nove horas e quince minutos, da que se redacta a presente acta;
como secretario dou fe do seu contido e incorpórase ó libro de actas do
Pleno autorizada coa miña sinatura e máis a do Excmo. Sr. AlcaldePresidente, conforme ó previsto no artigo 110.2 do RD 2568/1986.
kv/rs.
O ALCALDE,

O SECRETARIO XERAL DO PLENO,

Abel Caballero Alvarez

José Riesgo Boluda.

DILIXENCIA:
Esténdese para facer constar que a presente acta corresponde á sesión
extraordinaria do Pleno do día 24 de marzo de 2008. Consta de catro folios
da serie A numerados do 2141351 ao 2141354, e números do 244 ao 247.
Aprobouse na sesión ordinaria do Pleno do día 26 de maio de 2008.
Vigo, a 26 de maio de 2008
O SECRETARIO XERAL DO PLENO,

José Riesgo Boluda
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