ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 3 de xullo de 2015
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTE:

Excmo. Sr. Alcalde
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Dª Mª. Carmen Silva Rego

Invitados:
D. Javier Pardo Espiñeira
D. José Manuel Fernández Pérez
Dª. Ana Laura Iglesias González
D. Santos Hector Rodríguez Díaz
Dª. Angeles Marra Domínguez

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas do día tres de xullo do dous mil quince
e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez, coa asistencia
dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como secretaria a concelleira,
Sra. Alonso Suárez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co
obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a todos
os membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. González Carnero e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(782).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión constitutiva do 15 de xuño e
sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 19 de xuño de 2015. Deberán
incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e
maila do Sr.Alcalde–presidente.
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2(783).-

DAR CONTA DE SENTENZAS, DECRETOS E AUTOS:

Dáse conta dos seguintes Setenzas e Decretos remitidos por Asesoría Xurídica:
A) EXPTE. Nº 8708-111. SENTENZA DO TSXG NO REC. APELACIÓN Nº
46/2015 INTERPOSTO POLO CONCELLO DE VIGO CONTRA SENTENZA
DO X. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO RC-A Nº 195/14
P.A. (DEMANDANTE: Dª SUSANA GONZÁLEZ TORRES.OBXECTO: XGL.
9.4.2014. EXTINCIÓN DA RELACIÓN LABORAL INDEFINIDA POR
COBERTURA REGULAR DA PRAZA) ESTIMADA A APELACIÓN.
B) EXPTE. Nº 9077-111. SENTENZA DO X. CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO RC-A Nº 105/2015 P.A. DEMANDANTE:
D. RAFAEL GONZÁLEZ BARCELÓ. OBXECTO: DESESTIMACIÓN
PRESUNTA DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN DO 17.12.2014. RPA
(NON COMUNICACIÓN DATOS REXISTRO MUNICIPAL DE PARELLAS DE
FEITO). DESESTIMADO O RECURSO.
C) EXPTE.
Nº 9078-111. SENTENZA DO X. CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO NO RC-A Nº 124/2015 P.A. DEMANDANTE:
D. DAVID TABOADA RAMIS.
OBXECTO: RESOLUCIÓN DO 17-2-2015 (E.P). RPA, CAÍDA NA VÍA PÚBLICA
O 10.5.-2014 -EXPDTE.: 4380/243. DESESTIMADO O RECURSO.
D) EXPTE. Nº 8318-111. SENTENZA DO TSXG, SALA DO C-A, SECCIÓN 3ª,
NO REC. APELACIÓN Nº 7142/2014 INTERPOSTO CONTRA SENTENZA
DESESTIMATORIA DO X.CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO
NO RC-A Nº 294/2013 P.O. (DEMANDANTE: D. ALFONSO VIDAL GUNTÍN E
OUTRA PERSOA.OBXECTO: RPA, ACCIDENTE O 20-3-2012, ESCALEIRAS
DO APARCADOIRO DO AUDITORIO, BEIRAMAR). DESESTIMADA A
APELACIÓN.
E) EXPTE. Nº 8841-111. SENTENZA DO X. CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO NO RC-A Nº 368/14 P.A. DEMANDANTE: Dª
MARÍA ALONSO ABRALDES.
OBXECTO: RESOLUCIÓN DO 04.03.15. RPA, CAÍDA NA VÍA PÚBLICA O 12-2013 (RÚA GARCÍA BARBÓN)- EXPDTE.: 4208/243. DESESTIMADO O
RECURSO.
F) EXPTE. Nº 8974-111. SENTENZA DO X. CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO RC-A Nº 34/2015 P.A. DEMANDANTE:
D. MARCOS VITURRO GÓMEZ. OBXECTO: RESOLUCIÓN DE SELECCIÓN
DE PERSOAL: 1 PRAZA DE TAX, TURNO LIBRE. DESESTIMADO O
RECURSO.
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G) EXPTE. Nº 8278-111. SENTENZA DO TSXG, SALA DO C-A, SECCIÓN 3ª,
NO REC. APELACIÓN Nº 7125/2014 INTERPOSTO POR D. ODILO MÉNDEZ
PIÑEIRO, CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO X. CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO (RC-A Nº 279/13 P.O.OBXECTO:
DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCIÓN 263-2013). DESESTIMADA A APELACIÓN.
H) EXPTE. Nº 9080-111. DECRETO DO X. CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO NO RC-A Nº 106/15 P.A. DEMANDANTE: D.
ALFONSO BARRIO COUTO.
OBXECTO: DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE REPOSICIÓN.
SANCIÓN
DE TRÁFICO. DESESTIMENTO DA AUTORA.
I) EXPTE. Nº 8759-111. SENTENZA DO TSXG, SALA DO C-A, SECCIÓN 1ª,
NO REC. APELACIÓN Nº 142/2015 INTERPOSTO DAMASO PENA GONZÁLEZ CONTA SENTENZA DESESTIMATORIA DO X. CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO (RC-A Nº 227/2014 P.A.OBXECTO: XGL 235-2014. BASES ESPECÍFICAS SELECCIÓN POLICÍA MUNICIPAL)
DESESTIMADA A APELACIÓN.
K) EXPTE. Nº 7417-111. SENTENZA DO TSXG, SALA DO C-A, SECCIÓN 1ª,
NO REC. APELACIÓN Nº 10/2015 INTERPOSTO POR IRIA M. ÁLVAREZ CANELLA CONTRA SENTENZA DESESTIMATORIA DO X.CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 1 DE VIGO (RC-A Nº 180/2012 P.O.OBXECTO: XGL 163-2012. SELECCIÓN DE 12 PRAZAS DE AUXILIARES ADMON XERAL -OEP
2008). ESTIMADA A APELACIÓN.
Acordo:
A Xunta de Goberno Local queda informada.

3(784).RESOLUCIÓN DE RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN
INTERPOSTO CONTRA ACORDO DA X.GOBERNO LOCAL DO 24.04.15
RELATIVO Á REVISIÓN DO PREZO DO CONTRATO DO SERVIZO DE AXUDA NO
FOGAR. EXPTE. 104955/301.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 26/06,
do asesor xurídico adxunto á xefatura de Benestar Social, conformado pola xefa do servizo
e polo xefe de área que di o seguinte:
“I.1. A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión ordinaria do 24.04.2015
adoptou o seguinte acordo:
«Primeiro: Aprobar para o contrato de servizos de axuda no fogar, adxudicado a CLECE,S.A.,
NIF A80364231, a reducción do prezo hora por efecto do IPC negativo no período revisado,
agosto 2013-setembro-2014, e correspondente ao 50% da variación experimentada polo IPC nacional, quedando establecido ese prezo en 12,65 euros.
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Segundo: Regularizar na primeira facturación que se presente a partires da notificación do presente acordo, o importe correspondente ao número de horas prestadas entre o 1 de outubro de
2014 e a citada facturación.
Terceiro: Notificar este acordo ó contratista, con indicación de que contra él caberá interpoñer
recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes ou
ben, directamente, recurso contencioso-administrativo perante os xulgados do contenciosoadministrativo de Vigo no prazo de dous meses, ámbolos dous prazos contados a partir do dia
seguinte á recepción da súa notificación. De se presentar o recurso de reposición, non poderá
interpoñerse recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o primeiro
ou ben se produza a súa desestimación presunta polo transcurso do prazo máximo dun mes
establecido para ditar e notificar a resolución (Arts. 116 - 117 da Lei 30/92 e 8, 25, 46 e ccdtes.
da Lei 29/98)».
I.2. Este Acordo da Xunta de Goberno local, que puxo fin á via administrativa, foi debidamente
notificado ó contratista o 08.05.2015 (Rexistro de saída nº 12147, do 30.04.2015), segundo
consta no expediente.
I.3. Durante o prazo habilitado para a presentación de recursos, tivo entrada o 28.05.2015 no
Rexistro xeral municipal (Doc. nº 150068423) o recurso potestativo de reposición formulado por
D. José Manuel González Villalva, actuando en nome e representación da mercantil “Clece,
S.A.”, solicitando a súa estimación e conseguinte revogación dese acordo da XGL e que se dicte
un novo acordo municipal de revisión do prezo do contrato do SAF no sentido e termos que nel
se indican.
II. NORMATIVA EXAMINADA
-

CE/1978 (Constitución española, 29 decembro 1978).
EAG (Estatuto de Autonomia de Galicia; LO.1/1981, do 6 de abril).
LRBRL (L.7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime local).
L.27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Admón. local.
L.5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013,
do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local.
L.19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
LALGA (L.5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia).
ROF (RD.2586/1986, do 28 de novembro, Regulamento de Organización, funcionamento e
Réxime xurídico das Entidades locais).
LRX-PAC (L.30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico da Admóns. públicas e do
Procedemento administrativo común).
LRXCA (L.29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdicción contencioso-administrativa).
TRRL (RDLex. 781/1986, do 18 de abril, Texto refundido das disposicións legais vixentes en
materia de Réxime local).
TRLCSP (RDLex.3/2011, do 14 de novembro, Texto refundido da Lei de Contratos do Sector
público).
LCSP (L.30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público).
L.22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014
L.2/2015, do 30 de marzo, de desindexación da economía española.
RXC (RD.1098/2001, do 12 de outubro, Regulamento xeral da Lei de contratos das Admóns.
Públicas), no que non se opoña á LCSP.
RD.817/2009, do 8 de maio, Regulamento de desenvolvemento parcial da LCSP.
TRLRFL (RDLex.2/2004, do 5 de marzo, Texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais).

S.ord. 3.07.15

-

Pregos (FEC – PCAP) e contrato do SAF, asinado o 29.09.2013 (BOP nº 205, do
24.10.2013).
Bases de execución do Orzamento xeral – Concello de Vigo.
III. DEREITO/VALORACIÓN XURÍDICA

III.1. O recurso potestativo de reposición presentado polo representante de “Clece, S.A.” diríxese
contra o precitado Acordo da Xunta de Goberno Local do 24.04.2015, polo que se aprobou para
o contrato de SAF a reducción do prezo/hora por efecto do IPC negativo no período revisado
(agosto 2013 – setembro-2014), e correspondente ao 50% da variación experimentada polo IPC
nacional, quedando establecido ese prezo en 12,65€.
III.2. O escrito de recurso cumpre cos requisitos formais básicos para a súa admisibilidade: interpónse en prazo e forma polo representante legal do contratista (xúntase copia da escritura de
poder xeral para pleito) e diríxese fronte a un acto administrativo susceptible de impugnación por
este medio (Art. 107, 116 e ccdtes. LRX-PAC), solicitando a estimación do recurso e, en consecuencia, que se deixe sen efecto a resolución impugnada e se proceda a revisar o prezo do contrato de SAF de acordo coas súas pretensións.
III.3. De acordo co disposto no Art. 117.2 LRX-PAC, o prazo máximo para ditar e notificar a resolución do recurso de reposición é dun (1) mes. Transcorrido este sen que se producise a súa re solución expresa, deberíase entender desestimado por silencio administrativo (Art. 43.2 LRXPAC) para os efectos de poder deducir o recurso contencioso-administrativo; sen prexuízo da
obriga que pesa sobre a Administración de dictar resolución expresa en todos os procedementos
e de notificala, calquera que sexa a súa forma de iniciación (Art. 42.1 LRX-PAC).
III.4. Procede, pois, entrar a coñecer o recurso presentado, que propoñemos DESESTIMAR expresamente a teor dos seguintes argumentos:
1) Non é obxecto de discusión a data de inicio que debe ser tomada en consideración para
os efectos de cálculo desta revisión de prezos: agosto de 2013. En efecto, de acordo co
Apdo. 3.j) das FEC anexas ó Prego de cláusulas administrativas particulares do contrato,
esa data será a da adxudicación do contrato (XGL do 23.08.2013), sempre que esta se
producise no prazo de 3 meses desde a finalización do prazo de presentación de ofertas
(11.05.2013). Noutro caso, se a adxudicación se producise con posterioridade (como así
sucedeu), esa data será aquela na que remata dito prazo.
«Procederá a primeira revisión de prezos transcorrido un ano dende a data de formalización do contrato, e sempre e cando este se tivese executado a lo menos no 20 % do seu
importe, e recollerá o 50% da variación experimentada polo IPC nacional no período que
medie entre a data de revisión e a data de adxudicación do contrato, sempre que esta se
produza no prazo de tres meses dende a finalización do prazo de presentación de ofertas ou respecto da data en que termine o dito prazo de tres meses se a adxudicación se
produce con posterioridade» (Apdo. 3.j] FEC, Anexo II PCAP).
2) A cuestión litixiosa céntrase exclusivamente na determinación da data de referencia para
o cómputo dese prazo dun ano. A resolución recorrida toma en consideración a de setembro de 2013 para o periodo agosto 2013 – setembro 2014 e con efectos a partir do
01.10.2014, porque o Apdo. 3.j) das FEC establece a procedencia da revisión de prezos
transcorrido 1 ano desde a data de formalización do contrato (20.09.2013), sempre e
cando este se tivese executado alomenos no 20% do seu importe. Tanto un como outro
límites (acumulativos e non alternativos) actúan conxuntamente de forma que para que
se poña en marcha o sistema de revisión de prezos deben superarse estes dous umbrais, de natureza temporal e material, respectivamente (Informe JCCA nº 17/1997).
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Seguindo a tese sostida, entre outras, na STSJ de Madrid (secc. 3ª) nº 663/2007 do
18.10.2007, se o contrato foi asinado o 20.09.2013, eses doce primeiros meses do contrato cumpriríanse o 19.09.2014 e a partir dese momento comezaría o décimo terceiro
mes, que é a partir do que comeza a revisión de prezos.
3) Neste caso, como acontece con normalidade, a data de formalización do contrato
(20.09.2013) non coincide coa prevista de inicio da prestación do servizo, que no propio
documento administrativo contractual queda demorada ata o 01.10.2013: «O prazo do
contrato será de dous anos, comezando a prestación o dia 1 de outubro de 2013» (Cláusula 4).
Agora ben, o contrato perfeccionouse e, polo tanto, despregou todos os seus efectos
desde a súa formalización en documento administrativo o 20.09.2013. Outra cousa é que
o inicio efectivo da prestación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) ás persoas usuarias
non comezase ata o 01.10.2014, pois é lóxico supoñer a necesidade de dispor dun tempo prudencial para programar e organizar debidamente o acceso e a prestación deste
servizo (valoración técnica, deseño da intervención, sinatura dos contratos de acceso,
organización do persoal e horarios, etc.); actividades previas indispensables que tamén
forman parte do contrato e supoñen “execución” do mesmo.
O recorrente entende, en cambio, que é a data de inicio efectivo da prestación do SAF e
non á da formalización do contrato a que debe ser considerada para os efectos do cálculo da revisión do prezo, tendo en conta -argumenta- a lóxica desta institución, pensada
para posibilitar o axuste á alza ou á baixa dos prezos fixados nos contratos do sector público para recoller as variacións económicas experimentadas durante a súa execución. A
argumentación parecería sólida e estaría ben fundamentada se non fose porque entra en
colisión coa literalidade tanto do precepto legal aplicable (Art. 89.1 TRLCSP) como do
clausulado do contrato subscrito por “Clece, S.A.” e mesmo coa interpretación sostida
sobre o particular pola «Junta Consultiva de Contratación Administrativa» (JCCA), como
a seguir comprobaremos.
4) En efecto, por unha banda, o Art. 89.1 do TRLCSP (na redacción vixente ata o
31.03.2015) preceptúaba que: «A revisión de prezos nos contratos das Administracións
Públicas terá lugar, nos termos establecidos neste Capítulo e salvo que a improcedencia
da revisión se prevese expresamente nos pregos ou se pactase no contrato, cando este
se executase, cando menos, no 20 por 100 do seu importe e transcorrese un ano desde
a súa formalización. En consecuencia, o primeiro 20 por 100 executado e o primeiro ano
transcorrido desde a formalización quedarán excluidos da revisión».
5) En congruencia coa lei, a Cláusula 2 do contrato de servizos de SAF formalizado o
20.09.2013 entre o Concello de Vigo e a mercantil “Clece, S.A.” estableceu que: «O pre zo do contrato é de cinco millóns oitocentos mil euros (5.800.000.-) I.V.E. Incluído; e un
prezo hora de asistencia domiciliaria de 12,67 euros (sen IVE). Este prezo será obxecto
de revisión de acordo co disposto no apartado 3.j das Follas de Especificacións do Contrato anexas ó prego de cláusulas administrativas particulares que se adxuntan» que,
como dixemos, ten en conta como data para estes efectos a de formalización do contrato
(20.09.2013), que é cando se perfeccionan os contratos do sector público (Art. 27 TRLCSP) e xurden dereitos e obrigas recíprocas para as partes, e non a de inicio da presta ción do servizo (01.10.2013).
Lémbrase que, tal como se expresa no propio contrato, a súa sinatura por parte do contratista implicaba a plena aceptación e conformidade dos Pregos que rexeron esta contratación (Cláusulas 1 e 5), e polo tanto, tamén da cláusula na que se preveía a revisión
do prezo do contrato transcorrido 1 ano desde a data de formalización do mesmo, que
determina o inicio da obrigatoriedade deste.
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6) Por outra banda, a JCCA no seu Informe nº 35/10, do 06.04.2011 (“Dia que determina el
inicio del plazo para la revisión de precios en los contratos administrativos”), emitido por
solicitude da “Intervención General de la Admón. del Estado” (IGAE), abordou, entre outras cuestións, a relativa a se o cómputo do prazo dun ano durante o que non cabe a revisión de prezos debe coincidir coa data de “adxudicación definitiva” (baixo a vixencia da
LCSP/2007, Art. 77.1); hoxe, coa de “formalización do contrato” (Art. 89.1 do
TRLCSP/2011) ou, pola contra, debe coincidir coa de inicio da execución do contrato,
como pretendería aquí o recorrente.
A cuestión formúlase pola IGAE nos seguintes termos: “1) El inicio del cómputo del plazo
de un año, durante el cual no cabe la revisión de precios, según el artículo 77.1 de la
LCSP, ¿ha de coincidir con la fecha de la adjudicación definitiva?, o, por el contrario,
¿debe coincidir con el momento del inicio de la ejecución del contrato”.
A resposta da JCCA, cuxas conclusións son perfectamente trasladables ó suposto que
nos ocupa, pode resumirse do seguinte xeito:
- Tendo en conta que a execución do contrato foi posterior á adxudicación, só poderá
procederse a aplicar as fórmulas de revisión de prezos unha vez transcorrido o prazo
dun ano desde a súa “adxudicación” (Art. 77.1 LCSP); hoxe, desde a súa “formalización”
(Art. 89.1 e 27 TRLCSP). Consideración Xurídica (CX) nº 3.
- Considera a JCCA que, seguindo o principio “in claris non fit interpretatio”, pódese concluír que a revisión de prezos nos contratos administrativos só poderá ter lugar unha vez
transcorrido o prazo dun ano desde a súa adxudicación (LCSP) / formalización (TRLCSP). CX nº 4.
- Ó longo da regulación da institución da revisión de prezos, considerouse como momento de inicio da revisión de prezos o da “adxudicación” (agora, formalización) do contrato,
non o do inicio da súa execución. CX nº 4.
- Pódese concluír tamén que o feito de que o último inciso do Art. 77.1 da LCSP fixese
referencia ó “primeiro ano de execución” simplemente referíase a un periodo de tempo
dun ano, exento de revisión de prezos, posterior en todo caso ó momento da adxudicación (formalización) e computable a partir deste. CX nº 5.
7) A data de inicio da execución do contrato que o recorrente pretende aplicar á revisión de
prezos do contrato de servizos do SAF unicamente era de aplicación, baixo a vixencia da
LCSP, ós contratos de xestión de servizos públicos. En efecto, neste tipo de contratos o
“dies a quo” para a aplicación da revisión de prezos computábase o primeiro ano desde
o comezo da súa execución e non desde a adxudicación, sen que tampouco fose necesario ter executado o 20% da prestación para que a invogación e aplicación da cláusula
revisora resultasen procedentes (Art. 77.1. pfo. 2º LCSP) .
8) Sen embargo, xa co TRLCSP (ata a modificación operada pola L.2/2015, do 30 de marzo, de desindexación da economía española), eliminouse esa especialidade e a data de
referencia para a revisión do prezo dos contratos, incluídos tamén os de xestión de servizos públicos, será a da súa formalización (Art. 89 TRLCSP).
IV. PROPOSTA
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En consecuencia, visto o que antecede e a normativa de pertinente aplicación; en especial, os
Arts. 107-113 e 116-117 da LRX-PAC, propónse á Xunta de Goberno Local (Art. 127 LRBRL e D.
Adic. 2ª TRLCSP), a adopción do seguinte,
«ACORDO
PRIMEIRO: Desestimar expresamente, con base no informe-proposta transcrito na parte expositiva deste Acordo e polos motivos que no mesmo se indican, o recurso potestativo de reposición
presentado o 28.05.2015 (Doc. nº 150068423) polo representante legal da mercantil “Clece,
S.A.”, adxudicataria do contrato do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Vigo contra o
Acordo da Xunta de Goberno Local de data 24.04.2015 polo que se aprobou para este contrato
de servizos a reducción do prezo/hora por efecto do IPC negativo no periodo revisado (agosto
2013 – setembro 2014), correspondente ó 50% da variación experimentada polo IPC nacional,
quedando establecido en 12,65€.
SEGUNDO: Notificar este Acordo á recorrente, con indicación de que contra a resolución deste
recurso non cabe ningún outro recurso administrativo, a non ser o extraordinario de revisión nos
casos establecidos no artigo 118.1 da LRX-PAC, e de que poderá interpoñer recurso
contencioso-administrativo nos Xulgados do contencioso-administrativo de Vigo no prazo de
dous (2) meses contado desde o día seguinte ó da súa notificación».

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

4(785).PROXECTO DE CONVENIO PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN Á
FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DAS FEIRAS
DO LIBRO DE VIGO 2015. EXPTE. 15026/331.
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes xurídico e de
fiscalización do 04/06/15 e do 15/06/15, respectivamente, dáse conta do informe
proposta do 09/06/15, do xefe do servizo de Cultura conformado polo xefe de Promoción e
Xestión Cultural, polo concelleiro-delegado de área e pola concelleira de Facenda que di o
seguinte:
“Con data 28 de maio de 2015, o concelleiro-delegado da Área de Cultura, Festas e Política do
Benestar, D. Cayetano Rodríguez Escudero resolveu que polo servizo de Cultura se inicie o
expediente de subvención do Concello de Vigo a FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA
para a organización e realización das FEIRAS DO LIBRO DE VIGO 2015, e realizar un convenio
con esta entidade para regulala.
ANTECEDENTES.A Federación de Libreiros de Galicia promove as Feiras do Libro de Vigo, nas dúas seccións do
libro novo ou en catálogo e do libro antigo e de ocasión. As feiras réxense polo Decreto da Xunta
de Galicia 40/1995 do 27 de xaneiro, que regulan as feiras culturais.
As Feiras do Libro de Vigo organizadas pola Federación de Libreiros de Galicia, coa
colaboración da Consellería de Cultura e Turismo contarán cunha Comisión Técnica para o
conxunto das mesmas. A dirección técnica de cada feira estará a cargo do Presidente da
Federación de Libreiros de Galicia ou da persoa na que este delegue.
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A Federación de Libreiros de Galicia constitúese como unha asociación integrada polos libreiros
con establecemento aberto na Comunidade Autónoma Galega, para cumprimento de fins e
obxectivos comúns propios do ramo de librerías, para o fomento da solidariedade entre os seus
membros e para acadar todos aqueles que se describen nos seus estatutos.
A memoria económica que se achega ao presente convenio, incorpora o presuposto xeral de
gastos e ingresos da actividade obxecto do convenio polo importe total de 31.700€ (trinta e un
mil setecentos euros), financiándose a mesma, entre outras, mediante a achega total de 7.200€
do Concello de Vigo.
O orzamento para a Feira do Libro Novo é de 21.000€, aportando o Concello de Vigo 5.000€
(23,81 %), Xunta de Galicia 5.000€ (23,81%), Deputación Provincial de Pontevedra 1.000€
(4,762%) cotas dos participantes 8.000€ (38,1%) e recursos da entidade 2.000€ (9,52%). O
orzamento para a Feira do Libro Antigo e de Ocasión é de 10.700€ aportando o Concello de Vigo
2.200 (20,56%),Deputación Provincial de Pontevedra 750€ (7,01%), cota participación
expositores 5.000 (46,73%) e recursos propios da entidade 2.750€ (25,70%).
DOCUMENTACIÓN.Por parte da asociación , presentouse a documentación relativa ao expediente de subvención,
que está integrada pola seguinte:
–Proxecto da actividade
–NIF do Presidente
–CIF da Asociación
–Estatutos da Asociación
–Certificado de estar ao corrente de pagos coa Axencia Tributaria
–Certificado de estar ao corrente de pagos coa Xunta de Galicia
–Xustificante de solicitude de estar ao corrente de pagos co Concello de Vigo
–Certificación da conta bancaria
–Declaración de non estar incurso en prohibición para obter subvencións.
–Certificación da axencia tributaria da exención do IVE
–Declaración doutras axudas.
–Cronograma actualizado.
–Escrito de solicitude de inscripción no rexistro municipal de asociacións.
–Escrito de data 28 de maio de 2015 remitido pola FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE
GALICIA de aceptación do texto do convenio de colaboración relativo á celebración das
FEIRAS DO LIBRO DE VIGO 2015 proposto polo Concello de Vigo.
LEXISLACIÓN APLICABLE.A concesión subvención que outorgue o Concello de Vigo a FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE
GALICIA, para a organización do programa FEIRAS DO LIBRO DE VIGO 2015, obxecto do
presente convenio rexerase pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD
887/2006, do 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos;
R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo TRLRFL, Lei 7/1985, de 2 de abril RBRL e demais lexislación
básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de
Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se
conteñen neste convenio; as bases de execución dos vixentes orzamentos municipais e as
restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Será responsabilidade da entidade a correspondente xestión e autorización dos dereitos de
autor, ou de calquera outra obriga derivada do Real Decreto-lexislativo 1/1996 do 12 de abril,
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.

S.ord. 3.07.15

A concesión da subvención directa a FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA deberá
axustarse ao previsto no art.22.2 apartados a) e c) da Lei 38/2003 xeral de subvencións, tanto
por estar prevista nominativamente no presuposto do Concello de Vigo de 2015, como polo
interese público, social e cultural que supón a actividade para a cidade de Vigo; acreditado na
concordancia do programa singular a executar, os fins estatutarios da entidade, a súa
complementariedade ca actividade cultural organizada polo Concello e marcada diferenza ca
oferta doutras entidades, polo cal non procede promover a concorrencia para o seu
outorgamento.
De acordo co previsto no art. 26.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os
convenios serán o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas
nominativamente; polo que se inclúe o correspondente proxecto de convenio na proposta de
resolución.
ÓRGANO DE RESOLUCIÓN E ÁMBITO DE COMPETENCIAS .O órgano de goberno para a concesión desta subvención directa é a Xunta de Goberno Local.
O obxecto do expediente corresponde a materias de competencia propia do Concello segundo os
artigos 25.2. m da Lei 7/1985, do 2 de abril, promoción da cultura e equipamentos culturais e o
80.2. n) (actividades culturais) da Lei 5/1997, de administración local de Galicia.
FINANCIAMENTO DA SUBVENCIÓN.A subvención do Concello de Vigo á FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA ten como
obxecto financiar a organización das FEIRAS DO LIBRO DE VIGO 2015 e figura na partida
3340.489.00.06 “FED. LIBREIROS DE GALICIA FEIRA DO LIBRO DE VIGO”, a concesión
dunha subvención nominativa por importe de 7.200 €, a favor da devandita entidade.
A subvención do Concello de Vigo a FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA, é compatible
con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de
calquera outras administracións ou entes públicos ou privados.
CONDICIÓNS DE CONCESIÓN DA SUBVENCIÓN Á FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE
GALICIA.
A resolución de concesión da subvención deberá establecer as condicións e compromisos
aplicables (segundo se establece tanto na Lei Xeral de Subvencións como na Lei de
subvencións de Galicia), que se detallan no texto de proposta de convenio.
Achégase ao presente expediente informe xurídico do Secretario de Administración Municipal de
data 4 de xuño de 2015.
Coa conformidade do concelleiro-delegado da Área de Cultura, Festas e Museos e, tralos
informes xurídico e da Intervención Xeral do Concello de Vigo, faise a seguinte
PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL.“PRIMEIRO.- Aprobar a concesión directa da subvención de 7.200€ (sete mil douscentos euros)
á, NIF: V15038458, para o financiamento das FEIRAS DO LIBRO DE VIGO 2015 , organizado
por esta entidade; e autorizar e dispoñer o devandito gasto con cargo á partida 3340.489.00.06
“FED. LIBREIROS DE GALICIA FEIRA DO LIBRO DE VIGO”, que figura no presuposto do
Concello de Vigo. O Secretario de Administración Municipal emitiu informe xurídico favorable con
data 4 de xuño de 2015.
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SEGUNDO.- Que se aprobe o texto do proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e
FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA que regula o desenvolvemento da subvención
outorgada para o financiamento do programa “FEIRAS DO LIBRO DE VIGO 2015”.

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

5(786).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA ORGANIZACIÓN DO 24º
GRAN PREMIO CICLISTA TEIS O VINDEIRO 5 DE XULLO DE 2015. EXPTE.
13891/333.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
29/06/15, do director deportivo do IMD conformado polo secretario de Admon.
Municipal e polo concelleiro-delegado de Deportes que di o seguinte:
“O Club Ciclista Teis con (CIF:G36754323), solicitou o día 06-02-2015, a través do Rexistro
Municipal (Doc.150015503) autorización ó Concello de Vigo para organizar o seguinte evento
deportivo nun espazo público:
•

Nome do evento: 24º GRAN PREMIO CICLISTA TEIS

•

Data: 5 de xullo de 2015

•

Horario:
◦ Inicio e fin evento:dia 5 (9.00 a 13.30h)
◦ Inicio do Montaxe:09.00h.

◦ Fin do desmontaxe:13.30h
O solicitante remitiu a documentación necesaria para a tramitación do expediente administrativo
correspondente a dito evento que terá lugar o domingo 5 de xullo de 2015. O evento
comenzará ás 10.00h con unha ginkana diante do mercado de Teis, ao mesmo tempo tamén
comenzará a carreira dos cadetes e seniors, que percorrerá por Sanjurjo Badía, Enrique
Lorenzo Avda. De Guixar e Julián Estévez, dita proba terá unha duraciónde 3 horas.
A Concellería de Deportes, área responsable da coordinación das autorizacións municipais
necesarias para o desenvolvemento do evento deportivo de referencia, solicitou e recibiu
informes positivos das seguintes áreas municiapais implicadas:
•

Policía Local.

•

Seguridade.

•

Protección civil

2.- FUNDAMENTO XURÍDICO:
A solicitude de autorización tramitouse tendo en conta o disposto no anexo II do Real
Decreto 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulación
para a aplicación e desenvolvemento do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor e seguridade vial, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de
marzo, que determine que a competencia para expedir a autorización para celebrar probas
deportivas, marchas ciclistas e outros eventos, corresponderá ao concello, cando a proba se
desenvolva integramente dentro do casco urbano , con exclusión das travesías, e que o
solicitante manifesta contar co Seguro de Responsabilidad Civíl ao que se refiere o artigo 23 da
Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia, informa favorablemente a proposta.

S.ord. 3.07.15

A entidade solicitante deberá cumprir as “Normas xerais sobre a utilización de espazos
públicos” aprobadas pola Comisión de Goberno o 17 de marzo de 2003, así como o disposto no
anexo II do Regulamento Xeral de Circulación referido a probas deportivas, marchas ciclistas e
outros eventos.
Visto o anterior, proponse a Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
3- PROPOSTA DE ACORDO:
Autorizar o Club Ciclista Teis con (CIF:G G36754323 ), a organizar o vindeiro domingo 5 de
xullo de 2015 o evento deportivo denominado 24º GRAN PREMIO CICLISTA TEIS, a proba
comenzará ás 10.00 con unha ginkana diante do mercado de Teis, e o mesmo tempo
comenzará a carreira ciclista que percorrerá por Sanjurjo Badía, Enrique Lorenzo Avda. De
Guixar e Julián Estévez, dita carreira terá unha duración de 3 horas.”

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

6(787).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DO 24.06.15 POLA QUE SE
APROBA A RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E AS LISTAS DE
AGARDA NAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS. EXPTE. 17186/332.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta da Resolución do 24/06/15, da
concelleira-delegada de Educación que di o seguinte:
“Vista a proposta contida no informe do técnico superior do Servizo de Educación de data 23 de
xuño de 2015, sobre reclamacións e lista definitivas de adxudicación de prazas e listas de
agarda para as Escolas Infantís Municipais para o curso 2015/2016 (expte. nº 16206/332)
RESOLVO:
1. Estimar, polas razóns expostas no informe técnico do Servizo de Educación de data 23
de xuño de 2015 e incorporar aos respectivos expedientes a documentación aportada
pola/os seguintes recurrentes: Lorena Faure Jorge (Nº Rex. 150069852), incorporando,
excepcionalmente, o alumno solicitante aos listados definitivos da EIM Atalaia, como segunda opción cunha puntuación de 15 puntos. Lorena Gándara Ferreira (Nº Rex.
1500699935), incorporando, unha vez revisada a baremación, na lista definitiva da EIM
Navia que solicita en primeira opción cunha puntuación de 22 puntos. Aida Vázquez
Lago (Nº Rex. 150070587), incorporando nos listados definitivos da EIM Atalaia cunha
puntuación de 21 puntos. Marta Queija Martínez (Nº Rex. 150071769, 150071824 e
150071825), incorporando, unha vez revisada a baremación, na lista definitiva da EIM
Navia cunha puntuación de 20 puntos. Pedro Luis Gómez Abalo (Nº Rex. 150072672),
incorporando, nos listados defintitivos da EIM Navia, cunha puntuación de 20 puntos.
Mayra Elizabeth Morales Galiano (Nº Rex. 150073179), incorporando ao alumno nos listados definitivos da EIM Santa Marta cunha puntuación de 25 puntos. Mª Victoria Álvarez
García (Nº Rex. 150074041), aceptar a revisión da baremación, incorporando á alumna
solicitante nos listados definitivos da EIM Santa Cristina cunha puntuación de 25 puntos.
2. Desestimar, polas razóns expostas no presente informe do técnico, a reclamación presentada por: Rosa Ana Rodríguez López (Nº Rex. 150070476).
3. Aprobar a adxudicación das seguintes prazas, que estaban condicionadas por falta de
documentación e que completaron durante o período de reclamacións: Victoria Pagoada
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4.

5.

6.
7.

González, cunha puntuación definitiva de 23 puntos, Daniela Iglesias Seoane, cunha
puntuación definitiva de 24 puntos, Vera Martin Alonso, cunha puntuación definitiva de 24
puntos, Luna Oliveira Lemos, cunha puntuación de 18 puntos, Martina Martinez Jimenez,
non completa a documentación xustificativa da familia monoparental, polo que resulta
unha puntuación definitiva de 20 puntos, Mía Soutullo Cordeiro, cunha puntuación definitiva de 24 puntos, Carla Armesto López, cunha puntuación definitiva de 18 puntos, Gael
Díaz Langlais, cunha puntuación definitiva de 17 puntos, David Pazos Durán, cunha puntuación definitiva de 18 puntos, Victoria Fátima Alassan Adama, cunha puntuación definitiva de 18 puntos, Enzo Domínguez da Silva.
Se rexeitan as seguintes prazas, que estaban condicionadas por falta de documentación
e que non a completaron ou que non cumpren os requisitos establecidos nas Normas
para a adxudicación de prazas nas escolas infantís municipais 0-3 (EIM) para o curso
2015/2016: María Docampo Álvarez, Bruno Lorenzo González, Latyfa Paun, Pedro Parga Benlloch, Pedro Costas González, Alma Boullosa Bajo, Álvaro Freire Argibay, Camila
María Martínez Boan, Jhasiel Salcedo Florez, Amelia Molinos Fernández, Leire Iglesias
Cameselle, Andrea Castro Otero, Lenon Vilas Muñoz.
Aprobar definitivamente as listas de adxudicación de prazas e lista de agarda nas Escolas Infantís Municipais de Santa Cristina-Lavadores, Atalaia-Teis, Santa Marta-Casco Vello, Costeira-Saiáns, Tomás Alonso, Bouzas, Mestres Goldar-Castrelos e Navia para o
curso 2015-2016 que se inclúen no expediente.
Ordenar a publicación das listas citadas no taboleiros de anuncios das Escolas Infantís
Municipais e na páxina web escolasvigo.org/reim
Indicar aos interesados/as que a resolución que se lle notifica pon fin á via administrativa
ao abeiro do disposto no artigo109.c) da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común 30/1992, de 26 de novembro. Contra
este acto administrativo poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o
mesmo órgano que o dictou no prazo de un mes contado a partir do día seguinte ao da
presente notificación, de acordo co disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992. Asemade, poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo perante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo segundo o previsto nos artigos 1, 8,
25.1, 46.1 da lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición contencioso-Administrativa, 116 e concordantes da Lei 30/1992, no prazo de dous meses contados dende o
día seguinte ao da presente notificación; sen presuízo da interposición polo/a
interesado/a de calquera outro recurso que estime procedente conforme a Dereito.

Desta Resolución darase conta á próxima Xunta de Goberno Local.”

A Xunta de Goberno Local queda informada.

7(788).CESIÓN TEMPORAL DE VIVENDA MUNICIPAL IDENTIFICADA NO
REXISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS CO Nº F00473-C-008. EXPTE. 6793/224.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
29/06/15, da xefa do servizo conformado pola concelleira-delegada de área e polo
secretario de Admon. Municipal que di o seguinte:
“Con data 4 de febreiro de 2009 a Xunta de Galicia, resolve conceder ao Concello de Vigo a au torización de inicio de actividades para tres vivendas de propiedade municipal co obxecto de po der destinalas ao acollemento temporal para mulleres vitimas de violencia de xénero, baixo a ti-
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poloxia de “Vivendas tuteladas” ordenando a anotación destas autorizacións no Rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais cos seguintes números de identificación: F-00473-C-006,
F-00473-C-007, e F-00473-C-008.
O día 29 de xuño de 2015 o equipo de profesionais do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller emite informe no que se expón a problemática familiar de Dª Poliyanna Majer Da
Costa, vítima de violencia de xénero e acollida no Centro de Emerxencia para mulleres en situación de violencia de xénero, xunto co seu fillo, desde o día 2 de marzo de 2015, e se reflicte a
necesidade de procurarlle un recurso alternativo de acollemento temporal a medio prazo, nunha
das vivendas que conforman a rede municipal de vivendas de protección para mulleres vítimas
de violencia de xénero.
En atención á demanda formulada e á situación descrita nos proxectos de intervención emitidos
polo equipo profesional do Centro de Emerxencias e polo servizo municipal de atención á muller,
a concellería de Igualdade valora necesario que se aprobe a ocupación provisional da vivenda
identificada co número F-00473-C-008, co obxecto de que Dª Plyanna Majer Da Costa, con nú mero de DNI Y1832455 J, e o seu fillo, a ocupe por un período de 6 meses, a contar desde o
6/07/2015, transcurridos os cales deberá abandonar a vivenda, agás se xustifique a necesidade
de prórroga polos servizos municipais de atención á muller.
Durante o período de permanencia na vivenda municipal a unidade familiar recibirá apoio profesional por parte da educadora de apoio asignada e polo equipo multidisciplinar adscrito á concellería de Igualdade.
Por todo o exposto, se propón á Xunta de Goberno Local que adopte o seguinte acordo:
“Autorizar a cesión temporal da vivenda municipal identificada no Rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais co número F-00473-C-008 atendendo ás circunstancias que obran no
expediente 6793-224, por un período de 6 meses, transcurridos os cales a unidade familiar deberá abandonar a vivenda, agás se xustifique a necesidade de prórroga polos servizos munici pais de atención á muller”

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

8(789).RELACIÓN
102529/140.

DE

XUSTIFICANTES

DE

LIBRAMENTOS.

EXPTE.

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
26/06/2015, da xefa do servizo de Fiscalización conformado polo viceinterventor
xeral municipal que di o seguinte:
Lexislación aplicable:
• Artigos 190 e 213 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
• Artigo 69 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
• Base 23 das de Execución do Orzamento prorrogado de 2014.
INFORME INTERVENCIÓN
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En relación á/s contas xustificativas dos seguintes pagos a xustificar:

Habilitado

Nºpagamento Aplicación orzamentaria

Importe
librado

Importe
Data de
xustificado pagamento

Data Real Data le- Reintegro S/ a
xusticagal de
favor
ción
xustificación

Barbará Rodríguez 201500002394
Beatriz

9200.2260300

6.000,00

5.981,73

16/01/15

27/04/15

16/04/15

18,27

---

Cabrera
Jorge

Riande 201500020166

3112.2279900

1.000,00

919,52

23/03/15

11/06/15

23/06/15

80,48

---

Escariz Couso Al- 201500004991
berto

9200.2219902

500,00

458,94

26/01/15

12/05/15

26/04/15

41,06

---

Escariz Couso Al- 201500010880
berto

9200.2219901

137,03

0,00

06/02/15

08/05/15

06/05/15

137,03

---

Escariz Couso Al- 201500020693
berto

9201.1620001

210,00

210,00

27/03/15

24/04/15

27/06/15

0,00

---

Escariz Couso Al- 201500020695
berto

9201.2302000

103,37

103,37

27/03/15

26/05/15

27/06/15

0,00

---

Escariz Couso Al- 201500020696
berto

9201.2312000

420,00

351,04

27/03/15

26/05/15

27/06/15

68,96

---

Escariz Couso Al- 201500027661
berto

1650.1620000

690,00

690,00

28/04/15

29/05/15

28/07/15

0,00

---

Escariz Couso Al- 201500027663
berto

1650.2302000

328,81

328,81

28/04/15

29/05/15

28/07/15

0,00

---

Escariz Couso Al- 201500027664
berto

1650.2312000

273,60

273,60

28/04/15

29/05/15

28/07/15

0,00

---

Escariz Couso Al- 201500030643
berto

9310.1620000

419,99

419,99

11/05/15

21/05/15

11/08/15

0,00

---

Espada
Luis

Recarey 201500010878

9250.2260100

500,00

163,20

06/05/15

29/04/15

06/08/15

336,80

---

Espada
Luis

Recarey 201500022596

9250.2279900

17.999,00

17.683,40

08/04/15

05/06/15

08/07/15

315,60

---

Espada
Luis

Recarey 201500022598

9250.2330000

7.572,60

7.572,60

08/04/15

04/06/15

08/07/15

0,00

---

Fernández Fernán- 201500002507
dez Paz

2310.4800000 100.000,00

98.812,74

20/01/15

27/04/15

20/04/15

1.187,26

---

Gutiérrez
Francisco J.

Orúe 201500011705

2410.2310005

2.000,00

1.160,00

11/02/15

07/05/15

11/05/15

840,00

---

Gutiérrez
Francisco J.

Orúe 201500025323

2410.2312001

450,00

378,29

21/04/15

11/05/15

21/07/15

71,71

---

Gutiérrez
Francisco J.

Orúe 201500025324

2410.2302001

244,14

173,50

21/04/15

11/05/15

21/07/15

70,64

---

Gutiérrez
Francisco J.

Orúe 201500025325

2410.2302001

244,14

173,50

21/04/15

11/05/15

21/07/15

70,64

---

Gutiérrez
Francisco J.

Orúe 201500025326

2410.2312001

450,00

404,94

21/04/15

11/05/15

21/07/15

45,06

---
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Gutiérrez
Francisco J.

Orúe 201500025327

9251.2330000

600,00

600,00

21/04/15

29/04/15

21/07/15

0,00

---

Martínez
Francisco

Muñoz 201500003280

1320.2269900

3.000,00

290,09

22/01/15

27/04/15

22/04/15

2.709,91

---

Martínez
Francisco

Muñoz 201500004469

1320.2312000

600,00

14,60

23/01/15

27/04/15

23/04/15

585,40

---

Otero Lamas Fran- 201500002504
cisco

3112.4800000

5.000,00

1.801,26

20/01/15

10/04/15

20/04/15

3.198,74

---

San Luis Costas 201500002381
Avelino

9120.2269900

700,00

118,16

16/01/15

04/06/15

16/04/15

581,84

---

San Luis Costas 201500002382
Avelino

9120.2200100

700,00

700,00

16/01/15

28/05/15

16/04/15

0,00

---

San Luis Costas 201500002383
Avelino

9120.2310000

1.000,00

343,65

16/01/15

22/05/15

16/04/15

656,35

---

Vieites Alén José 201500010877
Manuel

9200.2260300

6.000,00

5.979,78

06/02/15

12/06/15

06/05/15

20,22

---

Vivero Mijares An- 201500003889
tonio

1350.2269900

1.500,00

873,15

23/01/15

08/05/15

23/04/15

626,85

---

Vivero Mijares An- 201500005202
tonio

1350.2269901

3.000,00

2.525,99

29/01/15

07/05/15

29/04/15

474,01

---

Vivero Mijares An- 201500012445
tonio

1350.2250000

312,00

307,23

18/02/15

07/05/15

18/05/15

4,77

---

Vivero Mijares An- 201500033643
tonio

1350.2250000

93,45

93,45

27/05/15

09/06/15

27/08/15

0,00

---

TOTAL

162.048,13 149.906,53

12.141,60

Procedeuse a comprobar por esta Intervención :

Alcance da fiscalización

Si

Se rendiron no prazo establecido, a excepción dos libramentos nº 201500002394 de Barbará Rodríguez Beatriz, 201500004991 e 201500010880 de Escariz Couso Alberto,
201500002507 de Fernández Fernández Paz, 201500003280 e 201500004469 de Martínez
Muñoz Francisco, 201500002381, 201500002382 e 201500002383 de San Luis Costas
Avelino, 201500010877 de Vieites Alén José Manuel e 201500003889 e 201500005202 de
Vivero Mijares Antonio.

✔

A conta está debidamente asinada e están relacionadas as facturas e documentos orixinais a
excepción dalgúns supostos nos que non se procede formalmente a citada enumeración.

✔

Os gastos concretos e determinados son adecuados ó fin para o que se entregaron os fondos.

✔

Acredítase a realización efectiva e conforme dos gastos e servizos, así como a realización
material do pagamento ó acreedor da factura ou xustificante.

✔

Inclúese, mandato de pagamento, se procede, acreditativo do reintegro sobrante.

✔

Non
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Resultado da fiscalización
De conformidade

Con observacións

De disconformidade

Os libramentos nº 201500002394 de Barbará Rodríguez Beatriz, 201500004991 e 201500010880 de Escariz Couso Alberto, 201500002507 de Fernández Fernández Paz,
201500003280 e 201500004469 de Martínez Muñoz Francisco, 201500002381, 201500002382 e 201500002383 de San
Luis Costas Avelino, 201500010877 de Vieites Alén José Manuel e 201500003889 e 201500005202 de Vivero Mijares Antonio non se rendiron dentro do plazo legal de xustificación.
A diversa documentación que compón as contas xustificativas, deberá ser unida ó mandato de pagamento orixinal despois da súa aprobación pola Xunta de Goberno Local.

A Xunta de Goberno Local queda informada.
9(790).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA ACADEMIA
GALEGA DE SEGURIDADE EN MATERIA DE FORMACIÓN DA POLICÍA LOCAL.
EXPTE. 44042/212.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
26/06/15, do intendente-xefe da Policía Local, conformado polo concelleiro-delegado
de área e polo concelleiro de Orzamentos, que di o seguinte:
“Lei de Forzas e Corpos de Seguridade, en resposta ao establecido no art. 148.1.22ª da
Constitución delimitou o alcance da competencia atribuída ás CCAA en relación coa
coordinación das Policías Locais, abarcando, entre outras, a facultade de coordinar a formación
profesional das Policías Locais mediante a creación de Escolas de Formación. Esta facultade foi
asumida e exercida pola nosa Comunidade Autónoma a través do organismo autónomo cuxa
última denominación é Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP), segundo a súa lei de
creación. Tanto esta lei, a 1/2007 coma a 4/2007 de coordinación de policias locais, lle atribúen
a competencia para “ Elaborar os programas formativos e impartir os cursos de formación e
perfeccionamento dirixidos ao ingreso e promoción interna nas distintas escalas dos corpos da
policía de Galicia e das policías locais, así como a súa formación continua , perfeccionamento e
especialización.
O labor formativo despregado por este organismo está a contribuir sen dúbida algunha a
incrementar a profesionalización dos persoais de Policía Local de Galicia. Máis, por razóns de
variada índole, dita formación nin resulta suficiente para alcanzar o alto grao de capacitación e
especialización que a Policía Local necesita para levar a cabo a súa complexa misión con
eficacia e plena satisfacción da comunidade á que serve nin alcanza á totalidade dos persoais
de Policías Locais da Comunidade Autónoma. Está, por conseguinte, necesitada dun labor
formativo complementaria para a consecución de tal logro.
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O Concello de Vigo, ao amparo da súa competencia propia en materia de Policía Local, prevista
na Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e a través da Academia de
Formación da Policía Local ,vén levando a cabo desde o ano 2000 un labor complementario no
ámbito da formación continua, perfeccionamento e especialización dos seus funcionarios de
Policía, orientada a dar unha resposta máis inmediata aos cambios normativos e máis
adecuada ás demandas de formación específicas do Corpo e á estratexia Local de Seguridade.
Os principios de eficacia e eficiencia da actuación administrativa aconsellan a cooperación de
ambas entidades na formación continua dos membros da Policía Local de Vigo, a cuxo efecto
elabórase o convenio que se presenta no anexo I e cuxa aprobación e firma se propón.
A colaboración formalizada no convenio ten por obxecto material os cursos de formación
continua para ou Corpo dá Policía Local de Vigo. ( cláusula primeira)
Asímesmo, o Concello de Vigo mantén a capacidade de decisión sobre a organización, deseño
das actividades formativas, selección dos asistentes e contratación do profesorado ( cláusulas
terceira e cuarta).
O anterior permite soster, sen dúbida, que a colaboración que se formaliza no convenio non
compromete os resortes necesarios para que a formación deseñada e impartida en execución do
mesmo responda aos obxectivos estratéxicos do servizo dá Policía Local de Vigo e ás
necesidades de formación detectadas para ou ano 2015.
No eido das vantaxes que para o Concello de Vigo derívanse da colaboración de ambas as
institucións son, ademais, do apoio organizativo e asistencia técnica da propia AGASP en
materia de formación policial:
En primeiro lugar, tal e como se desprende da cláusula terceira do convenio, a elaboración e
entrega en cada acción formativa dos programas, documentación, material e expedición de
diplomas correspondentes.
En segundo lugar, o convenio ten unha repercusión positiva na carreira profesional dos membros
do corpo da Policía Local por canto, a tenor dos disposto na Orde de 28 de xaneiro de 2009 da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se determina entre
outras ou baremo de méritos para ou ingreso, promoción interna e mobilidade nos corpos de
policías locais, as actividades formativas desenvolvidas polos concellos en convenio coa AGASP
obteñen maior baremación que se, pola contra, son desenvolvidas exclusivamente polos
concellos e posteriormente homologadas pola AGASP.
Asimesmo, de conformidade co previsto na Lei 1/2007, de 15 de xaneiro pola que se regula a
AGASP e o Decreto 59/2012, de 19 de xaneiro que establece as condicións e procedemento
para a homologación pola AGASP de cursos impartidos por outras entidades,
a propia
homologación da formación non conveniada coa AGASP suxeitase a un procedemento máis
gravoso e sometido a tasa.
En conclusión, a sinatura do convenio non supón para o Concello gasto adicional o que xa ven
facendo para a formación dos membros da Policía Local, non compromete o diseño da mesma
en función das necesidades e estratexias propias, e recibe a cambio o apoio organizativo e
asistencia técnica da AGASP, o material didáctico dos cursos e a homologación dos mesmos.
No expediente consta a existencia de crédito suficiente e adecuado nas aplicacións orzmentarias
1320.2330000 ( cursos de formación impartidos por empregados públicos) e 1320.2279910
( cursos de formación impartidos por empresas) para o gasto de 7.000,00 euros e 14.000,00
euros, respectivamente, en concepto de pago do profesorado contratado.
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Enviado o expediente ao servizo de Intervención para fiscalización foi devolto previa elaboración
polo servizo dunha dilixencia de data de 03/06/2015, onde se fan 4 observacións.
A primeira delas refírese á sinatura do informe xurídico polo Xefede Área de Seguridade e
Mobilidade, carente, segundo o servizo de Intervención, da atribución de informe xurídico da
Policía.
Ben, para esclarecer ese descoñecemento, achégase copia da Instrucción de servizo do
Concelleiro-delegado da Área de Seguridade, Mobilidade e Xestión Municipal, de 1 de febreiro
de 2013, sobre acumulación das funcións do posto de traballo de Adxunto Xurídico da Policía
Local ao posto de Xefe da Área de Mobilidade, Seguridade, Tráfico e Extinción de Incendios, sen
que á data actual se teña coñecemento da súa revogación. Achégase asimesmo, copia da guía
de funcións do posto de Adxunto Xurídico.
A segunda observación fai referencia á necesaria sinatura do Informe-proposta pola Concelleira
Delegada de Economía e Facenda. Subsánase coa súa inclusión.
Asimesmo subsánanse os outros dous erros detectados na redacción do convenio, que conleva
a reordenación da numeración do clausulado.
Enviado novamente o expediente ao servizo de Intervención, éste emite informe favorable o
15/06/2015, votando en falta o programa e contido das accións que van a ser obxeto de
colaboración. Os contidos formativos son os resultantes do Plan de Formación do Concello de
Vigo do ano 2015 para ou Corpo dá Policía Local de Vigo, e do consenso coa AGASP,
conforme ao contemplado nas cláusulas primeira e terceira do Convenio.
En mérito de canto antecede, o funcionario que suscribe ven en propoñer ao Concelleiro
delegado de Seguridade e Mobilidade que eleve á Xunta de Goberno Local a seguinte proposta
de ACORDO
1º.- Aprobar o convenio de colaboración en materia de formación coa Academia Galega de
Seguridade Pública, que se achega como Anexo.
2º.- Autorizar o gasto total de 21.000 € necesario para a execución do convenio, conforme a
seguinte distribución:
- 7.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 1320.2330000 ( cursos de formación
impartidos por empregados públicos)
- 14.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 1320.2279910 ( cursos de formación
impartidos por empresas).”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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“CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN ENTRE A ACADEMIA GALEGA
DE SEGURIDADE PÚBLICA E O CONCELLO DE VIGO
A Estrada, ____________________ de 2015
REUNIDOS
DUNHA PARTE, D. Luis Menor Pérez, director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública
(AGASP), actuando no seu nome e representación en virtude das competencias que ten atribuídas
polo artigo 12 da Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública.
DOUTRA, D. Abel Caballero Álvarez , alcalde-presidente do Concello de Vigo, actuando en virtude
das súas facultades, no establecido na Lei 7/1985, e o Regulamento Orgánico deste Excmo.
Concello.
Recoñecéndose ambas as dúas partes con capacidade e representación legal suficiente para o
outorgamento do presente convenio de colaboración,
E X P O Ñ E N:
I.- Conforme á Lei 1/2007, da Academia Galega de Seguridade, este centro é un organismo
autónomo de carácter administrativo, adscrito á consellería competente en materia de interior e
xustiza. Entre outros fins, a AGASP ten encomendada a función de organizar e impartir os cursos de
formación continua, perfeccionamento e especialización dos membros dos corpos de policía local,
servizos municipais de protección civil e xestión de emerxencias, e servizos de prevención e extinción
de incendios e salvamento, segundo o artigo 4 da devandita lei, que tamén prevé no seu artigo 5.2 a
función de promover relacións de intercambio e colaboración, coas universidades e institucións de
Galicia.
II.- Que conforme aos artigos 137 e 141 da C.E., a Lei 7/1985, do 02 de abril, Reguladora das Bases
de Réxime Local e demais lexislación estatal e autonómica, o Concello de Vigo é unha entidade local
territorial, que ten personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus
fins.
Que o artigo 57 da Lei de Bases de Réxime Local contempla o Convenio como un dos instrumentos
de carácter consensual, a través dos cales pode ter lugar a cooperación económica, técnica e
administrativa entre os entes locais e calquera das restantes administracións territoriais.
III.- Que en aras dos principios de eficacia e eficiencia que deben presidir toda actuación
administrativa, ambas partes detectan a necesidade de cooperar no exercicio da función de
formación continua e perfeccionamento do persoal da seguridade pública e das emerxencias dese
concello, porque brinda a oportunidade de multiplicar os logros de cada institución reducindo os
custos.
Que advertidos e convencidos do interese público e común desa colaboración, acordan formalizalo
xuridicamente no presente convenio e co contido que se deriva das seguintes
C L Á U S U L A S:
PRIMEIRA: Obxecto do convenio.
O obxecto do presente convenio é acordar un marco de colaboración entre a AGASP e o Concello de
Vigo, para a formación continua do seu persoal da seguridade pública e das emerxencias.
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Esta formación levarase a cabo mediante cursos e demais accións formativas sobre temas que sexan
de interese profesional e que supoñan unha mellora da súa cualificación e eficacia no servizo, a
través do mantemento ou potenciación da súa capacitación, así como mediante a participación en
actividades de difusión das funcións, medios e procedementos.
SEGUNDA: Cooperación e asistencia
En base aos principios de colaboración, cooperación e asistencia no ámbito do sector público a
AGASP facilitaralle ao concello de Vigo os medios de coñecemento e información precisos para unha
mellor execución dos servizos específicos de xestión de emerxencias e seguridade pública que sexan
competencia deste organismo. En correspondencia o concello Vigo facilitaralle a información que
poda ser de utilidade para a investigación, estudo e divulgación de contidos técnicas nos ámbitos da
seguridade, protección civil e emerxencias
TERCEIRA: Organización das actividades formativas.
A organización dos cursos, xornadas e das accións formativas en xeral, deberá axustarse ás pautas
seguintes:
O deseño, estrutura, obxectivos e as datas de cada curso serán consensuados por ambas as dúas
partes, podendo ser propostos por calquera delas indistintamente.
A AGASP comprométese a elaborar os programas, documentación e material para o alumnado.
As solicitudes de participación que remita o alumnado dirixiranse ao Concello de Vigo que será o
último responsable da selección de admitidos ás actividades formativas.
Os criterios de selección serán os que estableza o Concello de Vigo para cada convocatoria.
Feita a selección, confeccionarase unha listaxe de admitidos/as á que se lle dará a publicidade
habitual para que cada solicitante saiba que está admitido/a e poida comunicar a imposibilidade de
asistencia ao curso, se así fose.
Comunicarase a lista de admitidos/as a AGASP, coa antelación suficiente para poder proceder a
realización dos trámites de xestión oportunos.
CUARTA: Profesorado, aulas e locais.
De forma conxunta decidiranse a selección e contratación dos profesores.
As clases impartiranse nas aulas ou instalacións do Concello de Vigo, que presenten idoneidade,
capacidade e medios técnicos bastantes, ou noutras instalacións que decidan ambas partes.
QUINTA: Seguimento, coordinación e control do desenvolvemento dos cursos.
O Concello de Vigo, a través do seu persoal, ou polo que se determine en cada caso pola Comisión
de seguimento, asume o control dos cursos, xornadas ou calquera acción formativa derivada deste
marco de colaboración, especialmente en canto á asistencia dos alumnos ás clases, o funcionamento
e emprego de medios técnicos e a atención aos docentes.
Nos diplomas que se expidan ao remate de cada curso figurarán ambas institucións, e estarán
asinados polo alcalde do Concello de Vigo ou co Concelleiro-delegado de Seguridade e Mobilidade e
polo director xeral da AGASP. O deseño dos mesmos será determinado conxuntamente.
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As certificacións que poidan requirir os docentes ou alumnos sobre a súa participación ou asistencia
nas actividades formativas, poderán ser expedidas por calquera das partes, facendo constar a
organización conxunta.
SEXTA: Financiamento e xestión económica dos cursos ou xornadas.
O financiamento das actividades formativas desenvolvidas ao abeiro do convenio axustarase ás
seguintes regras:
1.- O Concello de Vigo sufragará o pago de docentes conforme a seguinte distribución:
- Ata un máximo de 14.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 1320.2279910 ( cursos de
formación impartidos por empresas)
- Ata un máximo de 7.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 1320.2330000 ( cursos de
formación impartidos por empregados públicos)
2.- Este convenio non supón custe económico para á AGASP.
SÉTIMA: Requisitos para a obtención do diploma e réxime disciplinario.
Ambos aspectos se regularán pola normativa aplicable na AGASP para cada tipo de acción formativa,
que se especificarán en cada convocatoria.
OITAVA: Comisión de seguimento.
Para o desenvolvemento e seguimento deste convenio créase unha Comisión Mixta paritaria,
composta por dúas persoas designadas por cada parte, que adoptará os acordos por unanimidade.
Son funcións desta comisión de seguimento as atribuídas no artigo 6.3 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común.
NOVENA: Vixencia do convenio.
O presente convenio estenderá a súa vixencia dende a data da sinatura por tódalas partes ata o día
31 de decembro de 2015, prorrogándose de forma expresa por anualidades naturais, salvo denuncia
de calquera das partes antes da súa finalización, ou da finalización de cada unha das prórrogas.
DÉCIMA: Resolución e revogación do convenio.
Serán causas de resolución do presente convenio as seguintes:
–A renuncia de calquera das partes, formulada por escrito con tres meses de antelación.
–O incumprimento das cláusulas do mesmo.
–O mutuo acordo das partes.
UNDÉCIMA: Modificacións.
As modificacións formalizaranse mediante Addenda, cos mesmos requisitos e condicións que para a
aprobación do convenio se esixen.
DUODÉCIMA: Réxime xurídico.
Este convenio ten natureza administrativa e rexerase pola Lei 30/1992, de 26 de novembro, de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e pola
lexislación sobre a materia obxecto do mesmo; adicionalmente pola lexislación de contratos do sector
público e demais normas de dereito administrativo; e en defecto deste último polas normas de dereito
privado.
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As discrepancias que xurdan pola aplicación do presente convenio serán resoltas pola Comisión de
Seguimento prevista na cláusula oitava. De persistir as mesmas resolverá o Vicepresidente e
Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e a Xunta de Goberno Local do
Concello de Vigo, no ámbito das respectivas competencias, poñendo fin á vía administrativa.
O presente convenio obriga ao cumprimento do expresamente pactado, someténdose ambas as dúas
partes ao acordado en todas as estipulacións, e como proba de conformidade asínase, por duplicado,
no lugar e data arriba indicados.
POLA ACADEMIA GALEGA
DE SEGURIDADE PÚBLICA
Luis Menor Pérez

POLO CONCELLO DE VIGO
Abel Caballero Álvarez”

10(791).COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE POR ENCOMENDA DE FUNCIÓNS DE D. JESÚS SAAVEDRA RODRÍGUEZ E D. AURELIO ADÁN FERNÁNDEZ (4º TRIMESTRE 2014-1º TRIMESTRE 2015). EXPTE. 26645/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
11/06/15, dáse conta do informe-proposta do 05/06/15, da técnica de Formación de
RR HH, conformado pola xefa do servizo e polo concelleiro-delegado de xestión municipal que di o seguinte:
“En data 09/09/2013, a 1ª Tenente de Alcalde e Concelleira deleada da Área de Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes Proxectos, Patrimonio, Economía e Facenda resolveu encomendarlle a
distintos funcionarios municipais do Servizo de Urbanismo funcións propias doutros postos de
traballo no Servizo de Patrimonio con carácter estrictamente provisional e sen prexuízo tanto das
tarefas propias do posto de traballo ao cal esten adscritos, como das características inherentes
ás prazas das cales son titulares, considerando o disposto no artigo 73.2 da Lei 7/2007, do 12 de
abril, do Estatuto Básico do Empregado Público que preceptúa que as Administracións Públicas
poderán asignar ao seu persoal funcións, tarefas ou responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan, sempre que resulten adecuadas á súa clasificación, grao ou categoría, cando as necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma das retribucións. Da citada Resolución foi dada conta a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria
do 25/04/2014.
Na citada Resolución realizanse as seguintes encomendas de funcións:
Encomenda de Funcións ao funcionario D. Jesús Saavedra Rodríguez (Xefe de Cartografía e
Delineación) e Dna. María Luisa Sobrino del Río (Xefe Servizo Árez Técnica de Urbanismo),
encoméndándoselle funcións correspondentes á dirección, xestión, tramitación e sguimento e
control dos traballos técnicos, cada un dentro do ámbito da súa especializacion, realizados pola
Concesionaria adxudicatria dos traballos de comprobación, revisión e actualización do Inventario
Municipal de Bens e Dereitos do Concello de Vigo, así como as das diferentes tarefas da
unidade de Patrimonio.
Encomenda de Funcións ao funcionario D. Aurelio Adán Fernández (arquitecto técnico) y Dna.
Raquel López González (arquitecta técnica) da realización de tarefas propias da súa plaza e
posto no servizo de patrimonio así como a revisión técnica dos traballos realizados pola
concesionaria adxudicataria da comprobación, revisión e actualización do inventario municipal
de Bens e Dereitos.
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Incluense no presente expediente copia da Resolución anteriormente mencionada, así como certificación da Xunta de Goberno Local do 25 de abril de 2014.
En data 19/05/2015, remítese a este Servizo expediente 19764-240 e 19765-240 “Complemento
por funcions realizadas derivadas da encomenda de funcions”, correspondentes ao 4º trimestre
2014 e 1º do 2015 no que se solicita por parte da Sra. Xefa da Area de Tenencia de Alcaldía co
conforme da Sra. Concelleira-delegada de Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes Proxectos,
Patrimonio, Economía e Facenda, a tramitación dun complemento de productividade a favor dos
funcionarios citados polos periodos sinalados, polo desenvolvemento das funcions
encomendadas por Resolucion da Concelleira Delegada da Area, dandose conta da mesma a
Xunta de Goberno Local na sua sesion de data 25/04/204,
En data 21/05/2015, o Concelleiro delegado de Xestion Municipal, ordea que por parte deste
SErvizo se realicen os trámites administrativos necesarios para propoñer a Xunta de Goberno
Local, a
aprobación dun complemento de productividade aos empregados municipais
relacionados, polo desempeño das funcions encomendadas e que de seguido se recollen:
Cuarto Trimestre do ano 2014:
Dirección técnica dos traballos de actualización do Inventario municipal que está desarrollando a
empresa SCI, S.L.
Membros da Comisión municipal do Seguimento do control da comprobación, revisión de actualización do Inventario municipal de Bens e Dereitos (reunións semanais e mensuais)
Seguimento a diario cos técnicos da empresa SCI, S.L. adxudicataria dos traballos de actualización.
Comprobación e validación de 645 expedientes individuais de propiedades municipais, referentes:
- Edificacións de colexios, locais, cemiterios, aavv, etc
- Terrenos, zonas verdes, etc
- Cesión de viais
- Cesión de uso en superficie
- Dereitos reais
- Valoracións varias dos inmobles do inventario
Informes quincenais que se emiten a tódolos membros da Comisión (informes núms. 23,24,25
e 26).
Estudio “in situ” da parroquia de Saians dos viais propostos para descatalogar ou incluir no Inventario municipal, porposto pola empresa adxudicataria dos traballos.
Informes tecnicos sobre o proxeto de obra do restaurante denominado Jonathan, ubicado na
praia de Samil (exp.: 19672/240)
Elaboración,estudio y programación da ampliación do contrato da empresa adxudicataria
SCI,S.L.,dos traballos de Revisión e Actualización do Inventario.
Estudio y elaboración,seguimento do proxecto bàsico da obra a realizar no Pazo da RaposeiraSardoma.
Estudio das ofertas e adxudicaciòn das obras correspondentes o proxecto de Recuperaciòn da
Rua Elduayen e Praza da Princesa (Exp.7279/307).
Informes sobre o Mercado do Progreso.
Informes sobre o proxecto de cubrición das escaleiras mecanicas , na rua Segunda
Repùblica,Exp.2589/440.
Informe e estudio, sobre a nova concesión do Museo Marco.
Memoria e valoraciòn na 3ª planta, do proxecto de Iluminaciòn, na oficiña de Patrimonio Historico.
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Direcciòn e certificaciòns de obra de demoliciòn,no kiosco da Alameda.
Adecuaciòn do local ubicado na zona verde do Poligono de Navia,(Exp. 2821/240).
No proxecto de Cuberta da Grada de Rio, no estadio de Balaìdos,seguimento coa dirrecciòn facultativa nas diversas reuniòns efectuadas.
Primeiro trimestre do ano 2015
Dirección técnica dos traballos de actualización do Inventario municipal que está desarrollando a
empresa SCI, S.L.
Asistencia e traballo na Comisión municipal do Seguimento do control da comprobación, revisión
de actualización do Inventario municipal de Bens e Dereitos.
Seguimento a diario cos técnicos da empresa SCI, S.L. adxudicataria dos traballos de actualización.
Comprobación e validación de 636 expedientes individuais de propiedades municipais, referentes:
Edificacións de colexios, locais, cemiterios, aavv, etc
Terrenos, zonas verdes, ete
 Cesión de viais
 Cesión de uso en superficie
−
Dereitos reais
−
Valoracións varias dos inmobles do inventario.
Todo de acordo aos informes quincenais que se emiten a tódolos membros da Comisión (informes núms. 27,28,29,30,31 e 32).
Estudio “in situ” da parroquia de Saians,Oia,Zamàns,Teis,Matamá e Lavadores dos viais propostos para descatalogar ou incluir no Inventario municipal, porposto pola empresa adxudicataria
dos traballos.
Direcciòn e seguimento da concesion administrativa da obra do restaurante denominado “Jona than”, ubicado na praia de Samil (ex: 19672/240)
Elaboración,estudio y programación da ampliación do contrato da empresa adxudicataria
SCI,S.L.,dos traballos de Revisión e Actualización do Inventario.
Aparcamiento da Plaza de Portugal,Exp.3161/440.Estudio e levantamento do estado actual,asi
como a nova proposta tècnica , para a nova adxudicaciòn.
Aparcamiento da Plaza da Porta do Sol,Exp.16699/240.Estudio e levantamento do estado actual,asi como a nova proposta tècnica , para a nova adxudicaciòn.
Estadio de Balaidos,informe das obras de Tribuna Fase II- Exp. 3208/440
Estadio de Balaidos,informe das obras de Rio Fase I- Exp. 2670/433.
Informes sobre o Mercado do Progreso.
Estadio de Balaidos,informe das obras de Tribuna Fase I- Obra adxudicada por Celta,S.A.D
Informe e estudio, sobre a nova concesión do Museo Verbùm,Exp.2389/340.
No proxecto de Cuberta da Grada de Rio, Preferencia no estadio de Balaìdos,seguimento coa dirrecciòn facultativa nas diversas reuniòns efectuadas.
Nos dos trimestres sinalados realizaronse informes técnicos en relación co funcións de patrimo nio de expedientes de diferentes servizos municipais (o propio patrimonio, fomento, Patrimonio
Historico, dmon Tributos-xestion catastral, etc) da totalidade dos expedientes que a continuación
se relacionan, coa súa correpondiente tramitación:
1491/244,
1881/244,1885/244,1891/244,1923/244,1926/244,1934/244,
1948/244,1954/244,
1955/244,1958/244, 1959/244 ,1961/244,1971/244,1989/244,1990/244, 2017/244,2024/244,
2032/244, 2039/244, 2047/244, 2049/244, 2050/244, 2051/244, 2053/244, 2069/244, Docs
140146085, 150027493, 19559/240, 19709/240, 19710/240, 19719/240, 19720/240, 19749/240,
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91257/240, 17533/423,83567/323 ,19932/503, 8954/210, 1923/422, 13461/310, 82015/421,
18090/423, 83104/323, 88313/210, 18090/421
As vixentes instruccións sobre plantilla e relación de postos de traballo aprobadas pola Xunta de
Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010, establecen que con cargo ó complemento de productividade aboarase: o especial rendemento, dedicación e a actividade extraordinaria pola plena dispoñibilidade do persoal que presta os seus servizos nesta administración.
O apartado terceiro da antedita Resolución especifica que en virtude do especial rendemento requerido e dado o carácter obxectivo no desempeño dos cargos, os funcionarios nomeados percibirán, durante o periodo que desempeñen as funcións mencioadas e en concepto de productividade, excluida do previsto nas instruccións de plantilla, a diferencia retibutiva que podía existir
entre os complementos de destino e especifico dos postos que son titulares e os cargos para os
que se lles nomea provisionalmente e accidentalmente.
Na solicitude de aboamento deberá relacionarse de xeito exhaustivo as tarefas levadas a cabo
no periodo obxecto de aboamento e deberá acompañarse de listado de control de presencia no
que se contemple a maior adicacion horaria resultante da realización das tarefas encomendas
amais das correspondentes ao posto ao que se este adscrito. Dito exceso de xornada non será
compensable con descansos, compensacion ou reducción de xornada nin aboable
En relación co incremento da xornada laboral susceptible de xustificar adicionalmente a efectiva
realización dos traballos, debe sinalarse que os datos relativos a tal aspecto están á disposición
da Intervención Xeral Municipal no Servizo de Recursos Humanos para calquera comprobación
ou solicitude de aclaración adicional que se precise, lembrando que constitúe responsabilidade
dos respectivos xefes/as de servizo a correcta reordenación das cargas de traballo dos efectivos
ao seu cargo, de xeito que non se xeneren situacións de desempeño de máis de un posto en
franxa horaria simultánea
Asi mesmo, considerase imprescindible a redefinicion de parametros de asignacion de
complementos de productividade nos casos de acumulación de funcions, incluidos nas vixentes
instruccions de plantilla.
O complemento de productividade forma parte das retribucións complementarias dos empregados públicos, consonte ao artigo 24 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP); norma de carácter básico ao abeiro do disposto no artigo 1 da mesma.
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado na Lei 7/2007,
do 12 de abril, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e conseguinte entrada en vigor da
normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo posterior da mesma (Disposición Final
Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa ao artigo 23 da Lei 30/1984, do 2 de
agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, e que á súa vez ten sido expresamente
derogado pola Disposición Derogatoria Única, apartado b). Á vista do cal -e cos obvios límites
temporais que condicionan a mesma- debe acudirse ao preceptuado na Lei 36/2014 de 26 de
diciembre, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2014, que contempla o complemento de
productividade como aquel complemento destinado a retribuir o especial rendemento, actividade
e adicación extraordinaria ou interese ou iniciativa con que se desempeñen os postos de
traballo, consignando que cada departamento ministerial determinará -entre outros aspectos- os
criterios de distribución e de fixación das contías individuais do complemento de productividade
dacordo coas seguintes normas:
A valoración da productividade deberá realizarse en función das circunstancias obxectivas
relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no seu caso, co grao de
participación na consecución dos resultados ou obxectivos asignados ao correspondente programa.
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En ningún caso as contías asignadas por complemento de productividades durante un período de
tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou apreciacións correspondentes a
períodos sucesivos.
Específicamente, o Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das
retribucións dos funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á normativa
anteriormente exposta- establece no seu artigo 5 -en canto ao complemento retributivo de
productividade- que éste está destinado a retribuir o especial rendemento, a actividade
extraordinaria e o interese e iniciativa con que o funcionario desenvolva o seu traballo.
A apreciación da productividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas
relacionadas directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ao
mesmo, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de productividade durante un
período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público, tanto
dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada Corporación
a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do complemento de
productividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no artigo 7.2.b) –30% no
caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva global orzamentada para
cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboral- da suma das cantidades que
correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de retribucións básicas, complemento de
destino e axuda familiar-.
Dos citados empregados municipais D. Jesús Saavedra Fernández atopase en servizo activo
neste concello Vigo, en réxime laboral, mentres que D. Aurelio Adán Fernández actualmente é
persoal propio do Organismo Autónomo da Xerencia Municipal de Urbanismo percibindo as súas
retribucións do orzamento de dito Organismo Autónomo.
Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente traballados, segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades temporais, vacacions, etc, as
cantidades a percibir no periodo comprendido entre o 01/10/2014 e 31/03/2015, no caso de D
Jesús Saavedra Fernández , NP 14166 e DNI 35984439-L, tendo en conta a instrucción Terceira
apartado a) e o valor/mes do complemento especifico do posto acumulado Codg 180 ascenderia
a un total de 3909.42€, toda vez que dito empregado municipal disfrutou de 9 dias de vacacions
e 3 A.P. en dito periodo.
En canto a complemento de produtividade solicitado para D. Aurelio Adán Fernández (NP 22438
e DNI 34606158 J), toda vez que disfrutou dun total de 22 dias (vacacions e asuntos propios)
corresponderialle o aboamento da cantidade de 3677,19€, complemento de produtividade que
deberá ser aprobado polo Organismo Autonomo Xerencia Municipal de Urbanismo, por ser persoal propio deste Organismo.
Vistas as circunstancias anteditas, e sempre previo o preceptivo informe de fiscalización en
relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do gasto
920.0.1500000-“Productividade”, nos termos do disposto nos artigos 214 e seguintes do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 3909.42€ en concepto de
productividade a favor do empregado municipais D. Jesús Saavedra Fernández NP 14166 e DNI
1.
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35984439-L , polo desempeño no periodo 01/10/2014-31/03/2015, das funcions encomendadas,
segundo Resolucion de data 09/09/2013, pola 1ª Tenente de Alcalde e Concelleira deleada da
Área de Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes Proxectos, Patrimonio, Economía e Facenda,
con cargo á partida orzamentaria 922.0.1500000.
O aboamento do complemento de produtivdade correspondente a D. Aurelio Adán
Fernández deberá ser aprobado pola Xerencia Municipal de Urbanismo, con cargo aos seus
propios Orzamentos.
2.

Dése traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral, Xerencia Municipal de Urbanismo e Comité de Persoal aos efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboeiro
de Edictos por un prazo de dez días para público coñecemento.”

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

11(792).AXUDAS DE ESTUDOS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL (FAS).
EXPTE. 26694/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
26/06/15, dáse conta do informe-proposta da xefa do servizo conformado polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal que di o seguinte:
“A Comisión Xestora do Fondo de Acción Social, remite acordo da mesma data 28 de maio de
2015, sobre concesión de axudas estudos 2014-2015, aos traballadores que figuran no mesmo,
de conformidade co establecido na convocatoria de ditas axudas aprobadas pola Xunta de
Goberno Local en sesión de 17 de abril de 2015.
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.- Lei 36/2014, de 26 de diciembre, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2015.
II.- Artigos 29, 30 e 31 do Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos traballado res/as ao servizo do Concello de Vigo.
III.- Bases de Execución do Orzamento Municipal do Concello de Vigo para o exercicio económico 2014 -prorrogado-.
IV.- Artigo 219 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei de Facendas Locais. Imputación do gasto: clasificación económica
22101620400-Fondo Social dos orzamentos municipais.
V.- O Regulamento rector do Fondo de Acción Social (FAS) establece no seu artigo 5 as funcións
e competencias da Comisión Xestora do Fondo de Acción Social (CXFAS) preceptuando que corresponde á mesma:
1.- Elaboración e proposta de aprobación ao órgano competente das bases reguladoras das
convocatorias ordinarias e extraordinarias do Fondo de Acción Social.
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2.- Elaboración e proposta de aprobación ao órgano competente das convocatorias concretas,
de carácter ordinario ou extraordinario, susceptibles de ser aprobadas dentro de cada exercicio
orzamentario.
3.- Recepción, estudio e avaliación das solicitudes de axudas presentadas, con formulación da
proposta de outorgamento individualizado ao órgano municipal competente.
4.- Arquivo e custodia da documentación presentada polos solicitantes na sede física correspondente, garantindo a posta a disposición da mesma aos órganos responsables da fiscalización e
control orzamentario e contable, así como da Corporación Municipal e do persoal municipal, ostentando a titularidade dos ficheiros de datos sometidos á Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e normativa de concordante aplicación.
5.- Elaboración de memoria anual relativa á actividade da propia Comisión e á xestión administrativa e orzamentaria do Fondo de Acción Social (FAS) aos efectos de dar conta do mesmo ao
órgano municipal competente para a xestión do persoal municipal, garantindo a súa difusión en tre o persoal municipal.
6.- Elevación ao órgano municipal competente para a xestión do persoal municipal de propostas
de mellora, reordenación ou reorganización dos diferentes programas e actuacións contidos no
presente regulamente, dirixidas á mellora das condicións sociais dos efectivos públicos municipais.
7.- Planificación, calendarización e desenvolvemento efectivo das actuacións necesarias para a
execución dos programas do FAS, coa obriga de manter permanentemente informados de tal extremo ao órgano municipal competente e ao persoal municipal.
8.- En xeral, calquera outra función que se precise para un mellor cumprimento dos obxectivos
relacionados coa xestión do Fondo de Acción Social (FAS) tendentes á mellora das condicións
sociais do persoal municipal.
VI.- Artigo 127.1, apartados g) e h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, en redacción dada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Moderni zación do Goberno Local, en canto ao réxime de atribución competencial da Xunta de Goberno
Local.
En consecuencia, e previo o preceptivo informe de fiscalización que pola Intervención Xeral se
emita nos termos do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei de Facendas Locais, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
“Primeiro.- Aprobar as axudas de estudos 2014-2015, propostas pola Comisión Xestora do Fondo de Acción Social do Concello de Vigo en acordo do28 de maio de 2015 por un importe total
de 145,577,00 € (cento corenta e cinco mil quinientos setenta e sete euros), acordando en consecuencia que se proceda ao pagamento con cargo á clasificación orzamentaria 22101620400Fondo Social aos seguintes empregados públicos municipais que se indica co importe que se
especifica e en función a distribución que se indica:

CLAVES

TRAMO 5

TRAMO 4

TRAMO 3

TRAMO 2

TRAMO 1

1

105 €

115 €

140 €

170 €

190 €

2

115 €

135 €

165 €

210 €

230 €
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3

185 €

200 €

240 €

290 €

CLAVE 1

Garderías e
preescolar

CLAVE 2

Primaria, secundaria, FP., etc.

CLAVE 3

Universidade e FP de grao
superior

340 €

TRAMO 5
19258 AGUIAR

CASTRO

YOLANDA MARIA

36076445

185

78150 ALONSO

CACHEIRO

MARIA PILAR

34974004

115

22183 ALONSO

FERNANDEZ

ANTONIO M

36006599

185

10843 ARIAS

FERNANDEZ

JUAN CARLOS

35981927

115

79572 BARBARA

RODRIGUEZ

BEATRIZ

36098427

345

77815 CARBALLO

ACUÑA

FCO.JAVIER

36076760

115

21150 CEA

NOGUEIRA

XOSE LOIS

36046775

185

78894 COLLAZO

RODRIGUEZ

BENJAMIN

36110611

105

15131 DIAZ

DEL RIO FERY ARSENIO

32600835

185

18550 ESPIÑO

COLLAZO

MARIA DOLORES

35257778

115

78523 FERNANDEZ-LINARES

BOUZA

RAMON

34590828

300

78741 GARCIA

ALVAREZ

SUSANA

34959892

220

76440 GOMEZ

JANEIRO

MARIA

36094492

115

23290 GONZALEZ

DOMINGUEZ

LUZ MARIA

36087873

415

18939 GONZALEZ

RODRIGUEZ

JOSE

36037457

370

13853 HERMIDA

FERNANDEZ

JOSE ANGEL (1)

36036361

370

80658 HERNANDEZ

VIDAL

M. DOLORES

35320992

220

22332 LOPEZ

PIÑEIRO

MARIA DEL PILAR

33829412

185

13161 MAGDALENA

VILA

MARIA JESUS

36025359

300

13712 MARTINEZ

MUÑOZ

FRANCISCO

36023165

185

18135 OLIVEIRA

LOPEZ

JOSE IGNACIO

36015127

115

15148 PINTADO

GARCIA

CARMEN

36024191

115

76267 RIOBO

IBAÑEZ

MARTA

36081499

345

21605 RODRIGUEZ-CADARSO DE LA PEÑA

LUIS

35299727

300

24070 SOBRINO

DEL RIO

MARIA LUISA

36065227

300

14670 VAZQUEZ

GONZALEZ

DOMINGO

36027499

115

21054 VIVERO

MIJARES

ANTONIO

36088250

300

(1) 1 Fillo pendente documentación
TRAMO 4
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16509 AGUIRRE

RODRIGUEZ

MANUEL

36095036

470
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80472 ALBERTOS

BENAYAS

JAVIER

36119103

230

14060 ALONSO

ABALDE

MANUEL

36029073

400

14255 ALONSO

MOREIRA

JOSE LUIS

36025241

200

76410 ALVAREZ

DOMINGUEZ

MARIA INES

36059236

405

76506 ALVAREZ

SOAJE

MARIA BELEN

36081788

470

17153 ALVES

DIZ

MIGUEL

36054689

135

78716 AMBOAGE

GARCIA

CONCEPCION

36076076

135

14396 AMOEDO

BLANCO

JOSE MANUEL

76986501

200

82166 ANTAÑON

SOBRADO

RUDESINDO

36075667

270

79103 ANTEPAZO

BRUN

PABLO

73240388

115

18388 ARENAS

VILLARROEL

SANTIAGO ANT

36041201

135

79925 ARLANDIS

MARRA

M. FRANCISCA

34971096

270

78966 BERROS

PEREZ

ALFONSO

32873182

270

14284 BOUZAS

NOVAS

JOSE

36026948

200

81945 CABALEIRO

NOVELLE

DANIEL

77000590

200

81958 CABALEIRO

NOVELLE

MIGUEL ANGEL

77000540

200

80660 CABEZA

PEREIRO

MARIA ISABEL

36114676

385

79383 CALVAR

RIOS

MOISES

36142373

270

22533 CAMBEIRO

FUENTES

ESTHER

36037461

335

21491 CARBALLO

LEIROS

JOSE

36041836

135

20994 CARIDE

GRANDAL

JOSE LUIS

36044507

135

79130 CASAL

PRIETO

ELISA

34956911

270

23060 CASAS

ALDEREGUIA

JOSE MARIA

32659771

270

81922 CASTRO

COSTAS

JUAN MANUEL

36165447

115

81960 COLMENERO

DE LA TORRE

LUIS

26008542

115

81932 COMESAÑA

ROSENDE

JORGE ENRIQUE

36162713

315

76266 CORDOBA

ARDAO

MANUEL ANGEL

36077543

135

20617 COSTA

RIVAS

JOSE

76806739

115

80489 COSTAS

LORENZO

TAMARA

36126054

200

14717 COSTAS

MARCOS

JESUS

76805884

135

20623 COSTAS

TABOAS

JUAN ALBERTO

36063263

250

81925 CUESTA

AIACHI

JOSE

45281965

135

77018 DIEGUEZ

RAPOSEIRAS

JORGE (1)

36108665

135

77026 DOMINGUEZ

ALONSO

FRANCISCO

76911101

270

77819 DOMINGUEZ

GONZALEZ

PILAR

36061811

135

18543 EGEA

TORRON

PILAR

21189 ESTEVEZ

ALONSO

M CARMEN

36023863

335

20847 ESTEVEZ

ALVAREZ

ROBERTO

36075899

115

79546 ESTEVEZ

RODRIGUEZ

BEGOÑA

76904434

135

79174 FAJIN

TORRES

YOLANDA

33297554

200

18508 FERNANDEZ

CABALEIRO

JOSE LUIS (2)

35554411

335

50806376

335

S.ord. 3.07.15

23024 FERNANDEZ

GALLEGO

JOSE LUIS

34909660

200

50110 GALLEGO

PARAMOS

JOSE LUIS

36009948

400

78501 GARCIA

BARBOSA

EVA

32640577

270

20630 GARCIA

GONZALEZ

PERFECTO

36061876

335

24093 GARCIA

GONZALEZ

TERESA

79788 GARCIA

MARTIN

ANGELA

07850781

470

76518 GARCIA

PONTES

IGNACIO

35319274

135

21048 GARCIA

SILVA

ENRIQUE

36064903

400

76478 GARCIA

VEIRO

JOSE ARMANDO

36092316

135

16774 GIL

DOMINGUEZ

FRANCISCO A.

34869989

200

18164 GIL

GREGORIO

JUAN ANTONIO

30454966

135

78121 GOMEZ

GARCIA

CRISTINA

36098882

270

21002 GONZALEZ

PEREIRA

PABLO

36075833

135

79388 GONZALEZ

SOENGAS

ARANZAZU

52481598

250

20876 GROSSI

MARTINEZ

FERNANDO

36056565

335

16515 GUARDADO

SOAGE

MANUEL

76806204

270

81127 HERMIDA-CACHALVITE

VAZQUEZ

RAMON ALBERTO

53171277

135

15728 HERRERA

OYA

EMILIO

36043641

135

79341 ILLAN

LOMBAO

JUAN CARLOS

33329187

315

17561 JARDON

LOSADA

SATURNINO

34935716

135

23099 JORGE

GARCIA

JAVIER

52483519

270

80835 JUNCAL

GIL

CARLOS

52492417

250

78120 KOWALSKI

BIANCHI

ANA

36125146

270

78532 LOBATO

ANTON

PALOMA

36147340

250

12523 LOPEZ

ALVAREZ

JAVIER

34247038

135

76489 LOPEZ

GONZALEZ

RAQUEL

36084221

115

14090 LOPEZ

LANDESA

FELIX JOSE

36033830

135

78717 MALVIDO

RODRIGUEZ

Mª AZUCENA

78739579

270

22361 MARIÑO

VILLANUEVA

JULIA

36045806

200

14321 MARON

LORENZO

JUAN ANTONIO

36033263

200

80341 MARTINEZ

ALONSO

SONIA MARIA

36126223

250

77039 MARTINEZ

PARDO

SANTIAGO JESUS

36096616

470

22616 MEDIERO

RODRIGUEZ

BELEN

36063755

270

82191 MONROY

CASTRO

MANUEL

36082635

135

14278 MORQUILLAS

RODRIGUEZ

VICTOR

36026680

200

78535 MOURIZ

MARTINEZ

ANA MARIA

36096763

135

77169 MUÑOZ

RAMA

JORGE

36128765

335

23337 MURADAS

BLANCO

JAVIER D

36063563

200

16811 NOVOA

SEIJO

MANUEL V. DE (1)

34923279

200

80701 NUÑEZ

HERNANDEZ

RAQUEL

36077773

36167836

270

230

S.ord. 3.07.15

79360 OJEA

GONZALEZ

ROBERTO

34871446

405

77317 OJEA

PEREZ

IGNACIO S.

36046809

335

80548 OLMOS

PITA

PABLO

33348774

115

21373 OTERO

IGLESIAS

SANTIAGO

36075272

335

17087 OTERO

MARTINEZ

MANUEL

36044001

200

18336 PARGA

BLANCO

RICARDO SANTOS

36077956

135

19270 PEREZ

BARREIRO

BELEN

36046390

335

81933 PEREZ

DIZ

JUAN PABLO

53170470

135

79453 PEREZ

DURAN

MARIA GLORIA

36099404

135

23567 PEREZ

GIL

FRANCISCO JAVIE

36095799

135

14189 PIÑEIRO

PEREZ

ISIDRO

35999923

335

21108 PITILLAS

TORRA

FRANCISCO JAV

22643038

135

80677 RIOBO

VEIGA

LUIS ALBERTO

78736786

230

78781 RIVERO

ALVAREZ

FRANCISCO JAVIE

36108569

115

20669 RODRIGUEZ

LAGO

CARLOS

36045814

270

78544 RODRIGUEZ

RICART

SONIA

36084378

135

13267 RODRIGUEZ

VAZQUEZ

MANUEL

36005692

200

17147 ROLO

SILVA

JOSE L.

36052071

270

20965 ROMERO

IGLESIAS

RAFAEL

80488 ROSENDE

VILLAR

MARIA ESTELA

36069110

115

23171 SALGADO

GONZALEZ

M TERESA

36074940

270

21114 SANCHEZ

PEREZ

GERARDO

36070249

270

78287 SANCHEZ

VAZQUEZ

OSCAR MANUEL

76721177

115

78718 SANTISO

GIL

AVELINA

76809872

115

76438 SIERRA

ABRAIN

MARIA

36064483

405

20959 SOAJE

BERMUDEZ

IVAN MANUEL

36057324

135

80046 SOUSA

FERNANDEZ

SANDRA

76813932

250

78283 SUAREZ

PIÑEIRO

DAVID

77000395

135

80473 TOSCANO

NOVELLA

Mª CRISTINA

36041699

400

17495 VARELA

BORREGUERO

LUCIO CAMILO

36023156

400

21628 VAZQUEZ

IGLESIAS

PEDRO MARIA

11904805

270

14210 VAZQUEZ

MARIN

ANTONIO

36007059

135

80575 VAZQUEZ

MIGUEZ

JOSE CARLOS

36090145

270

21210 VAZQUEZ-NOGUEROL PARAMOS

ROSA

36016448

200

14574 VIDAL

FRAILE

MARIA ANGELES

36026651

135

79108 VIDAL

MACIA

RAMON

36108901

135

21479 VIEITEZ

OITABEN

M JOSE

36084439

250

77689 VILA

CAMPOS

FRANCISCO JOSE

36098822

115

21031 VILLAR

SALGUEIRO

JAIME

36053456

135

52490251

200

TRAMO 3

S.ord. 3.07.15

78893 ABALDE

COMESAÑA

RAQUEL

36088474

380

15102 ABALDE

POSADA

JUANA

36042156

240

14315 ABALLE

GONZALEZ

MANUEL

36031484

330

17242 ALONSO

ALONSO

MIGUEL ANGEL

36050580

165

13764 ALONSO

RODRIGUEZ

ALFONSO

36026596

165

22480 ALONSO

VILA

ANGEL LUIS

36048400

330

21090 ALVAREZ

DOMINGUEZ

MARIA JOSE

36047902

240

21686 ALVAREZ

VAZQUEZ

DANIEL

36084971

305

80892 AMOR

RIO

MIGUEL

36129429

280

21019 ARAGUNDE

HERMIDA

JOSE CARLOS

36038778

240

23886 ARAUJO

SANCHEZ

MARIA ANGELES

36059642

330

77022 ARBONES

LAGO

GUILLERMO

36109406

140

15480 BACELOS

GONZALEZ

JOSE

76431 BARREIRA

PAZOS

ANTONIO

36090046

330

79355 BARROSO

PARADA

SANTIAGO

78739270

140

79373 BASTOS

BASOA

ESTEBAN

53177737

140

17360 BASTOS

ROMAN

JESUS

36052919

240

76481 BECOÑA

IGLESIAS

LAUREANO

35306532

330

79381 BERGES

MARTINEZ

PABLO

36164560

140

80596 BLANCO

PEREZ

JOAQUIN

36131502

140

17176 BORRAJO

RODRIGUEZ

ADOLFO

36064052

330

81931 BOSQUE

RODRIGUEZ

JOSE MANUEL DEL

53179736

240

79109 BUGALLO

CORRALES

JOSE ELIAS

36142415

470

36023371

240

79119 CALVO

ESTEVEZ

DAVID

35571202

140

78747 CAMPOS

CEREIJO

DAVID

36121290

140

79375 CAMPOS

FERNANDEZ

ENRIQUE

36170478

305

16627 CANCELO

MARIÑAS

JOSE A.

36001597

165

18224 CARDOSO

REGUEIRO

MIGUEL ANGEL

36057443

330

78133 CARNERO

DIAZ

LUIS ALBERTO

36119685

165

15125 CARRERA

ALONSO

ANTONIO

36015017

480

20830 CARRIL

COMESAÑA

JOSE MANUEL

36051541

330

78748 CASAL

CASAS

ANGEL

36123109

305

23053 CASAL

PIÑEIRO

JULIO

36062660

280

78776 CASTIÑEIRAS

BUJAN

ADRIAN DIEGO

36086824

165

80601 CASTRO

DELGADO

JUAN

36145345

330

77019 CHANTADA

ABOLLO

RAMON

36086147

330

15467 COBAS

REY

EUGENIO

36017739

165

19399 CODESIDO

RODRIGUEZ

JOSE FELIPE

36081823

330

22600 COLLAZO

REGUEIRO

JOSE RAMON

36055167

165

S.ord. 3.07.15

15272 COMESAÑA

DAVILA

JOSE A.

36037654

330

78837 CORES

OTERO

MARIA CARMEN

36087102

305

79377 CORRAL

MOLDES

RUBEN

36135072

280

77025 CORTES

BAUTISTA

JOSE MIGUEL

36121422

330

80599 COSTAL

GONZALEZ

DIEGO

36121128

140

22243 COSTAS

ARAN

JUAN

36086711

545

23432 COSTAS

ARAN

MARIA CRISTINA

36077086

405

81961 COSTAS

FERNANDEZ

ANA BELEN

36069840

165

78135 COSTAS

PEREZ

RUBEN CARLOS

36101837

305

18454 COUSIÑO

SENDIN

RAMON

36055693

165

23627 COVELO

ROMA

ROSENDO GONZALO

36077859

570

77037 DAVILA

ALVAREZ

ALFREDO 1)

36065068

495

79650 DE LA IGLESIA

HERNANDEZ

ROBERTO JACINTO

32430425

405

81948 DE SOUSA

DIAZ

BRUNO

36141763

140

20988 DIAS

DE LA IGLESIA

EMILIO

52500052

165

18448 DIOS DE

COSTAS

MIGUEL ANGEL

36072953

330

78137 DOMINGUEZ

VAZQUEZ

DANIEL JOSE

36086924

495

22303 DOMINGUEZ

VILA

VICENTE

36072389

165

21835 EIRAS

FERNANDEZ

M. MERCEDES

36094555

280

79113 EIREOS

MOREIRA

LUCAS

36137048

330

79348 EIRIZ

DE VICENTE

ROLANDO JOSE

36172666

280

76507 ESCARIZ

COUSO

MONICA

36097030

495

22177 EXPOSITO

OLALLA

MARIA ISABEL

36089120

165

21858 FERNANDEZ

ALVAREZ

M DEL MAR (2)

36102905

442

19241 FERNANDEZ

ANSOAR

M.ANGELES

36067650

330

78780 FERNANDEZ

COSTA

GERARDO

36134660

165

77028 FERNANDEZ

LOPEZ

DAVID

36107132

330

17182 FERNANDEZ

LORENZO

CARLOS

36065236

405

76479 FERNANDEZ

OTERO

CARLOS

36124908

165

79345 FONTELA

GOMEZ

ANTONIO

36126762

240

14226 FUENTE

VILLANUEVA

JOSE DE LA

36010335

305

79382 FUERTES

SANCHEZ

JESUS

36151951

140

81906 GARCIA

BARRIO

ANA

35319238

165

78752 GARCIA

CARIDE

RUBEN

36154454

495

79349 GARCIA

GARCIA

MONTSERRAT

79384 GARCIA

GIL

ALBERTO

36144191

305

80595 GARCIA

RODRIGUEZ

ENRIQUE

36131925

140

82208 GARCIA

VEGA

JOSE MARIA

04140053

240

21462 GARRIDO

DOMINGUEZ

ANGELES

36088923

165

81965 GOMEZ

FERREIRA

FERNANDO

76993760

165

20942 GOMEZ

MOURE

JUAN CARLOS

36096465

330

36167094

305

S.ord. 3.07.15

81919 GONZALEZ

ACEA

ABRAHAM

36152221

240

23082 GONZALEZ

ARIAS

ANTONIO

34255583

330

16834 GONZALEZ

GARCIA

MANUEL

34938829

140

21887 GONZALEZ

GONZALEZ

DANIEL

36060512

240

80559 GONZALEZ

RIVEIRO

DAVID

36077946

140

76516 GONZALEZ

UCLES

MIGUEL

36116053

330

79110 GONZALEZ

VAZQUEZ

JORGE

36091731

635

79372 GONZALEZ

VAZQUEZ

OSCAR

36125645

140

79356 GREGORIO

SELAS

MIGUEL

53171501

165

17064 HERMIDA

ARAUJO

ADOLFO

36043209

165

16892 IGLESIAS

COSTAS

FRANCISCO

36028697

165

14960 IGLESIAS

FERNANDEZ

CARLOS

36011871

480

21634 JORGE

GARCIA

M MARGARITA

36011871

480

78756 JUNCAL

LAGOA

MIGUEL ANGEL

36120010

330

18460 JUSTE

IGLESIAS

ANTONIO

36044316

165

79112 LAGO

MUÑOZ

SONIA

77002962

140

76079 LOPEZ

FORMOSO

M.JOSE

34926057

240

78759 LOPEZ

REIS

DIEGO

36128825

140

76080 LOPEZ

RIBADA

JUAN CARLOS

35982743

165

76514 LOPEZ

RODRIGUEZ

MANUEL

36123646

140

79359 LOPEZ

SANTANA

ANTONIO JOSE

36157712

520

16828 LOPEZ

VAZQUEZ

ISIDRO

34933238

330

23107 LORENZO

CAMPO

M ISABEL

36109384

330

78761 MACENLLE

DIAZ

Mª DEL PILAR

78736366

330

17348 MARIÑO

SANROMAN

ROBERTO

36037116

405

18247 MARTINEZ

DA FONTE

SANTIAGO

35554832

405

77219 MARTINEZ

GIRALDEZ

GABRIEL

34872355

240

79363 MARTINEZ

LINO

PEDRO

36125511

305

22266 MARTINEZ

PAMPILLON

PERGENTINO

36118429

330

77029 MARTINEZ

POSADA

VICENTE

36099968

165

77036 MARTINEZ

TILVE

JAVIER

35322054

330

22757 MARTINEZ-MURILLO

CAMPOS

M.CONCEPCION

36096910

165

15817 MEIRIÑO

FERNANDEZ

ALICIA

34936626

240

21976 MENDEZ

LEMA

NURIA

76999016

330

79357 MENDEZ

VAZQUEZ

EDUARDO

44452446

280

77043 MOLINA

MAGDALENA

FERNANDO

36065820

165

79443 MORAL

SOTO

ENRIQUE

36156945

140

23120 MOREIRA

PEREIRA

ARACELI

36101805

165

79789 MURILLO

DIAZ

AURORA

36122133

140

16998 NOVAS

ALDAO

MANUEL

36038190

480

78436 NUÑEZ

ABOY

MARTA

36138380

165

S.ord. 3.07.15

19287 NUÑEZ

CUIÑAS

MATILDE MARGARI

36022088

240

76087 OTERO

FERNANDEZ

JOSE RAMON

36040690

480

22556 OTERO

PINO

MARIA CRISTINA

36051073

165

78763 OTERO

SOTELO

MARCOS

36112260

140

79365 PASCUAL

GONZALEZ

JOSE CARLOS

36110998

165

20793 PELETEIRO

LOGROÑO

JOSE JAVIER

35301682

330

23136 PENA

GONZALEZ

DAMASO

36101325

330

79380 PERALES

RODRIGUEZ

ENRIQUE

36097984

420

81959 PEREIRO

REIGOSA

ANDRES

77004430

165

18187 PEREIRO

SIMON

FERNANDO

36045292

165

18431 PEREZ

ORGANERO

MIGUEL ANGEL

36025847

240

18260 PEREZ

REGUEIRA

JOSE ANTONIO

35286367

240

78767 PEREZ

RODRIGUEZ

ROBERTO

36124636

330

79362 PESADO

FERNANDEZ

PABLO

76870312

140

76474 PIÑEIRO

GOMEZ

JOSEFA

36102919

165

80474 PIÑEIRO

HERMIDA

DAVID

35299832

165

76477 PORTO

JUSTO

FRANCISCO JOSE

76989346

330

79111 PRADO

SIMON

GUILLERMO JOSE

36145551

280

17006 PRIETO

CASAL

CEFERINO

36038985

165

21060 PRIETO

GONZALEZ

NILO

36047905

405

23604 PROL

BRION

JORGE

36078075

480

15579 RAPOSO

AGUIAR

JOSE MARIA

36042125

330

77024 REBOREDO

IGLESIAS

MANUEL

36110379

165

23774 RIELO

FRANCO

M RITA

36067074

165

16840 RIVERA

ALEN

RAMON

34948160

330

15852 RIVERA

COUNAGO

FELIX

36016326

240

15846 RIVERA

LOPEZ

DEOLINDA

36013925

165

22036 RODRIGUEZ

BARTOMEU

M.ANGELICA

52500386

165

78770 RODRIGUEZ

CARPINTERO

ELIAS ISRAEL

36118643

330

23610 RODRIGUEZ

CEBRAL

SILVIA

36097081

330

14829 RODRIGUEZ

GARRIDO

CONCEPCION

36042899

240

81954 RODRIGUEZ

GOMEZ

MANUEL

36149762

330

21410 RODRIGUEZ

GONZALEZ

ADOLFO

36070343

165

76430 RODRIGUEZ

LOPEZ

ADOLFO

36030284

240

79046 RODRIGUEZ

MACIAS

RAFAEL

36138294

165

22042 RODRIGUEZ

MARTINEZ

MARIA JOSE

36086062

165

79344 RODRIGUEZ

MOREIRA

VICTOR MANUEL

36106268

140

81963 RODRIGUEZ

POUSA

MATIAS

36140508

330

18201 RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

JOSE

34906804

165

78771 RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

JOSE MIGUEL

76902745

330

79105 RODRIGUEZ

SANCHEZ

JOSE

34265698

165

S.ord. 3.07.15

22059 ROMAN

BREIJO

MARTA

36082157

165

15013 ROMERO

BANDEIRA

GABRIELA

36035364

165

76081 ROMERO

GIL DELGADO

M.VICTORIA

36048451

405

78929 ROMERO

GIL-DELGADO

MªLORETO

36064307

495

77040 SAAVEDRA

GONZALEZ

NARCISO

76989453

305

22094 SANCECILIO

VIEITEZ

ROSA MARIA

36053090

570

81936 SANGIAO

FILGUEIRA

SERGIO

36136889

305

78138 SANLES

DOMINGUEZ

SERGIO

36132921

165

23188 SANTIAGO

GONZALEZ

JUAN JOSE

36103070

165

22527 SIEIRO

CERDEIRA

CESAR

34931308

720

78130 SIERRA

CASTELO

JOSE MANUEL

76897972

330

77031 SILVA

GONZALEZ

ADOLFO ANDRES

36085663

165

77033 SIMON

TUÑEZ

MIGUEL ANGEL

36096441

330

20913 SOLVEIRA

FUENTE

FERNANDO DE LA

32632291

405

78134 SORDO

GARCIA

M. TERESA

36157956

305

22790 SOUSA

ATRIO

JOSE MANUEL

36045293

240

20936 SUAREZ

FERNANDEZ

JOSE MANUEL

36029106

240

78778 SUAREZ

RODRIGUEZ

JOSE MANUEL

36116567

140

79158 TABOADA

GONZALEZ

SILVIA

36065227

330

80600 TELLA

DOVAL

JOSE Mª

33350085

140

79041 TORRES

FERNANDEZ

JOSE ANTONIO

36072916

240

80598 TOUCEDO

ALONSO

JOSE

76997538

240

79358 TOUCEDO

GARRIDO

ENRIQUE

76991302

305

77174 TRILLO DE

MARTIN-PINILLOS

LUCIA V.

50808186

570

77038 TRONCOSO

DOMINGUEZ

JOSE MANUEL

36087605

330

21568 TRONCOSO

PADIN

JUAN JOSE

36087187

165

82745 VARELA

BALLESTEROS

PABLO

36176321

165

79352 VAZQUEZ

DOMINGUEZ

JUAN DIEGO

36145278

165

18253 VAZQUEZ

MARTINEZ

MANUEL ANTONI

36064662

330

77034 VAZQUEZ

PAZO

MODESTO

36063855

165

15680 VAZQUEZ

PEDRIDO

GUMERSINDO

36051268

240

21572 VEIGA

JORGE

JOSE JESUS

36085795

165

18359 VELOSO

PEREZ

MODESTO

76746914

165

76476 VICENTE

FERREIRA

JOSE IGNACIO

34874839

330

22119 VICENTE

RODRIGUEZ

CAROLINA

36080915

620

23350 VIEITES

ALEN

JOSE MANUEL

36084888

305

23343 VIGO

COBAS

FERNANDO

34256636

165

22993 VILA

DA VILA

JOSE CARLOS

36049990

240

16231 VILABOA

PEREZ

JOSE FERNANDO

36019660

480

80329 VILABOY

FREIRE

Mª DEL PILAR

32646445

165

79379 VILLA

AGULLA

FERNANDO

36130226

165

S.ord. 3.07.15

22510 VILLANUEVA

GOMEZ

MARIA ROSA

35444661

240

79106 VILLAR

FERNANDEZ

JOSE MANUEL

36097548

330

23805 VILLAR

GONZALEZ

M BEGOÑA

36044028

240

77027 VILLAR

MIGUELEZ

MANUEL

36085182

165

23975 VIVERO

MIJARES

JUAN GUILLERMO

36088267

330

TRAMO 2
76564 AGRA

ABALDE

JOSE ANGEL

36018898

290

22467 AMOEDO

MOREIRA

JOSE LUIS

36073079

420

22786 ARIAS

RODRIGUEZ

DAMASO

36048490

290

FARALDO

JOSE M

36013497

210

79136 BEA

PUENTES

FRANCISCO J.

36119786

590

77323 BILBAO

ECHEGARAY

BENILDE

36040314

790

78251 BLANCO

FUENTES

EVA MARIA

76815654

380

79371 CASAS

IGLESIAS

ALFONSO

78892 CERQUEIRA

PUJALES

BEATRIZ

36121062

420

82217 COELLO

DIAZ

FRANCISCA

36094550

550

79385 COMESAÑA

FERNANDEZ

LUIS

36126910

670

14930 COMESAÑA

LAGO

CESAR

36015884

210

77691 CONDE

LORENZO

HECTOR

36135094

380

78122 COSTAS

RIVEIRO

RAFAEL

36096590

380

21841 ESCARIZ

FUENTES

ANDRES

35436355

290

78889 FANDIÑO

DOCIO

ENRIQUE

36122325

420

22823 FERNANDEZ

GIRALDEZ

M. JESUS

36022162

290

11529 FERNANDEZ

PEDREIRA

ENRIQUE

36042726

210

79185 FERRO

MANCHO

ANGEL ALFREDO

36072730

290

77177 FONTAN

RIVEIRO

ANA ISABEL

36122975

420

15510 FRAGUA

JAMARDO

VICENTE

36036018

210

79392 FREIRE

MIGUENS

MONICA

36137586

460

79839 GARCIA

GUNTIÑAS

MONICA

36171481

210

13592 GIL

BARROS

ALFREDO

36005455

290

77393 GOBERNA

TRIGO

FIDEL

39451490

170

23656 GONZALEZ

CAMPELOS

MANUEL

35997315

290

77173 GONZALEZ

MOSQUERA

ARANZAZU

20172895

170

16225 HERVADA

VENTIN

ANDRES

36016681

500

80647 IGLESIAS

LOPEZ

MARIA ISABEL

35454450

920

81470 LANDIN

LORENZO

MA ANGELES

36034114

420

23509 MARQUEZ

LOSADA

MANUEL

52500559

210

21953 MARTINEZ

AREA

MARIA JOSE

36080025

170

80672 MARTINEZ

BARREIRO

JOSE MANUEL

36065902

210

80571 OSORIO

CALLES

ANA MARIA

36051060

420

8355 BAUTISTA

36093628

290
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10725 OTERINO

FERNANDEZ

FRANCISCO

35995453

590

13793 PEREIRA

ALONSO

JOSE CARLOS

36029677

500

14947 PUENTES

RODRIGUEZ

ELADIO

36021746

210

15438 RODRIGUEZ

LEIROS

ALFONSO

35994666

500

22970 SANDE

VAZQUEZ

JOSE ANTONIO

36081856

210

15088 SOLA

QUIROGA

JOSE CONSTANTIN

36036109

420

77224 VILA

ABALDE

ELISEO SILVERIO

36018471

290

TRAMO 1
21663 ABALDE

POSADA

LUZ DIVINA

36073894

460

76511 ACUÑA

REYES

JUAN LUIS

35315671

230

79494 AGUIAR

CASTRO

CESAR

36130119

190

78822 AGULLA

AMORIN

FRANCISCO JAVIE

36056400

570

79366 ALEJOS

ANTA

JUAN MANUEL (3)

76987757

285

79370 ALONSO

RODRIGUEZ

ENRIQUE

36085619

460

15160 ALONSO

VAZQUEZ

REMEDIOS

36049299

680

18709 ALVAREZ

PRIETO

MARIA DEL CARME

36047922

230

78823 AMOEDO

CABALEIRO

JOSE LUIS

77002734

190

23277 ARANGO

FERNANDEZ

JOSE MARIA

36085308

230

21717 BALEA

GARCIA

MARIA ANGELES

35297132

230

21516 BARCIELA

BASTOS

M. LUZ

36063882

570

78009 BAYER

FRANCISCO

JOSE

36086971

230

15059 BEN

COUTO

JOSE

36023633

230

21752 BLANCO

BEJEGA

M. DOLORES

35546768

340

77253 BRAGADO

RODRIGUEZ

MARIA JESUS

36050954

340

78145 CAMESELLE

SUAREZ

ISAAC FRANCISCO

36025131

460

21781 CAPELO

GONZALEZ

M. DOLORES

34626818

190

80569 CARRASCO

GONZALEZ

BEATRIZ

36134760

190

82094 CASAS

GONZALEZ

ALMUDENA

36107987

340

80481 CASTRO

CERQUEIRA

SARA

36104011

230

77221 CASTRO

REGUEIRA

JOSE CARLOS

35554361

190

21812 CHOREN

PUGA

MARIA ALBA

36034151

680

79498 CID

MOUTEIRA

PATRICIA

36132072

190

81001 COLLAZO

SAAVEDRA

M CONCEPCION

36063966

690

81618 CORES

COBAS

JULIO

36067229

690

22852 CRESPO

BASTOS

JOSE MANUEL

36165533

570

82160 CRUCES

FERNANDEZ

MONTSERRAT

36086711

340

79828 COUSIÑO

SENDIN

Mª CONCEPCION

36087102

190

21729 CURTY

VAZQUEZ

M. ANGELES

76805884

230

22830 DAVILA

CRESPO

MARINA AURORA

36096590

230
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79368 DOCAMPO

GARCIA

ANTERO

34951927

190

81775 DE EVAN

FARIÑA

FERNANDO RAMON (1)

36063263

230

80475 ESCUDERO

GONZALEZ

FRANCISCO J

36017614

340

80613 ESPIÑEIRA

ALVAREZ

FRANCISCO

80476 ESTEVEZ

FERNANDEZ

LARA

36006131

230

80478 EXPOSITO

OLALLA

LIDIA

36017288

230

78139 FERNANDEZ

DIAZ

LISARDO

36129842

420

79148 FERNANDEZ

GONZALEZ

MIGUEL ANGEL

36090311

420

79621 FERNANDEZ

PAZ

LINO

36060524

460

82147 FERNANDEZ

PIAY

SANTIAGO

34909660

570

76498 FERNANDEZ

RIOBO

JESUS MIGUEL

36019144

460

77650 FERNANDEZ

RIVEIRO

JAVIER

36109352

460

23449 FONSECA

PEREZ

MERCEDES

36117409

340

23700 FONTAN

RODRIGUEZ

ISABEL

36050213

680

23834 FRANCO

GONZALEZ

ANGEL CESAR

36025437

230

23716 FRANCO

GONZALEZ

M DEL PILAR

35286826

230

77172 FRANCO

REZA

JOSE ANTONIO

36109352

530

18595 GAGO

ALONSO

MARIA CRISTINA

36060539

570

82180 GAMALLO

REY

ROSA MARIA

36126762

570

79157 GARCIA

GUNTIÑAS

ESTIBALIZ

36060539

230

79367 GARCIA

SOTO

FRANCISCO JOSE

54428592

340

21893 GIL

IGLESIAS

MARIA JOSE

07850781

680

23455 GOMEZ

ARGÜELLO

M GUADALUPE

36102999

230

78704 GONZALEZ

COSTAS

Mª CONCEPCION

36040756

570

82156 GONZALEZ

PORTAL

LUIS MANUEL

35997315

340

80773 GONZALEZ

RODRIGUEZ

Mª EMILIA

36062214

460

82044 GONZALEZ

VILA

JUAN CARLOS

39488623

230

82143 GRAÑA

FEIJOO

DAVID

53193456

230

81648 GUILLAN

ANDREY

ENRIQUE

36037457

190

13534 HERMIDA

SANMARTIN

JUAN JOSE

35999710

230

82155 IGLESIAS

PARENTE

SONIA MARIA

22939129

690

80490 IGLESIAS

TRABAZO

JOSE ANTONIO

36036619

340

77271 IGLESIAS

VAZQUEZ

M.DEL CARMEN

53171277

230

15533 IGREXAS

MARTINEZ

CARLOS

36103580

340

17791 LAGO

DAVILA

JESUS

36029301

340

80564 LAMAS

GONZALEZ

MARIA FATIMA

35280116

460

82171 LANDIN

LORENZO

MARIA

36036909

460

78757 LEMOS

ABREU

JOSE MANUEL (2)

44476872

460

21930 LOPEZ

CAMPOS

MARCOS

36116679

190

79184 MOLARES

BARGIELA

OSCAR

36096616

460

79160 MOSQUERA

CARBALLO

ODILO

34980777

460

42829873

420
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80770 MOURIÑO

BARROS

MARIA CARMEN

36034765

680

21999 MURADAS

BLANCO

BEATRIZ

36105623

570

80846 NUÑEZ

VAZQUEZ

MARIA TATIANA

53178813

230

13913 OGANDO

LOPEZ

JOSE MANUEL

33266958

230

77988 PAJON

SANTOS

ALFONSO

36046809

460

80278 PENA

GARCIA

SUSANA

76965736

420

80769 PEREIRAS

BERMEJO

VIRGINIA

36042655

190

14999 PEREZ

MEDRANO

MARIA ESTHER

33231522

230

76567 PEREZ

RODRIGUEZ

JOSE FRANCISCO

36044487

230

80819 PEREZ

RODRIGUEZ

MARIA ISABEL

36103938

190

17727 PIO

LOPEZ

MARIA MERCEDES

36095799

230

80395 PORTOMEÑE

CORREIA

LUCIA

36096001

460

21657 QUIROS

GARCIA

ANA MARIA

35299832

800

80682 RIVEIRO

CEA

LIDIA MARIA

36022315

460

77220 RODRIGUEZ

BASTOS

ENRIQUE

36068100

570

23679 RODRIGUEZ

CALVO

JOSE MARIA

36107564

460

80072 RODRIGUEZ

FERNANDEZ

JAVIER

42090369

460

13540 RODRIGUEZ

GRANJA

JOSE JULIO

36000922

230

80574 RODRIGUEZ

RIAL

LARA

33205043

380

80567 ROMAN

BREIJO

MANUEL

36138294

460

82163 ROMAN

LAGO

IGNACIO

36086062

420

14723 ROMERO

COBAS

JOSE LUIS

36031425

340

78928 ROMERO

FALQUE

XOSE LOIS

36140508

230

78154 SANCHEZ

DOMINGUEZ

SEVERINO

36029647

420

76568 SANMARTIN

CERQUEIRA

JOSE MANUEL

36109758

690

22125 SANZ

ALONSO

CARMEN MARIA

02693231

230

82148 SIGNO

MARTINEZ

PALMIRA MARIA

36081856

230

79640 SOLER

VIDAL

RICARDO

36063965

760

23484 SOTO

FERNANDEZ

M DEL CARMEN

53174156

460

22734 TEIJEIRO

GUERREIRO

M REMEDIOS

36104951

460

82118 VARELA

ESTEVEZ

ROBERTO

36005321

190

79386 VAZQUEZ

PAZO

RAMON

76890058

230

23797 VIDAL

CALVAR

M MONTSERRAT

36007059

460

79409 VIEITEZ

OITABEN

NOEMI YOLANDA

33329266

340

22540 VILLARES

VILA

MODESTA

36018466

230

80494 VILLAVERDE

VILLAVERDE

JOSE MANUEL

36098822

420

Segundo.- Denegar a concesión de axudas de estudos 2014-2015 ao persoal municipal que se
relacionan nos distintos tramos, polos motivos que se especifican para cada un deles:
TRAMO 4

S.ord. 3.07.15

Couce Senra, Oscar, denegado por falta de documentación.
González Torres, Susana, denegado por non pertencer ao cadro de persoal
López-Coronado Carnero, Mónica, denegado por non pertencer ao cadro de persoal.
(1) Curso traballador denegado.
(2) Proba traballador denegada.
TRAMO 3
Aparicio González, Vicente, denegado expedición título universitario.
Comesaña Solla, Antonio, denegado por falta de documentación.
Eireos Moreira, Estanislao, denegado por falta de documentación.
Pérez Eiroa, Concepción, dengado por falta de documentaicón.
Veiga Sousa, José A., denegado por falta de documentación.
(2) Se paga a mitade dos fillos segundo sentenza xudicial.
TRAMO 1
Chenlo Barros, Alberto, denegado por falta de documentación.
González Peinado, Mª Antonia, denegado non pertence ao cadro de persoal.
Mosquera Losada, Aroa, denegado non pertence ao cadro de perosal.
Quintáns Acuña, Mª Jose, denegado non pertence ao cadro de persoal.
Rodríguez Prieto, Silvia, denegado non pertence ao cadro de persoal.
(1) Fillo denegao por falta documentación
(3) Se paga a mitade segundo sentenza xudicial.
“

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
12(793).NOMEAMENTO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS
DUN/DUNHA AUXILIAR DE LABORATORIO POR UN
PERÍODO MÁXIMO DE
DOUS MESES, E DUN/DUNHA DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA, POR UN PERÍODO
MÁXIMO DUN
MES, AO ABEIRO DO ART. 10.1.D) DA LEI
7/2007, DE 12 DE ABRIL (EBEP), PARA CEDRO. EXPTE. 26767/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
29/06/15, dáse conta do informe-proposta do 05/06/15, do técnico de Organización e
Planificación de RR HH, conformado pola xefa do servizo e polo concelleiro-delegado de área, que di o seguinte:
“Con data 26 de maio de 2015, o Director da Unidade Asistencial de Drogodependentes –
C.E.D.R.O.-, coa conformidade do Xefe da Área e da Concelleira-delegada da Área de Política
de Benestar, solicita o nomeamento interino por acumulación de tarefas, dun/dunha auxiliar de
laboratorio por un periodo de dous meses, para cubrir os periodos vacacionais das dúas
auxiliares de laboratorio adscritas ao Servizo e, dun/dunha enfermeiro/a por un periodo dun mes,
que garanta a correcta prestación do servizo de atención aos usuarios.

S.ord. 3.07.15

En relación a este persoal, infórmase que as funcións desempeñadas polas traballadoras a
substituir son as de atención aos usuarios para dispensación de medicación oral, baixo a
supervisión do persoal de enfermería e da farmaceutica do Centro, a recollida e manipulación de
mostras para realizar análisis de ouriños, e outras tarefas relacionadas cos cuidados auxiliares a
pacientes no contexo dun equipo de enfermería.
O Concelleiro-delegado da área de Xestión Municipal, mediante instrucción de Servizo de data
23 de xuño actual, ordenou a éste Servizo de Recursos Humanos a tramitación do
correspondente expediente para a súa remisión a Xunta de Goberno Local, aos efectos de
proceder ao nomeamento de interinaxe por acumulación de tarefas previsto no artigo 10.1.d) da
Lei 7/2007,do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, por un periodo máximo de
dous meses, dun/dunha Auxiliar de Laboratorio e, polo periodo dun mes dun/dunha diplomado/a
en enfermería xustificada nas necesidades da Unidade Asistencial de Drogodependientes,
CEDRO, nos termos das solicitudes do seu director de data 26 de maio pasado.
Dita contratación xustifícase polo propio carácter social da prestación do servicio e a presión
asistencial ó que está sometido o mesmo, posto que a toma dos opiáceos substitutivos son
necesariamente diarias e presenciais e afectan aproximadamente a uns 1.400 pacientes diarios.
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 19 de abril de 2010, aprobou unhas bases de
selección das que resultaron unhas listas de substitucións aos efectos de poder ser
eventualmente contratados/as ou nomeados por acumulación de tarefas para necesidades
conxunturais, nos termos dos criterios aprobados por acordo da Xunta de Goberno Local de 3 de
marzo de 2008 (BOP de 11 de abril seguinte), e a normativa de concordante aplicación e da
lexislación vixente na materia.
Seguindo estrictamente a orde da lista a que se refire o parágrafo quinto e consultados os datos
obrantes neste Servizo, corresponde o nomeamento como auxiliar de laboratorio da aspirante
Dª. Lucía Pérez Alvarez, DNI 36.169.596-A, que a través de escrito de data 19 de xullo actual,
aceptou expresamente o mesmo.
Asimesmo, a Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22 de febreiro de 2013, aprobou as
bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos
como Diplomados en enfermería previstos no artigo 10.1 do EBEP. Unha vez executado o
proceso selectivo resultaron aptas un total de nove aspirantes, segundo a acta do Órgano de
Selección de 2 de xullo de 2013 que obra no expediente.
Seguindo estrictamente a orde da lista a que se refire o anterior parágrafo e, consultados os
datos obrantes neste Servizo, corresponde o nomeamento como Diplomada en Enfermería da
aspirante que figura no quinto lugar Dª. Sira María Seijas Fernández, DNI 36.152.811-P, que a
través de escrito de data 19 de xullo actual, aceptou expresamente o mesmo, acreditando neste
Servizo de Recursos Humanos os requisitos e demais condicións para o desempeño do posto.
A este respecto faise constar que as dúas primeiras aspirantes da lista, Dª. Dª. Ana Belén
Fortes Lorenzo, DNI 53.180.217-P e Dª. Iria González Losada, DNI 36.131.565-Z, formalizaron a
súa renuncia expresa con ocasión da tramitación do expediente 24250/220 e, as aspirantes que
figuran nos postos 3º e 4º, Dª. Aránzazu Otero Vidal, DNI 39.463.155-P e, Dª. María Piñeiro
Fraga, DNI 53.111.077-Y, renunciaron por escrito con ocasión deste expediente a posibilidade de
ser nomeadas, polo que se atopan todas elas nos derradeiros postos da lista.
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.
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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”.
A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, no artigo 10, apartado 1,
establece que son funcionarios interinos os que, por razóns xustificadas de necesidade e
urxencia, son nomeados como tales para o desempeño de funcións propias de funcionario de
carreira, cando se de algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 7/2007, do 12 de
abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
O nomeamento deberá recaer en persoas que reúnan as condicións esixidas para o ingreso no
Corpo ó que pertenza o posto de traballo. Dito nomeamento será revocado ademais de polas
causas previstas no artigo 63 do referido Estatuto Básico do Empregado Público, cando finalice
a causa que deu lugar o seu nomeamento, dacordo co art. 10 apartado 3, neste caso o exceso
ou acumulación de tarefas por un plazo máximo de seis meses, dentro dun periodo de doce
meses.
Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ó corpo ó que pertenza a vacante
(posto cód. 141-auxiliar de laboratorio- e, 85-Diplomado/a en enfermería- da RPT vixente,
aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 e
modificacións puntuais aprobadas e publicadas con posterioridade.
Asi mesmo, o artigo 10.2 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado
Público, establece que a selección de funcionarios interinos farase mediante procedimientos
axiles que respetarán en todo caso os principios de igualdad, mérito, capacidade e publicidade.
De conformidade co disposto no apartado “Outras disposicións comúns” das bases xerais
publicadas no BOP de 19 de xullo de 2010, e DOGA de 17 de novembro seguinte, referentes á
oferta de emprego público do ano 2008, “os candidatos que non tendo superado o proceso
selectivo aprobasen tódalas probas da fase de oposición para ingreso nos correspondentes
grupos, corpos, escalas, formarán parte dunha lista de substitucións ordenada en función da
puntuación obtida, de maior a menor, ós efectos de poder ser nomeados ou contratados como
persoal interino ou laboral.
Consecuentemente, deben entenderse cumprimentados e darse por respetados os principios de
igualdade, mérito, capacidade e publicidade na convocatoria para proceder ó nomeamentos
propostos en rexime de interinidade, xa que as citadas candidatas superaron as probas

S.ord. 3.07.15

resultantes dos procesos selectivos autorizados pola Xunta de Goberno Local nas súas sesións
de 19 de abril de 2010 e, 22 de febreiro de 2013, respectivamente.
A urxencia dos nomeamentos propostos queda acreditada no escrito de petición asinado polo
Director de CEDRO de data 26 de maio de 2015, que conta coa conformidade do Xefe da Área e
da concelleira-delegada da Área de Política de Benestar e, que obra no expediente.
Asemade, e segundo o disposto no artigo 21.2 da Lei 22/2013, de 23 de decembro, de
Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2014, non se procederá a contratación temporal nin o
nomeamento de persoal estatutario, temporal ou de funcionarios interinos do artigo 10.1 da Lei
7/2007, salvo en casos excepcionales 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 é 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, dada
Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o 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
internos ou centrais, de carácter transversal, cuxa actividade permanente resulta imprescindible
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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.
c) 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. 19146/220,
19790/220, 22239/220 e 24250/220.
O importe do custe de ditos nomeamentos, para acomete-lo gasto proposto durante os períodos
indicados ascende a un total de 7.155,17€ e imputaríase con cargo a partida 920.0.1400000
“outras modalidades de contratacións temporais” prevista no vixente orzamento, dentro do
Capítulo I de gastos.
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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, en redacción dada pola Lei 57/2003, do
16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno local, en canto ao réxime dos
municipios de grande poboación, consideradas as urxentes necesidades existentes no Centro
Municipal de Drogodependentes CEDRO 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 ó nomeamento dun/dunha funcionario/a por
acumulación de tarefas, como auxiliar de laboratorio, ao abeiro do exposto no artigo 10.1.d) da
Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, por un período máximo de
dous meses, finalizando a relación de servizo transcorrido dito periodo, xustificada nas
necesidades da Unidade asistencial de drogodendencias (CEDRO), contidas no escrito de data
26 de maio de 2015 subscrito polo Director de CEDRO e conformado polo Xefe de Ärea e a
Concelleira-delegada da Área de Política de Benestar e, en consecuencia, autoriza-lo gasto por
importe de 4.105,04€ con cargo a partida orzamentaria 922.0.140.00.00 -outras modalidades
contratación temporal, para facer fronte ao referido nomeamento.
Segundo.- Declara-la urxencia para proceder ó nomeamento dun/dunha funcionario/a por
acumulación de tarefas, como diplomado/a en enfermería, ao abeiro do exposto no artigo 10.1.d)
da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, por un período máximo
dun mes, finalizando a relación de servizo transcorrido dito periodo, xustificada nas necesidades
da Unidade asistencial de drogodendencias (CEDRO), contidas no escrito ao que se refire o
apartado primeiro desta proposta e, en consecuencia, autoriza-lo gasto por importe de 3.050,13€
con cargo a partida orzamentaria 920.0.140.00.00 -outras modalidades contratación temporal,
para facer fronte ao referido nomeamento.
Terceiro.- Nomear funcionaria interina por acumulación de tarefas como Auxiliar de Laboratorio
por un periodo máximo de dous mes, á Dª. LUCIA PÉREZ ÁLVAREZ, DNI 36.169.596-A,
aspirante que superou tódolos exercicios do último proceso de selección de persoal convocado
para o nomeamento de auxiliares de laboratorio por acumulación de tarefas , de conformidade
coas bases da mesma e co disposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto
Básico do Empregado Público.
Cuarto.- Nomear funcionaria interina por acumulación de tarefas como Diplomada en Enfermería
por un periodo máximo dun mes, á Dª. SIRA MARÍA SEIJAS FERNÁNDEZ, DNI 36.152.811-P,
aspirante que superou tódolos exercicios do último proceso de selección de persoal convocado
para o nomeamento de diplomados en enfermería por acumulación de tarefas autorizada pola
Xunta de Goberno Local de data 22 de febreiro de 2013, de conformidade coas bases da mesma
e , así como co disposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público.
Quinto.- Os referidos nomeamentos faranse de conformidade co disposto no Art. 10.1.d) da Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, rematando cando transcurran
os dous meses/un mes, dende a data do nomeamento nos termos legalmente previstos,
percibindo como retribucións o importe do soldo, retribucións complementarias e a parte
proporcional da paga extraordinaria do posto Cód. 141-auxiliar de laboratorio- e 85-Diplomado/a
en Enfermería, da R.P.T vixente, aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de data
20 de setembro de 2010 e modificacións puntuais aprobadas e publicadas con posterioridade.

S.ord. 3.07.15

Sexto.- A xonada laboral das traballadoras nomeadas, desenvolverase preferentemente en
xornada continuada de mañá –07,30 a 15,00 horas-. En calquera caso, contarase con
dispoñibilidade horaria para traballar en quenda de tarde, si por requerimento do Servizo fose
necesario.
Sétimo.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no
prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte ao da
publicación do acto que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do
previsto nos artigos, 8, 25 e 46 da vixente 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.
13(794).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO-DELEGADO EN
RELACIÓN COA SOLICITUDE DE REINGRESO AO SERVIZO ACTIVO FORMULADA POR D. MANUEL ANDRÉS SABIO SANZ. EXPTE. 26292/220.
Dáse conta do informe-proposta de data 23/03/15, da xefa do servizo de RR HH,
conformado pola xefa de área de Réxime Interior que di o seguinte:
“1.- En escrito de data 23/04/2014 (documento administrativo nº 140048179) D. Manuel Andrés
Sabio Sanz, funcionario municipal adscrito ao Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento
(SEIS) con nº de persoal 18.490, solicita a declaración da situación administrativa que proceda,
aportando copia da Sentenza nº 19/09, do 15 de abril, dictada pola Audiencia Provincial de
Pontevedra (sede en Vigo) no procedemento penal abreviado nº 65/2008-J, no cal se lle
condena a unha pena de 3 anos e 6 meses de prisión por un delicto de tráfico de drogas, xunto
coa inhabilitación especial para o dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena.
Debe indicarse que no citado procedemento xudicial non foi parte o Concello de Vigo, nin se tiña
coñecemento algún da existencia da indicada resolución xudicial penal neste Servizo de
Recursos Humanos.
2.- O indicado funcionario solicitara no ano 2013 un permiso sen soldo dos previstos no artigo 17
do vixente Acordo Regulador, tendo sido informado favorablemente polo oficial Subxefe do SEIS
e autorizado por acto administrativo, toda vez que o funcionario citado reunía os requisitos legais
para o disfrute do mesmo, non constando no Concello de Vigo a sentenza penal indicada.
O permiso non retribuido indicado remataba o 30/04/2014, e consecuentemente procedeuse á
declaración do funcionario citado na situación administrativa de suspensión de funcións por
Decreto da Concellería-delegada da Área de Xestión Municipal de 13/05/2014 (expediente
administrativo nº 25.239/220)
3.- En escritos de datas 19/09/2014 e 20/10/2014 (documentos nºs 140112888 e 140126231) D.
Manuel Andrés Sabio Sanz solicita o reingreso ao servizo activo no Concello de Vigo, aos
efectos do cal, e con carácter previo, por parte deste servizo xestor, coa conformidade da
Concellería-delegada, efectuáronse dúas consultas, incorporadas ao expediente administrativo,
que son as seguintes:
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Consulta realizada ao Centro Penitenciario A Lama, con resposta obtida o 07/11/2014
(documento n 140135935).
Consulta realizada á Audiencia Provincial de Pontevedra, sección 5ª, Vigo (tribunal sentenciador)
con resposta obtida o 18/02/2015 (documento nº 150019970).
Do resultado das consultas formuladas, así como do marco legal vixente, procede elaborar o
correspondente informe-proposta.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
I.- A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, contempla, dentro do
epígrafe das situacións administrativas, a suspensión de funcións dos funcionarios públicos (ben
distinta á suspensión de funcións derivada de sanción disciplinaria e/ou penal contemplada
dentro do réxime disciplinario dos funcionarios públicos).
Dito precepto contempla expresamente que:
“1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de
permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la
condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis
meses.
2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud
de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis
años.
3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios
en ninguna Administración Pública ni en los Organismos públicos, Agencias, o Entidades de
derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena
o sanción.
4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la
tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos
en este Estatuto.”
Dende esta óptica, e visto o contido do fallo da Sentenza nº 19/09, do 15 de abril, dictada pola
Audiencia Provincial de Pontevedra (sede en Vigo) no procedemento penal abreviado nº
65/2008-J, condenando a D. Manuel Andrés Sabio Sanz á pena de 3 anos e 6 meses de prisión,
concurre unha evidente situación de imposibilidade legal e fáctica de prestación do servizo
público por parte do efectivo citado, que deriva directa e inmediatamente na necesidade de
declarar a suspensión do vínculo xurídico de suxeición especial (relación de servizo, vid. a tal
efecto GARCÍA DE ENTERRÍA, E. en “Curso de Derecho Administrativo, Ed. Civitas) que lle une
coa Administración Municipal de Vigo, dada a imposibilidade de permanencia na situación de
servizo activo do efectivo indicado ao estar cumprindo condena penal firme que á data de hoxe
non ten sido cumprida.
Así, debe indicarse que o elemento central no presente suposto é a existencia dunha situación
de cumprimento de condena penal do reclamante, condenado por sentenza xudicial firme á pena
de 3 anos e 6 meses de prisión, que lle imposibilita de facto para a efectiva prestación do
servizo público1 e para a permanencia na situación de servizo activo, a cal, como a lei sinala
(artigo 86 do EBEP) se concreta en:
1

Nótese que no texto da resolución xudicial non se fai referencia á súa condición de funcionario
público, posiblemente por descoñecemento do órgano xurisdiccional sentenciador, feito éste
que non resulta óbice para a esixencia e depuración das responsabilidades disciplinarias que se
puidesen derivar.
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“Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública
dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios
públicos cualquiera que sea la Administración u Organismo Público o entidad en el que se
encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.”
II.- Debe lembrarse que a lexislación vixente establece que a situación administrativa de
suspensión de funcións, de conformidade co establecido no artigo 91 da norma indicada en
relación co disposto no artigo 22.4 do RD 365/1995, do 10 de marzo, do Regulamento de
situaciones administrativas –de aplicación supletoria no que non se opoña ao previsto na
lexislación básica, ex Disposición Final Cuarta do propio EBEP- conleva que o funcionario
declarado na situación administrativa de suspensión de funcións deberá solicitar o reingreso ao
servizo activo con 1 mes de antelación á finalización do período de duración da suspensión,
tendo dito reingreso efectos económicos e administrativos dende a data de extinción da
responsabilidade penal ou disciplinaria.
De non solicitarse o reingreso no prazo indicado, declararáselle de oficio na situación de
excedencia voluntaria por interese particular, con efectos dende a data de finalización da
suspensión. Se unha vez solicitado o reingreso ao servizo activo non se concede no prazo de
seis meses, o funcionario será declarado, de oficio, na situación de excedencia forzosa prevista
no artigo 13.1.b) con efectos da data de extinción da responsabilidad penal ou disciplinaria.
Resulta un feito evidente que o solicitante non cumpre o requisito básico e fundamental de
acreditar a extinción da responsabilidade penal, como así se indica polo propio tribunal
sentenciador en dilixencia de data 18/02/2015 como resposta á consulta efectuada por este
Servizo de Recursos Humanos, cumprindose a condena en data 26/09/2016.
III.- O suposto que nos ocupa debe contextualizarse, como toda actuación administrativa, dende
a óptica da defensa do interese xeral preceptuada no artigo 103 da vixente Constitución de
19781. Así -e sempre dende o máximo respeto e comprensión das situacións persoais
susceptibles de derivarse para o solicitante do feito de que, á data de hoxe, teña a condición de
condenado por senteza xudicial firme- a garantía do interese xeral, unha vez aplicada a
motivación legal exposta, indica que resulta imprescindible manter a suspensión de funcións do
solicitante ata tanto non se acredite polo mesmo o efectivo cumprimento da condena imposta,
dado que as circunstancias de cumprimento da mesma non conlevan en modo algún a extinción
da responsabilidade criminal, tal e como se sinala pola Subdirección do Centro Penitenciario de
A Lama en informe de data 31/10/2014 (vid. parágrafo 5º in fine) sendo reversible en calquera
momento para voltar ao réxime pechado no centro indicado (vid. parágrafo 3ª).
Situación que en modo algún parece compatible coa situación de servizo activo, máxime
considerando que a natureza do vínculo xurídico que une ao Sr. Sabio Sanz con esta
Adminstración o incardina no Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento. Sabido é que a
pertenza aos bombeiros conleva, entre outros aspectos, a disponibilidade dunha serie de
aptitudes psicofísicas se esixen para o ingreso na praza correspondente, concretadas nun cadro
de exclusións médicas, entre as que se atopan as toxicomanías e o consumo de sustancias
tóxicas, psicotrópicas ou estupefacientes.
Da lectura atenta da Sentenza nº 19/09, do 15 de abril, dictada pola Audiencia Provincial de
Pontevedra (sede en Vigo) no procedemento penal abreviado nº 65/2008-J se observa que o
condenado reune unha serie de circunstancias que non aconsellan, dende a estricta óptica da
1

“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con
los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”
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defensa do interese xeral -e polo descrédito que poda implicar para o Servizo de Extinción de
Incendios e Salvamento do Concello de Vigo- a reincorporación do mesmo (vid. Fundamento de
Dereito Primeiro, parágrafo 5ª, folio nº 3 do documento) sen prexuízo de recordar que tal
reingreso non resulta posible sen acreditar o efectivo cumprimento da condena, non sendo unha
situación de feito, como alega o solicitante, e sí de dereito, tal e como se contrasta no fallo da
sentenza que lle condena.
A tal efecto, e pola análise exhaustiva que realiza do concepto de “boa conducta” e do
descrédito no emprego público, efectúase unha remisión a recente Sentenza da Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo de 20 de febreiro de 2015 (rec. 3863/2013).
IV.- Estímase necesario indicar ao órgano competente para resolver a necesidade de que se
proceda a evaluar a viabilidade de incoación de expediente disciplinario para a depuración das
responsabilidades susceptibles de terse xenerado na condición de funcionario público do
solicitante, toda vez que os bens xurídicos protexidos en vía penal (a saúde pública) e en vía
administrativa (a debida prestación dos servizos por parte dos funcionarios públicos coa
Administración coa que están xurídicamente vinculados a través da relación de servizo en
condicións de legalidade, vid. artigos 52 a 54 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do EBEP, ambos
inclusive, en relación co disposto concretamente no artigo 4.1, letra c) do Decreto 94/1991, do 20
d emarzo, do Regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios ao servizo da Comunidade
Autónoma de galicia, supletoriamente aplciable ao persoal ao servizo da Administración Local ex
artigo 1.3 do mesmo) son diferentes, non concorrendo situación xeneradora da aplicación do
principio de non bis in ídem rector do Dereito Administrativo sancionador.
V.- En conclusión, se indica que a funcionaria suscribinte, en atención aos feitos concorrentes, á
motivación legal exposta ao longo do presente informe, e ao seu xusto e legal entender, estima
improcedente a solicitude de reingreso efectuada, informando a necesidade de desestimación da
mesma; sen prexuízo do cal, e toda vez que o órgano competente para resolver resulta ser o Sr.
Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal por delegación da Xunta e Goberno Local ex
acordo de data 29/07/2014, estímase necesario indicar que o órgano directivo responsable do
asesoramento xurídico á Xunta de Goberno Local está contemplado no artigo 129 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, o cal se lembra aos efectos que
se estimen necesarios.
VI.- Vistos os antecedentes e motivación expostos, no uso das competencias que a normativa
vixente en materia de réxime local lle confire á Alcaldía-Presidencia en canto á superior dirección
do persoal municipal, contidas no artigo 124.4.i) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local, modificada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, e que o Sr.
Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal ostenta por delegación efectuada en acordo
de data 29/07/2014 en canto á declaración de situacións, pola presente elévase ao dito órgano a
seguinte PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:
“Primeiro.- Desestimar a solicitude de reingreso ao servizo activo formulada en escrito de data
23/04/2014 (documento administrativo nº 140048179) por D. Manuel Andrés Sabio Sanz,
funcionario municipal adscrito ao Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento (SEIS) con nº
de persoal 18.490, en atención á motivación xurídica exposta no informe-proposta que antecede
e nos termos do informe emitido en data 31/10/2014 pola Subdirección do CP A Lama e
dilixencia da Audiencia Provincial de Pontevedra, sección 5ª, Vigo (tribunal sentenciador) de data
18/02/2015.
Segundo.- Dispoñer que o funcionario indicado deberá solicitar o reingreso ao servizo activo con
1 mes de antelación á finalización do período de duración da suspensión de funcións, debendo
aportar certificación de cumprimento de condena unha vez chegado o 26/09/2016, data de
cumprimento da condean indicada polo tribunal sentenciador en dilixencia de 18/02/2015, tendo

S.ord. 3.07.15

dito reingreso efectos económicos e administrativos dende a data de extinción da
responsabilidad penal ou disciplinaria.
De non solicitarse o reingreso no prazo indicado, declararáselle de oficio na situación de
excedencia voluntaria por interese particular, con efectos dende a data de finalización da
suspensión. Se unha vez solicitado o reingreso ao servizo activo non se concede no prazo de
seis meses, o funcionario será declarado, de oficio, na situación de excedencia forzosa prevista
no artigo 13.1.b) con efectos da data de extinción da responsabilidad penal ou disciplinaria
Terceiro.- Dar conta da presente resolución á Xunta de Goberno Local, notificando a mesma á
Xefatura da Área de Réxime Interior, Xefatura da Área de Mobilidade e Seguridade, Oficial
Subxefe do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento, Servizo de Recursos Humanos
(Planificación e Organización-Negociado de Seguridade Social-Inspector Auxiliar) e interesado,
para coñecemento, cumprimento e demáis efectos.”

O concelleiro-delegado de Xestión Municipal, con data 05/06/15, resolve de
conformidade coa precedente proposta.
A Xunta de Goberno Local queda informada.
14(795).PROXECTO MODIFICADO Nº 1 DO PROXECTO DE REFORMA 1ª
FASE DA GRADA DE PREFERENCIA- TRIBUNA DO CAMPO MUNICIPAL DE
FÚTBOL DE BALAÍDOS EN VIGO. EXPTE. 3016/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
26/06/15, dáse conta do informe-proposta do 22/06/15, do xefe da área de Fomento
conformado polo asesor xurídico da mesma e polo concelleiro-delegado de Fomento
que di o seguinte:
“1.- Antecedentes:
Con data 28 de xaneiro de 2015 a Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente,
aprobou o convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o Real Club Celta de Vigo,
S.A.D., para a execución de actuacións comprendidas no PLAN DIRECTOR DE
REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL DE BALAIDOS.
O citado convenio foi asinado polo Alcalde de Vigo e o Presidente do Real Club Celta de Vigo
con data 28 de xaneiro de 2015.
Entre as obrigas das partes que recolle o convenio asinado, o Real Club Celta de Vigo, SAD, de
acordo ao estipulado na cláusula segunda apartado A), obrigase a contratar, executar e
financiar, ata a cantidade máxima de 2.000.000 euros (dous millóns de euros), os estudios,
proxectos, obras e demais actuacións complementarias, necesarias para a execución do “Plan
director de remodelación e modernización do Estadio de Fútbol Municipal de Balaídos”.
As concretas actuacións a executar e financiar por parte do Real Club Celta de Vigo, S.A.D.
serán parte das contempladas no “Plan director de remodelación e modernización do Estadio de
Fútbol Municipal de Balaídos” para os anos 2014 e 2015, en relación coa remodelación e
modernización das gradas de Río, Tribuna ou Preferencia e, dentro destas, as que a Comisión
de Seguimento determine, a vista da proposta de plan de actuación que o Club lle presente, e
que conterá de maneira detallada as actuacións propostas e a súa cuantificación económica.
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Entre estas actuacións de forma específica se regula a obriga por parte do Real Club Celta de
Vigo, S.A.D de executar previa aprobación do correspondente proxecto técnico polo Concello de
Vigo, as obras proxecto de “Primeira fase”, “Grada de Preferencia”, e unha “Segunda Fase”,
“Grada de Tribuna e Cuberta”. Dito proxecto será contratado e financiado directamente polo R.C.
Celta. En base aos antecedentes descritos, o Real Club Celta de Vigo, S.A.D, presenta no
rexistro do Concello de Vigo, con data 10 de febreiro de 2015, escrito polo cal fai entrega ao
Concello de Vigo dos proxectos de obra, a contratar directamente por esta entidade, e
vinculados a de “Primeira fase”, “Grada de Preferencia”, e unha “Segunda Fase”, “Grada de
Tribuna e Cuberta”.
Ditos proxectos deben ser aprobados polo Concello de Vigo con carácter previo a súa
execución.
Con data 17 de febreiro de 2015 remítese, por parte do Real Club Celta de Vigo, SAD, copia do
proxecto de obra redactado polo arquitecto Pedro de la Puente para informe do técnico
Municipal Enxeñeiro de Edificación D. Aurelio Adán Fernández en relación ao cumprimento dos
requisitos técnicos esixidos pola Lei de Edificación e o PXOM de Vigo. O citado técnico emite
informe favorable con data 18 de febreiro.
O citado proxecto foi aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 19 de febreiro de 2015
baixo a denominación “”Fase I. Reforma da grada Tribuna Preferencia”, por importe de
846.373,22 Euros (IVE engadido). A contratación das obras para a execución do citado proxecto
correspondelle o Real Club Celta de Vigo SAD, de acordo o contido do convenio asinado co
Concello de Vigo.
Con data 16 de xuño, o Arquitecto redactor do Proxecto D. Pedro de la Puente, presenta
proxecto modificado do proxecto de referencia e que básicamente consiste en:
– Modificanse e sustituiense, parte dos micropilotes previstod por pilotes de inca, e as vigas-

encepado da cimentación son sustituidas por unha lousa de formigón arriostrante, polo que
consecuentemente suprimese a soleira prevista inicialmente, o que implica que sexa necesario
que se execute parte do saneamento non previsto inicialmente.
– Engadese un foso executado por pezas de formigón prefabricadas para optimizar o sistema

de drenaxe actual do campo de xogo, procedendo en consecuencia a mellora de evacuación de
augas pluviais a través do foso existente.
– Plantexase a contrucción provisional dunhas plataformas metálicas que permitan o acceso as

gradas de tribuna mentres duren as obras.
– Tendo en conta que no subsolo atoparonse restos da antigua cimentación da grada inicial xa

demolida, e necesario adoptar medidas que incluian a valoracións destas.
Polo que as obras modificadas propostas de ampliación de unidades, son obras que non alteran
os conceptos iniciales de proxecto xa aprobado con anterioridade considerando as mesmas
como meras obras de axustes técnicos. No que corresponde as ampliacións propostas, son
unidades de obras que de non executarse neste proceso constructivo alterarían os mesmos a a
súa execución posterior, implicaría un alto coste con respecto a o coste actual.
Polo anteriormente exposto, e tendo en conta o informe do Enxeñeiro de Edificación D. Aurelio
Adán Fernández, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA:
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1.Aprobar o proxecto modificado nº 1 do “Proxecto de reforma 1ª fase da Grada de
Preferencia”, presentado polo Real Club Celta de Vigo e redactado polo Arquitecto D. Pedro de
la Puente, por importe de 913.242,82 € (IVE engadido) que supón un incremento do 7,90%
sobre o presuposto incialmente aprobado, con cargo aos orzamentos do citado club.
2.- Notificar o presente acordo ao Real Club Celta de Vigo, SAD, co obxectivo do seu
cumprimento para a finalización e entrega das obras executadas de acordo o proxecto
“modificado nº 1 do Proxecto de reforma 1ª fase da Grada de Preferencia”.
3.- Dar conta do presente acordo o técnico municipal do Concello, D. Aurelio Adán Fernández,
Enxeñeiro de Edificación, nomeado pola Xunta de Goberno local para a supervisión das obras
de referencia.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
15(796).- 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
dez minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Olga Alonso Suárez
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