ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 12 de febreiro de 2016
ASISTENTES:
Membros :
Excmo. Sr. Alcalde
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.
Invitados
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Santos Hector Rodríguez Díaz

NON ASISTEN:

Dª Mª. Carmen Silva Rego
Mª José Caride Estévez

D. Javier Pardo Espiñeira
Dª. Eugenia Dolores Blanco Iglesias
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Ana Laura Iglesias González
Dª. Angeles Marra Domínguez

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas do día doce febreiro de de dous mil
dezaseis 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. Escariz Couso, e a titular
da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(118).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión extraordinaria e urxente do 27
de xaneiro e ordinaria e extraordinaria e urxente do 29 de xaneiro de 2016.
Deberán incorporarse ao libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña
sinatura e maila do Sr. alcalde–presidente.
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2(119).PROXECTO DE CONVENIO COA ASOCIACIÓN ÉRGUETE PARA A
REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE DO PROGRAMA DE PISOS DE APOIO Á
INCORPORACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDENTES- ANO 2016. EXPTE.
118039/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 26.01.16 e o
informe de fiscalización do 4.02.16, dáse conta do informe-proposta do xefe de
CEDRO, do 26.01.16, conformado polo xefe da Área de Benestar Social, a
concelleira-delegada de Política Social e polo concelleiro delegado de Orzamentos e
Facenda, que di o seguinte:
Desde o ano 2002, a Asociación Érguete dispón dun programa de apoio residencial para
persoas drogodependentes en tratamento nas unidades asistenciais de drogodependencias do
Plan de Galicia sobre Drogas (na actualidade, Plan de Trastornos Adictivos de Galicia) en Vigo,
que se desenvolve en tres pisos ou centros de réxime residencial temporal nos que, mediante
unha actuación programada, se posibilitan oportunidades de axuste persoal e incorporación
sociolaboral das persoas en situación de risco de exclusión social. Este programa de apoio
residencial vai dirixido a persoas drogodependentes en tratamento que teñen alcanzado unha
estabilidade no seu proceso terapéutico, e que necesitan dun recurso dese tipo para progresar
na súa incorporación social, sendo o obxectivo principal a adaptación do usuario ó medio social
a través dun programa de residencia temporal nunha vivienda normalizada coa supervisión de
profesionais. Para o desenvolvemento deste programa, a Asociación Érguete conta con tres
vivendas urbanas, en réxime de aluguer, ubicadas na cidade de Vigo, adaptadas ao marco
normativo que regula este tipo de dispositivos de atención sociosanitaria. O seguimento da
evolución dos usuarios realízase, de forma coordinada, xunto cos terapeutas de referencia das
unidades asistenciais de drogodependencias da área de Vigo.
O Concello de Vigo, segundo a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local,
para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover
actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e
aspiracións da comunidade veciñal. Entre as súas competencias están a protección da
salubridade pública e a prestación dos servizos de avaliación e información de situacións de
necesidade social e a atención inmediata ás persoas en situación ou risco de exclusión social,
sendo esta última competencia de obrigado exercicio para os concellos de máis de 20.000
habitantes (Arts. 25.1, 25.2.e], 25.2.j] e 26.1.c] da LRBRL, na redacción dada pola L.27/2013, do
27 de decembro – LRSAL) .
A teor da reforma introducida pola LRSAL, a competencia en materia de «prestación dos
servizos sociais, promoción e reinserción social» residénciase agora na Admón. autonómica,
que deberá asumila a 31.12.2015, nos termos previstos nas normas reguladoras do sistema de
financiamento autonómico e das Facendas locais e previa elaboración dun plan para a
avaliación, reestruturación e implantación dos servizos (Disp. Transit. 2ª), sen prexuízo da súa
eventual delegación nos municipios (Art. 27 LRBRL).
De acordo coa Disposición adicional 4ª da L.5/2014, do 27 de maio, do Parlamento de Galicia,
de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da LRSAL, esas competencias que debería
asumir a Admón. da CA en materia de servizos sociais «continuarán sendo prestadas polos
municipios mentres non se dean as condicións previstas para o seu traspaso na normativa
básica e, en particular, o establecemento do novo sistema de financiamento autonómico e das
facendas locais previsto nela».
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Ademais, considera que “non se entenderá como exercicio de novas competencias”, entre
outras, a continuidade na prestación dos servizos xa establecidos e da actividade de fomento e a
formalización de convenios de colaboración de concesión de subvencións (Art. 3.3.).
Na Orde do 25 de xaneiro de 2008, pola que se regulan os requisitos que deben cumprir os
centros de inclusión e emerxencia social, recóllese a existencia de centros de acollida e
inclusión.
Na Orde do 25 de xaneiro de 2008, pola que se regulan os requisitos que deben cumplir os
centros de inclusión e emerxencia social, recóllese a existencia de centros de acollida e
inclusión. A Lei 2/1996, de 8 de maio, de Galicia sobre drogas recolle tamén as competencias
das administracións locais, e os programas, medidas, e ámbitos de intervención, referidos á
prevención, asistencia e incorporación social, na nosa Comunidade.
O Plan de Trastornos Adictivos de Galicia 2011-2016, establece entre os seus principios reitores
a necesidade da participación social na planificación e execución das respostas fronte ás
adiccións, a coordinación intersectorial e a corresponsabilidade.
Entre os seus obxectivos xerais atópanse os de apoiar aos procesos de integración social das
persoas atendidas na Rede de Tratamento de Condutas Adictivas, mediante a promoción de
programas dirixidos a mellorar as habilidades sociais e persoais que favorezan a autonomía
persoal das persoas con dificultades de integración social polos seus problemas de adicción,
desenvolver medidas de acción positiva fronte á exclusión social e/ou laboral das persoas con
problemas de adicción en situación de vulnerabilidade, e intensificar a coordinación e
cooperación institucional mediante a potenciación da coordinación e cooperación coas
administracións locais de Galicia e coa Administración xeral do Estado, para asegurar o
cumprimento dos obxectivos previstos no Plan de Trastornos Adictivos e tamén promover a
participación social, a coordinación e a cooperación coas entidades privadas que traballan nos
ámbitos da prevención, asistencia, incorporación social, formación e investigación en trastornos
adictivos.
Máis concretamente, se establecen liñas estratéxicas para a mellora da cobertura asistencial dos
trastornos adictivos e o apoio aos procesos de incorporación social das persoas con trastornos
adictivos, mediante a colaboración no funcionamento de recursos residenciais de apoio á
incorporación social para drogodependentes con necesidades sociosanitarias.
O Concello de Vigo ven desenvolvendo desde 1984 una política activa de intervención en
drogodependencias nos ámbitos de prevención, asistencia e incorporación social. Estes
programas véñense executando mediante recursos propios e convenios con entidades locais.
No Plan Local sobre Drogodependencias e outras Adiccións (PLDA) de Vigo propóñense os
obxectivos e estratexias de intervención no ámbito das conductas adictivas e da súa
problemática asociada, a nivel local, entre os que se sinala a potenciación e coordinación dos
recursos residencias urbanos específicos de atención a drogodependentes, mediante a
sensibilización das administracións competentes para a normalización destes recursos e a súa
adecuada financiación e a mellora das infraestructuras e os recursos humanos dos recursos xa
existentes.
Este tipo de accións teñen un encadre metodolóxico e normativo en instrumentos tales como a
Estratexia Europea en materia de loita contra a droga 2013-2020 e os seus Plans de Acción, que
contemplan a prevención do consumo de drogas como o ámbito clave de intervención; a
Estratexia Nacional 2009-2016, co seu correspondente Plan de Acción, que ademais establece
como necesaria a coordinación entre as distintas Administracións. Concretamente, propón
accións de coordinación coas administracións locais e promove a elaboración de plans
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municipais e supramunicipais; ou a propia Lei 2/96, de 8 de maio de Galicia sobre Drogas,
fundamentalmente a través dos Títulos I (Da prevención de drogodependencias) e III
(particularmente no que atinxe a atribución de competencias, planificación e ordenación,
concertos/convenios e coordinación).
A subvención que se propón está prevista nominativamente no orzamento de CEDRO polo que
ten a consideración de subvención directa segundo o artigo 28 da Lei 38/2003 xeral de
subvencións e 26 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, a mais abondamento, acredítanse
razóns de interese público, social e humanitario para a súa concesión, motivacións necesarias,
así mesmo, para utilizar o procedemento de concesión directa do artigo 19.4 da Lei 9/2007, de
subvencións de Galicia. A concesión da subvención articúlase mediante un convenio de
colaboración que contempla as prescripcións que sinala a Base 40 das de Execución do
Orzamento; competencias de aplicación, contraprestación económica ós gastos que representa
a acción a desenvolver, órgano de colaboración, seguimento da materia conveniada, aclaración
de diverxencias, vixencia, etc.
Ao concorrer razóns de interese público, social e humanitario que determinan a concesión da
subvención e tendo en conta o carácter da beneficiara como unha entidade non lucrativa
adicada a desenvolver programas con fins sociais, que presenta necesidades financieiras
demostradas que lle impiden realizar cos seus propios medios a actividade subvencionada,
proponse o aboamento dun 50% da cantidade anual á sinatura do convenio. De acordo co artigo
42 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, do Regulamento da Lei xeral de subvencións, as
entidades non lucrativas que desenvolvan proxecto e programas de acción social quedan
exoneradas da constitución de garantías.
Por todo o exposto con anterioridade, solicítase á Xunta de Goberno Local adopte o seguinte
ACORDO:
1. Aprobar a concesión dunha subvención directa á “Asociación de Ayuda al Toxicómano
ERGUETE” por importe de 45.000€ con cargo á aplicación orzamentaria nº
3112.489.00.00 - Conv. Aloxamento alternativo Érguete.
2. Aprobar o texto do Convenio de Colaboración coa “Asociación de Ayuda al Toxicómano
ÉRGUETE” para a realización da actividade do programa de pisos de apoio á
incorporación social de drogodependentes na cidade de Vigo para o ano 2016.
3.

Aprobar o gasto por un importe de 45.000€ con cargo á aplicación nº 3112.489.00.00
-Conv. Aloxamento alternativo Érguete.

Non obstante, esa Xunta de Goberno Local adoptará o acordo que estime máis oportuno.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
CONVENIO DE COLABORACIÓN COA ASOCIACIÓN DE AXUDA Ó TOXICÓMANO ÉRGUETE
PARA O PROGRAMA DE PISOS DE APOIO Á INCORPORACIÓN SOCIAL DE
DROGODEPENDENTES – ANO 2016.
En Vigo, ____ de __________ de 2016
COMPARECEN
Dunha parte,
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O Excmo. Sr. Alcalde – Presidente do Concello de Vigo, D. Abel R. Caballero Álvarez, asistido
polo Secretario de Administración municipal do Concello de Vigo, D. Manuel Xosé Lorenzo
Penela.
Doutra parte,
Dª. Mª del Carmen Avendaño Otero, con DNI nº 35.956.947-N, Presidenta da Asociación de
Axuda ó Toxicómano “ÉRGUETE”, CIF nº G-36.642.726, con enderezo social na Avda. Martínez
Garrido, nº 21, interior.
INTERVEÑEN
D. Abel R. Caballero Álvarez, na súa condición de Alcalde – Presidente do Excmo. Concello de
Vigo, no exercicio das facultades de representación atribuídas pola lexislación de Réxime local
(Art. 61.1.a] da L.5/1997, do 22 de xullo, LALGA, e 124.4.a] da L.7/1985, do 2 de abril, LRBRL).
Dª. Mª del Carmen Avendaño Otero, actuando en representación da Asociación “ÉRGUETE”,
segundo así resulta dos seus estatutos, asegurando a comparecente que tales facultades non lle
foron revogadas.
D. Manuel Xosé Lorenzo Penela, Secretario de Administración municipal, ós meros efectos de
asistencia ó Sr. Alcalde – Presidente e dación da fe pública no outorgamento do presente
documento, por delegación da Secretaria de Goberno local (Resolucións de datas 19.09.2011 e
20.03.2013).
Os comparecentes, no concepto en que interveñen, recoñécense recíprocamente a lexitimación
e a capacidade legal necesaria para o outorgamento e formalización do presente Convenio e,
como antecedentes e motivación deste acordo de vontades,
EXPOÑEN
I.- Que a Asociación Érguete de axuda ó toxicómano é unha organización non gubernamental
(ONG) inscrita no Rexistro municipal de Asociacións co número 178/91, declarada de Utilidade
Publica polo Ministerio do Interior segundo RD.1786/96, do 19 de xullo, e inscrita como entidade
prestadora de servicios sociais na Xunta de Galicia.
A Asociación Érguete ven desenvolvendo a súa actividade en Vigo, no campo das
drogodependencias, levando a cabo diversos programas de axuda que complementan as
actividades asistenciais e de incorporación social das Administracións local e autonómica.
Desde o ano 2002 dispón dun programa de apoio residencial para persoas drogodependentes
en tratamento nas unidades asistenciais de drogodependencias da Rede de Tratamento de
Condutas Adictivas en Vigo, que se desenvolve en tres pisos ou centros de réxime residencial
temporal nos que, mediante unha actuación programada, se posibilitan oportunidades de axuste
persoal e incorporación socio-laboral das persoas en situación de risco de exclusión social.
Este programa de apoio residencial vai dirixido a persoas drogodependentes en tratamento que
teñen alcanzado unha estabilidade no seu proceso terapéutico e que necesitan dun recurso
deste tipo para progresar na súa incorporación social, sendo o obxectivo principal a adaptación
do usuario ó medio social a través dun programa de residencia temporal nunha vivienda
normalizada coa supervisión de profesionais.
Para o desenvolvemento deste programa, a Asociación Érguete conta con tres vivendas
urbanas, en réxime de aluguer, ubicadas na cidade de Vigo, adaptadas ó marco normativo que
regula este tipo de dispositivos de atención sociosanitaria.
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O seguimento da evolución dos usuarios realízase de forma coordinada xunto cos terapeutas de
referencia das unidades asistenciais de drogodependencias da área de Vigo.
II.- Que o Concello de Vigo, segundo a L.7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime
local, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover
actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e
aspiracións da comunidade veciñal. Entre as súas competencias están a protección da
salubridade pública e a prestación dos servizos de avaliación e información de situacións de
necesidade social e a atención inmediata ás persoas en situación ou risco de exclusión social,
sendo esta última competencia de obrigado exercicio para os concellos de máis de 20.000
habitantes (Arts. 25.1, 25.2.e], 25.2.j] e 26.1.c] da LRBRL, na redacción dada pola L.27/2013, do
27 de decembro – LRSAL) .
A teor da reforma introducida pola LRSAL, a competencia en materia de «prestación dos
servizos sociais, promoción e reinserción social» residénciase agora na Admón. autonómica,
que debería asumila a 31.12.2015, nos termos previstos nas normas reguladoras do sistema de
financiamento autonómico e das Facendas locais e previa elaboración dun plan para a
avaliación, reestruturación e implantación dos servizos (Disp. Transit. 2ª), sen prexuízo da súa
eventual delegación nos municipios (Art. 27 LRBRL).
De acordo coa Disposición adicional 4ª da L.5/2014, do 27 de maio, do Parlamento de Galicia,
de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da LRSAL, esas competencias que debería
asumir a Admón. da CA en materia de servizos sociais «continuarán sendo prestadas polos
municipios mentres non se dean as condicións previstas para o seu traspaso na normativa
básica e, en particular, o establecemento do novo sistema de financiamento autonómico e das
facendas locais previsto nela».
Ademais, considera que “non se entenderá como exercicio de novas competencias”, entre
outras, a continuidade na prestación dos servizos xa establecidos e da actividade de fomento e a
formalización de convenios de colaboración de concesión de subvencións (Art. 3.3.).
Na Orde do 25 de xaneiro de 2008, pola que se regulan os requisitos que deben cumprir os
centros de inclusión e emerxencia social, recóllese a existencia de centros de acollida e
inclusión.
A L.2/1996, do 8 de maio, de Galicia sobre drogas recolle tamén as competencias das
Administracións locais e os programas, medidas e ámbitos de intervención referidos á
prevención, asistencia e incorporación social na nosa Comunidade.
A Resolución de 2 de febreiro de 2009, da Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre
drogas, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros polo que se aproba a Estratexia
Nacional sobre Drogas 2009-2016, mantén que o éxito da política xeral sobre drogas require da
cooperación das Administracións locais. Deste xeito, o desenvolvemento da Estratexia Nacional
sobre Drogas 2009-2016 no seu Plan de Acción sobre Drogas 2009-2012, no obxectivo primeiro,
propón optimizar a coordinación e cooperación no marco do Estado español mediante, entre
outras medidas, a potenciación da elaboración de plans municipais e supramunicipais
coherentes coa Estratexia Nacional.
O Plan de Trastornos Adictivos de Galicia 2011-2016 establece entre os seus principios reitores
a necesidade da participación social na planificación e execución das respostas fronte ás
adiccións, a coordinación intersectorial e a corresponsabilidade. Entre os seus obxectivos xerais
atópanse os de apoiar ós procesos de integración social das persoas atendidas na Rede de
Tratamento de Condutas Adictivas, mediante a promoción de programas dirixidos a mellorar as
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habilidades sociais e persoais que favorezan a autonomía persoal das persoas con dificultades
de integración social polos seus problemas de adicción, desenvolver medidas de acción positiva
fronte á exclusión social e/ou laboral das persoas con problemas de adicción en situación de
vulnerabilidade e intensificar a coordinación e cooperación institucional mediante a potenciación
da coordinación e cooperación coas Administracións locais de Galicia e coa Administración xeral
do Estado, para asegurar o cumprimento dos obxectivos previstos no Plan de Trastornos
Adictivos e tamén promover a participación social, a coordinación e a cooperación coas
entidades privadas que traballan nos ámbitos da prevención, asistencia, incorporación social,
formación e investigación en trastornos adictivos.
Máis concretamente, establécense liñas estratéxicas para a mellora da cobertura asistencial dos
trastornos adictivos e o apoio ós procesos de incorporación social das persoas con trastornos
adictivos, mediante a colaboración no funcionamento de recursos residenciais de apoio á
incorporación social para drogodependentes con necesidades sociosanitarias.
O Concello de Vigo ven desenvolvendo desde o ano 1984 una política activa de intervención en
drogodependencias nos ámbitos da prevención, asistencia e incorporación social.
No Plan Local sobre Drogodependencias e outras Adiccións (PLDA) de Vigo propóñense os
obxectivos e estratexias de intervención no ámbito das conductas adictivas e da súa
problemática asociada, a nivel local, entre os que se atopa manter a calidade dos recursos
existentes, evitar a desaparición de programas, accións ou recursos necesarios para dar
resposta ás necesidades asistenciais da cidade, mellorar a atención das urxencias
sociosanitarias e cobertura de necesidades primarias de alimentación, hixiene e vivenda e
potenciar o mantemento e a creación de novos dispositivos para cubrir as necesidades básicas
daquela poboación carente de vivenda ou en situación de risco de exclusión.
O PLDA establece que os instrumentos para o seu desenvolvemento son, entre outros, o
Servicio de Benestar Social, CEDRO, a oficina técnica municipal do PLDA, o convenio coa
Consellería de Sanidade e a coordinación e colaboración coas entidades (asociacións,
fundacións, ONGs) adheridas o PLDA.
III.- Así as cousas, o Concello de Vigo, no seu vixente orzamento, na aplicación orzamentaria nº
3112.4890000, prevé nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 45.000€ a
favor da Asociación Érguete.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da L.38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións e 26.1 da L.9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o convenio
será o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos
orzamentos da Administración concedente, as partes conclúen o presente convenio co fin de
regular os termos da concesión da subvención, cuxo obxecto é o cofinanciamento da actividade
dos pisos de apoio á incorporación social para drogodependentes en tratamento na área de Vigo
que xestiona a Asociación Érguete.
En base ás precedentes consideracións e ó interese social que para a cidade de Vigo representa
esta actividade de Érguete, o Concello de Vigo e a dita Asociación convenian a súa colaboración
no ámbito da incorporación social para drogodependentes e a concesión da referida subvención
de acordo cos seguintes,
PACTOS
Primeiro.A Asociación Érguete comprométese a colaborar coa Concellería de Política Social do Concello
de Vigo en canto á realización da actividade do programa de pisos de apoio á incorporación
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social de drogodependentes, descrito de maneira pormenorizada no anexo 1 e, concretamente,
a:
•

Realizar a contratación de persoal técnico para a execución da actividade asistencial, de
acordo coa Memoria do programa presentado.

•

Asumir a súa xestión xeral.

•

Contribuir ó custo restante do programa, relativo ós recursos materiais e outros gastos,
segundo o previsto naquela Memoria.

•

Cumprir as directrices técnicas do Plan de Trastornos Adictivos de Galicia e do Plan
Local sobre Drogodependencias e outras Adiccións de Vigo e colaborar na súa
estructura participativa.

En xeral, a cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo 11
da L.9/2007.
Segundo.O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a conceder directamente á Asociación
Érguete, unha subvención para o exercicio de 2016 por importe de 45.000€ co obxecto de
coadxuvar ó financiamento da actividade do programa de pisos de apoio á incorporación social
de drogodependentes.
Terceiro.Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra Administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ó Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD.
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.Polo período de vixencia do convenio, o Concello de Vigo achegará a cantidade de 45.000€ con
cargo á aplicación orzamentaria nº 3112.489.00.00 do vixente exercicio presupostario.
Os pagamentos efectuaránse do seguinte xeito:
a) O 50% do importe da subvención, á sinatura do convenio. Ó concorrer razóns de
interese público, social e humanitario que determina a concesión da subvención e tendo
en conta o carácter da beneficiara como unha entidade non lucrativa adicada a
desenvolver programas con fins sociais, que presenta necesidades financeiras
demostradas que lle impiden realizar cos seus propios medios a actividade
subvencionada, considérase necesario conveniar un pagamento anticipado por importe
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do cincoenta por cento do total da subvención. De acordo co artigo 42 do RD.887/2006,
as entidades non lucrativas que desenvolvan proxectos e programas de acción social
quedan exoneradas da constitución de garantías.
b) O 50% restante, unha vez xustificados os gastos realizados ata o 30 de novembro,
mediante facturas orixinais ou demaís documentos acreditativos dos gastos e memoria
anual, coa preceptiva certificación do cumprimento do convenio asinada polo funcionario
responsable do programa.
Quinto.Se o custo total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reducisen na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a reducción da
subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circuntancias ó Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada ós fondos recibidos.
Sexto.No caso de que a entidade beneficiaria faga algún tipo de publicidade ou difusión das
actividades, deberá dar a adecuada publicidade ó financiamento municipal da actividade
subvencionada, previa conformidade da Concellería de Política Social, e incluir de maneira
explícita os logotipos de identificación corporativa da Subdirección Xeral de Saúde Mental e
Drogodependencias da Consellería de Sanidade, do Plan Local de Drogodependencias e outras
Adiccións de Vigo e da Concellería de Política Social do Concello de Vigo.
Sétimo.Como mecanismo de coordinación para facer efectiva unha colaboración – supervisión crearase
unha Comisión mixta de Seguimento que entenderá sobre os temas cotiás da actividade,
coordinación e solución de controversias e que estará composta por dous representantes da
Asociación Érguete e dous técnicos municipais, presidida polo/a Concelleiro/a responsable dos
Servizos sociais.
Oitavo.A Asociación Érguete comprométese a someterse á lexislación vixente en materias sanitarias e
de seguridade para os/as usuarios/as do servizo, facéndose responsables dos danos e perdas
que se poidan derivar do seu incumprimento.
Noveno.A Asociación Érguete poderá contratar a cantas persoas crea adecuadas para a execución deste
programa, suxeitándose ás condicións laborais vixentes, sen que isto supoña relación laboral de
ningunha clase desas persoas co Concello.
Décimo.A Asociación Érguete comprométese a presentar antes do día 30 de novembro de 2016
xustificación do cumprimento do convenio no Rexistro xeral do Concello, con destino ós Servizos
sociais.
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A xustificación deberá facerse conforme á previsión contida no artigo 30 da L.38/2003 e 28 da
L.9/2007, coa estructura de conta xustificativa prevista no artigo 72 do RD.887/2006, que conterá
memoria de actuación xustificativa e memoria económica xustificativa.
A documentación da conta xustificativa deberá incluir unha relación de todos os xustificantes de
pagamento dos gastos efectuados.
Os documentos que conformarán a xustificación da subvención serán:
•
•

Unha memoria social xustificativa das actuacións desenvolvidas.
Unha memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas, que conterá:
–Unha relación clasificada dos gastos subvencionados, con identificación do acredor e do
documento, o seu importe e data de emisión.
–Nóminas debidamente asinadas polo/a profesional contratado/a asi como contrato de
traballo; TC1, TC2 como documentos acreditativos do pagamento das cotas da
Seguridade Social.
–Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia.
–Unha declaración responsable do perceptor, acreditativa dos seguintes extremos:
Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á
actividade subvencionada.
Que foron aboadas ós seus expedidores ou, no seu caso, ós titulares do dereito
que incorporan.
Que se atopa ó corrente das súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social, ós
efectos previstos no artigo 31 da L.9/2007.

A xustificación deberá facerse con documentos orixinais pola parte subvencionada e con copias
de facturas polo resto do orzamento. Poderase substituír a presentación de copias de facturas
polo gasto do proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance que
abarque a totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou
actividade que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total
(Base 38.4 execución orzamentos).
As facturas deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o IVE. Estes
xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas que non
reúnan as esixencias previstas na normativa reguladora das obrigas de facturación
(RD.1619/2012, do 30 de novembro). Nestas facturas computarase o gasto acreditado
deducindo o IVE, a non ser que se xustifique a exención deste imposto.
Se a beneficiaria solicitase a devolución do orixinal presentado, a Área xestora da subvención
procederá ó estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención
e se o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose
neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante
orixinal estampillado incorporarase ó expediente e a Área xestora da subvención procederá á
devolución do orixinal.
Décimo primeiro.Antes de proceder ó pagamento da subvención, a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente
no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa Seguridade Social e non ser debedor por
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resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración
responsable, ó abeiro do artigo 31.7 e) da L.9/2007.
Décimo segundo.Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade
subvencionada e se realicen no prazo comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de
2016.
Décimo terceiro.A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que determinou a
concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Política Social. O
responsable técnico do programa emitirá informe ó respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orde a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Décimo cuarto.A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería de
Política Social e pola Intervención xeral municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no
exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo quinto.Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de mora, desde o
pagamento da subvención e ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro, nos casos
previstos no artigo 33 da L.9/2007.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
desta, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu presuposto,
que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o reintegro
da subvención na mesma proporción. En todo caso, procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo sexto.Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención e ó
procedemento para a súa apreciación e imposición, estarase ó disposto no Título IV da L.9/2007
e no RD.1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do procedemento para
o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo sétimo.A beneficiaria queda informada de que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados ós ficheiros municipais e de que a finalidade da súa recollida é a instrucción do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente Convenio, a práctica das
publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguemento e
comprobación da actividade subvencionada e as demais actuacións previstas na normativa de
subvencións públicas en orde á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é
obrigatoria.
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Estes datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na L.30/1992, do 26 de novembro,
de Réxime xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común e na
L.O.15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, sendo
responsable do seu tratamento a Concellería de Política Social.
Décimo oitavo.A concesión da subvención obxecto deste Convenio rexerase pola L.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; a lexislación básica do Estado en materia de réxime
local; a L.9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da
L.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
privado aplicables.
E, en proba de conformidade, as partes asinan o presente documento por duplicado exemplar,
no lugar e data expresados no encabezamento, de todo o que eu, como Secretario de
Administración municipal, dou fe.

3(120).PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS PRESENTADOS
CONTRA ACORDO DA X.GOBERNO LOCAL DE RESOLUCIÓN DA
CONVOCATORIA DE AXUDAS MUNICIPAIS ESCOLARES DE LIBROS,
MATERIAL ESCOLAR E COMEDOR, CURSO 2015-2016. EXPTE. 105198/301.
Visto o informe de fiscalización do 3.02.16, dáse conta do informe-proposta da
traballadora social, do 29.12.15, conformado polo xefe da Área de Benestar Social,
polo secretario de Admón. Municipal e pola concelleira-delegada de Política Social,
que di o seguinte:
“I.- FEITOS / ANTECEDENTES
I. 1.-Tramitado o correspondente expediente de convocatoria de subvencións e réxime de
avaliación individualizada, das axudas municipais de libros, material escolar e comedor para
alumnas/os de centros docentes públicos e privados concertados de educación infantil (2ª
etapa), educación primaria e secundaria, do Concello de Vigo – curso 2015-2016.
I. 2.- Por acordo da Xunta de Goberno Local- XGL en sesión extraordinaria e urxente de 10 de
abril de 2015 (BOP núm. 71 do 16 de abril de 2015), convócanse subvencións en réxime de
avaliación individualizada dirixidas ás familias das/os alumnas/os de centros docentes públicos o
privados concertados de educación infantil 2ª etapa, educación primaria e secundaria
obrigatoria, con enderezo en Vigo, para o curso 2015-2016 para libros, material escolar e
comedor.
A XGL de 10 de abril de 2015 compromete o gasto para ás axudas de libros, material escolar e
comedor con cargo á aplicación orzamentaria 2310. 4810000 (Becas libros, material escolar e
comedor) do orzamento de Benestar Social do Concello.
As bases foron publicados no taboleiro oficial da Casa do Concello , nos centro de servizos
sociais (Unidade de Traballo Social) e na páxina web do Concello.
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Con data 30 de setembro de 2015, a XGL en sesión extraordinaria e urxente, adoptou o acordo
de resolución do expediente de axudas municipais escolares de libros, material escolar e
comedor curso 2015-2016 co seguinte resultados :
Axudas de libros concedidas 1.252 alumnos/as, denegadas 719 alumnos/as
Axudas de comedor concedidas 2.661alumnos/as, denedadas 917 alumnos /as
Existe crédito para facer fronte aos gastos para as axudas de libros e material escolar e comedor
das/os alumnas/os de educación infantil (2ª etapa, 3, 4 e 5 anos) para o curso 2015-2016, con
cargo a partida orzamentaria núm. 2310.4810000 do departamento de Benestar Social.
I. 3.- Tramitados os expedientes conforme o disposto na base décimo cuarta da convocatoria
establécese o réxime de reclamacións, estipulando que contra as bases e as resolucións
administrativas que se adopten na súa execución poderá interpoñerse, potestativamente,
recurso de reposición perante o mesmo órgano que as ditou no prazo dun mes ou, directamente,
recurso contencioso-administrativo perante os xulgados do contencioso-administrativo de Vigo,
no prazo de dous meses.
Presentaronse en prazo 72 recursos potestativos de reposición en prazo que a continuación se
relacionan :
NÚMERO

DATA

DNI

APELI DOS

NOME

1 150128699 09/ 10/ 15 35611835S

ALMARAL PI NO

J ULEI NNE

2 150124350 01/ 10/ 15 36073736F

ÁLVAREZ SI MÓN

MARTA BELÉN

3 150129160 09/ 10/ 15 355563118N

ÁLVAREZ VARELA

SONI A

AMENEI RO RODRÍ GUEZ

BEATRI Z

5 150131987 17/ 10/ 15 36101062D

ANLLO GARCÍ A

BERTA

6 150132398 19/ 10/ 15 76994263S

ARES CALVI ÑO

MARCI A

7 150129420 13/ 10/ 15 34966094E

BARROS PÉREZ

Mª I SABEL

BARRUL FERNÁNDEZ

ELI SABET

BESADA MONTENEGRO

Mª DOLORES

10 150155106 02/ 12/ 15 36143298V

BRAVO VELOSO

NOELI A

11 150129708 13/ 10/ 15 53179712D

CARVAJ AL VI LA

AI LEEN GREI SS

12 150128012 08/ 10/ 15 76729280S

CASTRO PRI ETO

MANUELA

13 150126139 05/ 10/ 15 53173230J

COLLAZO BERNÁRDEZ

ALBA

14 150129595 13/ 10/ 15 X2866775D

CORREI A DA GRAÇA

PAULA CRI STI NA

15 150129155 09/ 10/ 15 36146802W

COVELO GARRI DO

CARI DAD

16 150132274 19/ 10/ 15 53190354W

DOMÍ NGUEZ GONZÁLEZ

TANI A

17 150133157 20/ 10/ 15 36092779Y

DOPI CO VI LLALBA

NURI A

18 150134544 22/ 10/ 15 53179257Z

FARI ÑA FERNÁNDEZ

CRI STI NA

19 150125867 05/ 10/ 15 36107452M

FERNÁNDEZ DEZA

EVA

20 150126455 06/ 10/ 15 53433264D

FERNÁNDEZ GARZÓN

ENRI QUE

4

8

150125113 02/ 10/ 15 36152293L

150130801 15/ 10/ 15 77010060B

9 150124908 02/ 10/ 15 36099198P
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20 150126455 06/ 10/ 15 53433264D

FERNÁNDEZ GARZÓN

ENRI QUE

21 150129257 10/ 10/ 15 36145645H

FERNÁNDEZ LÓPEZ

AMAYA

22 150125585 03/ 10/ 15 36150249E

FI LGUEI RA VI LAR

ROMI NA

23 150125857 05/ 10/ 15 36114686V

GARCÍ A FERNÁNDEZ

CRI STI NA

24 150125208 02/ 10/ 15 36149836T

GARCÍ A FORNOS

Mª I SOLI NA

25 150126054 05/ 10/ 15 36139396W

GI L OLI VEI RA

SEVERI ANA

26 150128265 08/ 10/ 15 76998129V

GI RÁLDEZ PI MENTA

Mª REBECA

27 150125161 02/ 10/ 15 36107975E

GÓMEZ GONZÁLEZ

LETI CI A

28 150137203 28/ 10/ 15 53190500X

GONZÁLEZ CASTRO

REBECA MARÍ A

29 150130241 10/ 10/ 15 36068123Y

GONZÁLEZ GAGO

CONCEPCI ÓN

30 150125962 05/ 10/ 15 36086916P

GONZÁLEZ VÁZQUEZ

ANA I SABEL

31 150138311 30/ 10/ 15 44465106B

HERMI DA CASTRO

PATRI CI A

32 150141564 09/ 11/ 15 36131577A

I GLESI AS RODRÍ GUEZ

MARÍ A

33 150125166 02/ 10/ 15 53184070C

I GLESI AS ROZAS

I SABEL

34 150137544 29/ 10/ 15 36147314P

LANDÍ N CABALEI RO

SANDRA

35 150126091 05/ 10/ 15 36137498J F

LÓPEZ LI CER

CRI STI NA

36 150133643 21/ 10/ 15 53180986H

LÓPEZ NOGUEI RA

MARÍ A

37 150114796 10/ 09/ 15 35552642R

MARTÍ NEZ GONZÁLEZ

Mª PI LAR

38 150126071 05/ 10/ 15 36132005V

MARTÍ NEZ I GLESI AS

AURORA

39 150130123 14/ 10/ 15 36158269S

MI GUEL GI L

ALMUDENA

40 150125749 05/ 10/ 15 Y2241414D

MOLI NA CHI NCHI LLA

EVELI NG ELI ZABETH

41 150126513 06/ 10/ 15 36110018H

MOYANO VI CENTE

ÁNGELES

42 150129211 09/ 10/ 15 36095131N

NÚÑEZ LORENZO

PATRI CI A

43 150126490 06/ 10/ 15 36109468C

PATO BARREI RO

MAR

44 150130584 14/ 10/ 15 36135615Q

PEÓN LÓPEZ

I SAAC

45 150126618 06/ 10/ 15 36069119J

PÉREZ LAGO

ANA MARÍ A

46 150131725 16/ 10/ 15 36141606G

PÉREZ PÉREZ

VI CENTE

47 150135129 23/ 10/ 15 36093572V

PI NO SEOANE

ANTONI O (*)

48 150125179 02/ 10/ 15 36105378R

PORRO LOUREI RO

ESTHER

49 150126484 06/ 10/ 15 36080142L

PRESA GROBA

ANA

50 150125306 02/ 10/ 15 36150805A

PUGA HERMI DA

Mª TERESA
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51 150125224 02/ 10/ 15 53172125N

QUI NTANA BARBOSA

YAI ZA

52 150128222 08/ 10/ 15 36077373X

QUI NTANA MARTÍ NEZ

CARLOS

53 150130336 14/ 10/ 15 36135820Z

REGUEI RO DOVAL

ANA BELÉN

54 150129754 13/ 10/ 15 36133744p

RESÚA TORRES

SALVADOR

55 150139356 04/ 11/ 15 77003322N

REYES BARREI RO

J UAN J OSÉ

56 150125188 02/ 10/ 15 41459400H

RI OS GI RALDO

DI EGO FERNANDO

57 150128923 09/ 10/ 15 36037810F

RI VERA CARBALLO

Mª DOLORES

58 150129596 13/ 10/ 15 36165362R

RODRÍ GUEZ AVENDAÑO

GEMMA

59 150127605 07/ 10/ 15 36141287F

RODRÍ GUEZ ESCOBAR

J AVI ER

60 150126142 05/ 10/ 15 36101713Q

RODRÍ GUEZ GÓMEZ

CARMEN

61 150131391 16/ 10/ 15 36127439M

RÚA COSTAS

MARÍ A

62 150140849 06/ 11/ 15 36134256Z

RUI Z DAVI LA

VI RGI NI A

63 150126149 05/ 10/ 15 X8718427R

SÁNCHEZ

VI VI ANA I VONE

64 150126181 05/ 10/ 15 36061147E

SÁNCHEZ NOGUEI RA

Mª RAQUEL

65 150135410 23/ 10/ 15 36148685E

SANDÍ N VALLADARES

ANTONI O

66 150124945 02/ 10/ 15 36145993K

SI LVA SOTO

Mª DEL PI LAR

67 150128219 08/ 10/ 15 77402770L

SOUTO J ORGE

AUREA

68 150133336 20/ 10/ 15 36132449R

TAMAME VI LLAVERDE

DI ANA

69 150136358 27/ 10/ 15 36088372S

VÁZQUEZ FACCHI NI

ANA MARÍ A

70 150125126 02/ 10/ 15 53192711J

VÁZQUEZ SABATÉS

PATRI CI A

71 150125328 02/ 10/ 15 36002768V

VI LANOVA VAQUEI RO

HERMI NI A

72 150126186 05/ 10/ 15 35462210M

VI LAS DURÁN

ANTONI O

Nota(*) presenta el recurso Rebeca Costas Echegoyen

Na Comisión de valoración do 27 de novembro de 2015, revisansé os 72 recursos
PROPOÑENDO:
«1.- Estimar vinte dos recursos de reposición (catro de libros e material escolar, nove de comedor escolar,
e sete por ambos conceptos) , todos eles cumpren os requisitos da base sexta , relacionanse ANEXO -I
que comeza por Álvarez Simón, Marta Belén e remata por Vázquez Sabatés, Patricia, así como os importes
salientados para cada un deles de libros, material escolar e/ou comedor con cargo ás baixas producidas
das anteriores adxudicacións non facendo falla novo contraido para o gasto.
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ANEXO I.- RECURSOS ESTIMADOS

APELI DOS

NOME

MOTI VO

LI BROS:
COMEDOR:
I MPORTE I MPORTE MES

1 ALVAREZ SI MON

MARTA BELEN

2

0,00 €

41x2=82

2 CASTRO PRI ETO

MANUELA

2

0,00 €

41,00 €

3 DOMÍ NGUEZ GONZÁLEZ

TANI A

1

0,00 €

41,00 €

4 FERNANDEZ DEZA

EVA

1

85,00 €

0,00 €

5 FI LGUEI RA VI LAR

ROMI NA

1

85,00 €

41,00 €

6 GARCÍ A FERNÁNDEZ

CRI STI NA

1

0,00 €

41,00 €

7 GONZÁLEZ CASTRO

REBECA MARÍ A

1

0,00 €

41,00 €

8 I GLESI AS RODRÍ GUEZ

MARÍ A

2

85,00 €

41x2=82

9 LÓPEZ LI CER

CRI STI NA

1

85,00 €

0,00 €

10 MOLI NA CHI NCHI LLA

EVELI NG ELI ZABETH

1

0,00 €

41,00 €

11 NÚÑEZ LORENZO

PATRI CI A

2

85,00 €

82,00 €

12 PUGA HERMI DA

Mª TERESA

2

0,00 €

41,00 €

13 REGUEI RO DOVAL

ANA BELÉN

2

85,00 €

41,00 €

14 REYES BARREI RO

J UAN J OSÉ

1

0,00 €

41,00 €

15 RI OS GI RALDO

DI EGO FERNANDO

1

85,00 €

41x3=123

16 SANDÍ N VALLADARES

ANTONI O

1

85,00 €

0,00 €

17 SI LVA SOTO

Mª DEL PI LAR

1

0,00 €

41,00 €

18 SOUTO J ORGE

AUREA

1

85,00 €

41,00 €

19 VÁZQUEZ FACCHI NI

ANA MARÍ A

2

85,00 €

41,00 €

20 VÁZQUEZ SABATÉS

PATRI CI A

1

85,00 €

0,00 €

935,00 €

861,00 €

Códigos
1
2

Corrección de erro material
Base 6.g: deterioro situación económica año 2015
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2.- Desestimar cincuenta e dous dos recursos de reposición presentados que se relacionan no Anexo-II que
comeza por Amaral Pino, Juleine e finaliza por Vilas Durán, Antonio, por incumprir os requisitos das
bases, salientando para cada un deles a causa concreta da denegación.
ANEXO II- RECURSOS DESESTIMADOS E MOTIVOS
APELI DOS

NOME

RECURSO

MOTI VO

1 ALMARAL PI NO

J ULEI NNE

DESESTI MADO

f

2 ÁLVAREZ VARELA

SONI A

DESESTI MADO

f

3 AMENEI RO RODRÍ GUEZ

BEATRI Z

DESESTI MADO

f

4 ANLLO GARCÍ A

BERTA

DESESTI MADO

f

5 ARES CALVI ÑO

MARCI A

DESESTI MADO

f

6 BARROS PÉREZ

Mª I SABEL

DESESTI MADO

f

7 BARRUL FERNÁNDEZ

ELI SABET

DESESTI MADO

f

8 BESADA MONTENEGRO

Mª DOLORES

DESESTI MADO

f

9 BRAVO VELOSO

NOELI O

DESESTI MADO

e

10 CARVAJ AL VI LA

AI LEEN GREI SS

DESESTI MADO

e

11 COLLAZO BERNÁRDEZ

ALBA

DESESTI MADO

f

12 CORREI A DA GRAÇA

PAULA CRI STI NA

DESESTI MADO

f

13 COVELO GARRI DO

CARI DAD

DESESTI MADO

a

14 DOPI CO VI LLALBA

NURI A

DESESTI MADO

f

15 FARI ÑA FERNÁNDEZ

CRI STI NA

DESESTI MADO

f

16 FERNÁNDEZ GARZÓN

ENRI QUE

DESESTI MADO

f

17 FERNÁNDEZ LÓPEZ

AMAYA

DESESTI MADO

f

18 GARCÍ A FORNOS

Mª I SOLI NA

DESESTI MADO

f

19 GI L OLI VEI RA

SEVERI ANA

DESESTI MADO

f

20 GI RÁLDEZ PI MENTA

Mª REBECA

DESESTI MADO

f

21 GÓMEZ GONZÁLEZ

LETI CI A

DESESTI MADO

f

22 GONZÁLEZ GAGO

CONCEPCI ÓN

DESESTI MADO

f

23 GONZÁLEZ VÁZQUEZ

ANA I SABEL

DESESTI MADO

f
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24 HERMI DA CASTRO

PATRI CI A

DESESTI MADO

f

25 I GLESI AS ROZAS

I SABEL

DESESTI MADO

f

26 LANDÍ N CABALEI RO

SANDRA

DESESTI MADO

f

27 LÓPEZ NOGUEI RA

MARÍ A

DESESTI MADO

f

28 MARTÍ NEZ GONZÁLEZ

Mª PI LAR

DESESTI MADO

e

29 MARTÍ NEZ I GLESI AS

AURORA

DESESTI MADO

f

30 MI GUEL GI L

ALMUDENA

DESESTI MADO

a

31 MOYANO VI CENTE

ÁNGELES

DESESTI MADO

f

32 PATO BARREI RO

MAR

DESESTI MADO

f

33 PEÓN LÓPEZ

I SAAC

DESESTI MADO

f

34 PÉREZ LAGO

ANA MARÍ A

DESESTI MADO

f

35 PÉREZ PÉREZ

VI CENTE

DESESTI MADO

f

36 PI NO SEOANE

ANTONI O (*)

DESESTI MADO

f

37 PORRO LOUREI RO

ESTHER

DESESTI MADO

f

38 PRESA GROBA

ANA

DESESTI MADO

f

39 QUI NTANA BARBOSA

YAI ZA

DESESTI MADO

f

40 QUI NTANA MARTÍ NEZ

CARLOS

DESESTI MADO

f

41 RESÚA TORRES

SALVADOR

DESESTI MADO

f

42 RI VERA CARBALLO

Mª DOLORES

DESESTI MADO

f

43 RODRÍ GUEZ AVENDAÑO

GEMMA

DESESTI MADO

f

44 RODRÍ GUEZ ESCOBAR

J AVI ER

DESESTI MADO

f

45 RODRÍ GUEZ GÓMEZ

CARMEN

DESESTI MADO

f

46 RÚA COSTAS

MARÍ A

DESESTI MADO

f

47 RUI Z DAVI LA

VI RGI NI A

DESESTI MADO

f

48 SÁNCHEZ

VI VI ANA I VONE

DESESTI MADO

f

49 SÁNCHEZ NOGUEI RA

Mª RAQUEL

DESESTI MADO

f

50 TAMAME VI LLAVERDE

DI ANA

DESESTI MADO

f

51 VI LANOVA VAQUEI RO

HERMI NI A

DESESTI MADO

f

52 VI LAS DURÁN

ANTONI O

DESESTI MADO

f

Nota (*) presenta la reclamación Rebeca Costas Echegoyen
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BASE SEXTA.- Requisitos xerais.
Serán requisitos necesarios para solicitar as axudas os seguintes:
c) A unidade familiar de convivencia deberá estar empadroada no mesmo enderezo e residir de modo
efectivo no Concello de Vigo (a comprobación realizarase polo propio Departamento de Benestar
Social).
d) Convivir cos/cas alumnos/as para os que se solicitan as axudas.
e) Con respecto á axuda de comedor, débese contar con praza no centro, de non ser así, aínda tendo
concedida a axuda, non se fará efectiva.
f)

Que os/as alumnos/as para os/as que se solicitan as axudas estean matriculados/as ou teñan reserva
de matrícula en centros públicos ou con concerto, en segunda etapa de Educación Infantil, Educación
Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.

g) Ter presentada a solicitude e o resto da documentación necesaria durante os prazos estipulados.
h) Que a capacidade económica da unidade familiar de convivencia non exceda do 75% do IPREM, que
equivale ao 100% do subsidio básico da RISGA, equivalente a 4.792,56 € anuais. No caso de non
existir datos dos ingresos da unidade familiar, computaráse como mínimo familiar o equivalente ó
subsidio básico da RISGA (4.792,56 €/anuais).
Para estes efectos, considerarase que a capacidade económica será o resultado de deducir dos
ingresos netos os gastos xustificados en concepto de aluguer ou amortización de hipoteca da vivenda
que constitúa o seu domicilio habitual, ata un máximo de 500€/mes, dividido polo número de membros
que integran a unidade familiar.
Nos casos en que a capacidade económica da unidade familiar experimentase unha deterioración
significativa en relación coa que consta na declaración de IRPF do último exercicio, os interesados
terán que manifestar esta circunstancia e acreditar a nova situación económica achegando a
documentación xustificativa correspondente ó primeiro trimestre do ano 2015.
i)

Que os centros educativos para os que se solicita a axuda estean situados no termo municipal de Vigo.

3.- Publicar este acordo e os seus anexos na web oficial, no taboleiro oficial de anuncios da Casa do
Concello e nas Unidades de Traballo Social do Departamento de Política Social.
4.- Notificar ás persoas recorrentes, 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 poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo nos Xulgados
do contencioso-administrativo de Vigo no prazo de dous (2) meses contado desde o dia seguinte ó da
notificación deste Acordo.»
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II.- NORMATIVA EXAMINADA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CE/1978 ( Constitución Española, 29 decembro 1978)
EAG (Estatuto de Autonomía de Galicia; LO 1/1981, do 6 de abril)
LBRL (L7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local)
L27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Admón. Local
L5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei
27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Admón. Local
L19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno.
TRRL (RDLex. 781/1986,do 18 de abril, Texto refundido das disposicións legias vixentes
en materia de Réxime Local)
LALGA (L 5/ 1997, do 22 de xulllo, de Administración local de Galicia)
LRX-PAC (L 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico das Admóns. Públicas e
do procedemento administrativo común)
LRXCA (L 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición contencioso-administrativa)
L 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia
Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la
buena administración
LXS (L 38/2003, do 17 de novembro, Lei xeral de subvencións)
LSG (L 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia)
RD 887/2006, do 21 de xuño, Regulamento da Lei xeral de subvencións
Bases de execución do Orzamento xeral do ano 2014- Concello de Vigo

III. DEREITO /VALORACIÓN XURÍDICA
1.- En aplicación dos principios antiformalista e pro actione que rexen o procedemento
administrativo e de acordo co disposto no Art. 110.2 da LRX-PAC, resulta indiferente para a
tramitación e resolución do recurso a cualificación concreta que a persoa recorrente lle asigne ó
escrito de impugnación (reclamación, revisión...), sempre que do seu contido poida inferirse o
verdadeiro carácter de recurso administrativo.
2.- Os setenta e dous recursos potestativos de reposición presentados e recollidos no cadro que
figura no ponto I.3 anterior, e que comeza por Almaral Pino, Juleinne e finaliza por Vilas Durán,
Antonio diríxense contra o precitado Acordo da Xunta de Goberno Local do 30 de setembro de
2015, desestimatorios da súas solicitudes de concesión dunha axuda económica con cargo ás
bases e convocatoria das «AXUDAS MUNICIPAIS ESCOLARES DE LIBROS, MATEIRAL
ESCOLAR E COMEDOR PARA O CURSO 2015-2016»
3. Da totalidade dos escritos de recursos potestativos de reposición, setenta e dous deles,
cumpren os requisitos formais básicos para a súa admisibilidade: interpóñense en prazo e forma
pola persoa interesada e diríxense fronte a un acto administrativo susceptible de impugnación
por este medio (Art. 107, 116 e ccdes- LRX-PAC), solicitando as estimacións dos recursos e , en
consecuencia, que se deixe sen efecto a resolución impugnada e se estime a concesión directa
solicitada na instancia.
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4.- 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
resolución 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 ditar resolución expresa en todos os procedementos
e de notificala, calquera que sexa a súa forma de iniciación (Art 42.1 LRX-PAC)
5.- Procede pois, entrar a coñecer os 20 recursos enumerados no Anexo I do ponto I.3
anteriormente mencionado , que comeza por Álvarez Simón, Marta Belén e finaliza por Vázquez
Sabatés, Patricia ; recursos que propoñemos ESTIMAR expresamente toda vez que , revisadas
de novo as súas solicitudes resultan comprobados os motivos salientados individualmente para
cada caso particular.
En consecuencia, debe recoñecerse:
-A catro das persoas recorrentes o dereito a percibir axudas para libros e material escolar
-Para nove das persoas recorrentes o dereito a percibir axudas para comedor escolar
-Para sete das persoas recorrentes o dereito a percibir axudas para libros e materia escolar e
para comedor escolar.
6.- Procede, así mesmo, entrar a coñecer os cincuenta e dous recursos enumerados no Anexo II
do ponto I.3 anteriormente mencionado, que comeza por Amaral Pino, Juelinne, e finaliza por
Vilas Durán, Antonio, recursos que propoñemos DESESTIMAR expresamente, toda vez que ,
revisadas de novo as súas solicitudes resultan comprobados os motivos salientados
individualmente para cada caso incumprindo os requisitos das bases.
IV. PROPOSTA
En consecuencia, visto o que antecede e a normativa de pertinente aplicación; en especial os
artigos 107-113 e 116-117 da LRX-PAC, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte,

«ACORDO
Primeiro. Estimar vinte dos recursos de reposición (catro de libros e material escolar, nove
de comedor escolar, e sete por ambos conceptos) que se relacionan no ANEXO -I que
comeza por Álvarez Simón, Marta Belén e remata por Vázquez Sabatés, Patricia, así como
os importes salientados para cada un deles de libros, material escolar e/ou comedor con
cargo ás baixas producidas das anteriores adxudicacións non facendo falla novo contraido
para o gasto.
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APELI DOS

NOME

MOTI VO

LI BROS:
COMEDOR:
I MPORTE I MPORTE MES

1 ALVAREZ SI MON

MARTA BELEN

2

0,00 €

41x2=82

2 CASTRO PRI ETO

MANUELA

2

0,00 €

41,00 €

3 DOMÍ NGUEZ GONZÁLEZ

TANI A

1

0,00 €

41,00 €

4 FERNANDEZ DEZA

EVA

1

85,00 €

0,00 €

5 FI LGUEI RA VI LAR

ROMI NA

1

85,00 €

41,00 €

6 GARCÍ A FERNÁNDEZ

CRI STI NA

1

0,00 €

41,00 €

7 GONZÁLEZ CASTRO

REBECA MARÍ A

1

0,00 €

41,00 €

8 I GLESI AS RODRÍ GUEZ

MARÍ A

2

85,00 €

41x2=82

9 LÓPEZ LI CER

CRI STI NA

1

85,00 €

0,00 €

10 MOLI NA CHI NCHI LLA

EVELI NG ELI ZABETH

1

0,00 €

41,00 €

11 NÚÑEZ LORENZO

PATRI CI A

2

85,00 €

82,00 €

12 PUGA HERMI DA

Mª TERESA

2

0,00 €

41,00 €

13 REGUEI RO DOVAL

ANA BELÉN

2

85,00 €

41,00 €

14 REYES BARREI RO

J UAN J OSÉ

1

0,00 €

41,00 €

15 RI OS GI RALDO

DI EGO FERNANDO

1

85,00 €

41x3=123

16 SANDÍ N VALLADARES

ANTONI O

1

85,00 €

0,00 €

17 SI LVA SOTO

Mª DEL PI LAR

1

0,00 €

41,00 €

18 SOUTO J ORGE

AUREA

1

85,00 €

41,00 €

19 VÁZQUEZ FACCHI NI

ANA MARÍ A

2

85,00 €

41,00 €

20 VÁZQUEZ SABATÉS

PATRI CI A

1

85,00 €

0,00 €

935,00 €

861,00 €

Códigos
1
2

Corrección de erro material
Base 6.g: deterioro situación económica año 2015

Segundo. Desestimar cincuenta e dous dos recursos de reposición presentados que se
relacionan no Anexo-II que comeza por Amaral Pino, Juleine e finaliza por Vilas Durán,
Antonio, por incumprir os requisitos das bases, salientando para cada un deles a causa
concreta da denegación.
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APELI DOS

NOME

RECURSO

MOTI VO

1 ALMARAL PI NO

J ULEI NNE

DESESTI MADO

f

2 ÁLVAREZ VARELA

SONI A

DESESTI MADO

f

3 AMENEI RO RODRÍ GUEZ

BEATRI Z

DESESTI MADO

f

4 ANLLO GARCÍ A

BERTA

DESESTI MADO

f

5 ARES CALVI ÑO

MARCI A

DESESTI MADO

f

6 BARROS PÉREZ

Mª I SABEL

DESESTI MADO

f

7 BARRUL FERNÁNDEZ

ELI SABET

DESESTI MADO

f

8 BESADA MONTENEGRO

Mª DOLORES

DESESTI MADO

f

9 BRAVO VELOSO

NOELI O

DESESTI MADO

e

10 CARVAJ AL VI LA

AI LEEN GREI SS

DESESTI MADO

e

11 COLLAZO BERNÁRDEZ

ALBA

DESESTI MADO

f

12 CORREI A DA GRAÇA

PAULA CRI STI NA

DESESTI MADO

f

13 COVELO GARRI DO

CARI DAD

DESESTI MADO

a

14 DOPI CO VI LLALBA

NURI A

DESESTI MADO

f

15 FARI ÑA FERNÁNDEZ

CRI STI NA

DESESTI MADO

f

16 FERNÁNDEZ GARZÓN

ENRI QUE

DESESTI MADO

f

17 FERNÁNDEZ LÓPEZ

AMAYA

DESESTI MADO

f

18 GARCÍ A FORNOS

Mª I SOLI NA

DESESTI MADO

f

19 GI L OLI VEI RA

SEVERI ANA

DESESTI MADO

f

20 GI RÁLDEZ PI MENTA

Mª REBECA

DESESTI MADO

f
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21 GÓMEZ GONZÁLEZ

LETI CI A

DESESTI MADO

f

22 GONZÁLEZ GAGO

CONCEPCI ÓN

DESESTI MADO

f

23 GONZÁLEZ VÁZQUEZ

ANA I SABEL

DESESTI MADO

f

24 HERMI DA CASTRO

PATRI CI A

DESESTI MADO

f

25 I GLESI AS ROZAS

I SABEL

DESESTI MADO

f

26 LANDÍ N CABALEI RO

SANDRA

DESESTI MADO

f

27 LÓPEZ NOGUEI RA

MARÍ A

DESESTI MADO

f

28 MARTÍ NEZ GONZÁLEZ

Mª PI LAR

DESESTI MADO

e

29 MARTÍ NEZ I GLESI AS

AURORA

DESESTI MADO

f

30 MI GUEL GI L

ALMUDENA

DESESTI MADO

a

31 MOYANO VI CENTE

ÁNGELES

DESESTI MADO

f

32 PATO BARREI RO

MAR

DESESTI MADO

f

33 PEÓN LÓPEZ

I SAAC

DESESTI MADO

f

34 PÉREZ LAGO

ANA MARÍ A

DESESTI MADO

f

35 PÉREZ PÉREZ

VI CENTE

DESESTI MADO

f

36 PI NO SEOANE

ANTONI O (*)

DESESTI MADO

f

37 PORRO LOUREI RO

ESTHER

DESESTI MADO

f

38 PRESA GROBA

ANA

DESESTI MADO

f

39 QUI NTANA BARBOSA

YAI ZA

DESESTI MADO

f

40 QUI NTANA MARTÍ NEZ

CARLOS

DESESTI MADO

f

41 RESÚA TORRES

SALVADOR

DESESTI MADO

f

42 RI VERA CARBALLO

Mª DOLORES

DESESTI MADO

f

43 RODRÍ GUEZ AVENDAÑO

GEMMA

DESESTI MADO

f

44 RODRÍ GUEZ ESCOBAR

J AVI ER

DESESTI MADO

f

45 RODRÍ GUEZ GÓMEZ

CARMEN

DESESTI MADO

f

46 RÚA COSTAS

MARÍ A

DESESTI MADO

f

47 RUI Z DAVI LA

VI RGI NI A

DESESTI MADO

f

48 SÁNCHEZ

VI VI ANA I VONE

DESESTI MADO

f

49 SÁNCHEZ NOGUEI RA

Mª RAQUEL

DESESTI MADO

f

50 TAMAME VI LLAVERDE

DI ANA

DESESTI MADO

f

51 VI LANOVA VAQUEI RO

HERMI NI A

DESESTI MADO

f

52 VI LAS DURÁN

ANTONI O

DESESTI MADO

f

Nota (*) presenta la reclamación Rebeca Costas Echegoyen
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Serán requisitos necesarios para solicitar as axudas os seguintes:
I.

A unidade familiar de convivencia deberá estar empadroada no mesmo enderezo e
residir de modo efectivo no Concello de Vigo (a comprobación realizarase polo propio
Departamento de Benestar Social).

II.
III.

Convivir cos/cas alumnos/as para os que se solicitan as axudas.

IV.

Con respecto á axuda de comedor, débese contar con praza no centro, de non ser así,
aínda tendo concedida a axuda, non se fará efectiva.

V.

Que os/as alumnos/as para os/as que se solicitan as axudas estean matriculados/as ou
teñan reserva de matrícula en centros públicos ou con concerto, en segunda etapa de
Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.

VI.

Ter presentada a solicitude e o resto da documentación necesaria durante os prazos
estipulados.

VII.

Que a capacidade económica da unidade familiar de convivencia non exceda do 75% do
IPREM, que equivale ao 100% do subsidio básico da RISGA, equivalente a 4.792,56 €
anuais. No caso de non existir datos dos ingresos da unidade familiar, computaráse
como mínimo familiar o equivalente ó subsidio básico da RISGA (4.792,56 €/anuais).

Para estes efectos, considerarase que a capacidade económica será o resultado de deducir dos
ingresos netos os gastos xustificados en concepto de aluguer ou amortización de hipoteca da
vivenda que constitúa o seu domicilio habitual, ata un máximo de 500€/mes, dividido polo
número de membros que integran a unidade familiar.
Nos casos en que a capacidade económica da unidade familiar experimentase unha
deterioración significativa en relación coa que consta na declaración de IRPF do último exercicio,
os interesados terán que manifestar esta circunstancia e acreditar a nova situación económica
achegando a documentación xustificativa correspondente ó primeiro trimestre do ano 2015.
VIII.

Que os centros educativos para os que se solicita a axuda estean situados no termo
municipal de Vigo.

Terceiro. Notificar ás persoas recorrentes, 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 no Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de dous
(2) meses contado dende o día seguinte ó da notificación deste Acordo».
Cuarto. Publicar este acordo e os seus anexos na web oficial, no taboleiro oficial de anuncios da
Caso do Concello e nas Unidades de Traballo Social do Departamento de Política Social.
No entanto, a Xunta de Goberno Local resolverá o que estime oportuno.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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4(121).CUMPLIMENTO DE CONDICIÓNS IMPOSTAS EN RELACIÓN CON
POSTOS OUTORGADOS EN CONCESIÓN NO MERCADO DO PROGRESO:
a.1) EXPEDIENTE: 150/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Ricardo Pérez Prado con NIF 36096211B
concesión de dominio sobor do posto denominado C06 Carnicería do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 5664 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 3398,4 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
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PRIMEIRO.- Requerir a Ricardo Pérez Prado con NIF 36096211B o ingreso de 3398,4 euros
pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto C06
Carnicería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.2) EXPEDIENTE: 151/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Rosa Mª Lago Alonso con NIF 52500345Q
concesión de dominio sobor do posto denominado M07 Froitería do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
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das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Rosa Mª Lago Alonso con NIF 52500345Q o ingreso de 1631,16
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto M07
Froitería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.3) EXPEDIENTE: 152/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Raúl Fontán Villanueva con NIF 36052781M
concesión de dominio sobor do posto denominado F03 Queixos do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 3690 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 2214 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
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notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Raúl Fontán Villanueva con NIF 36052781M o ingreso de 2214
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto F03
Queixos do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
a.4) EXPEDIENTE: 154/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Mª Carmen Oya Amoedo con NIF 35998898B
concesión de dominio sobor do posto denominado B25 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
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Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Mª Carmen Oya Amoedo con NIF 35998898B o ingreso de 1631,16
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto B25
Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

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

S.ord. 12.02.16

a.5) EXPEDIENTE: 156/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a María Dolores Oya Amoedo con NIF 36037159T
concesión de dominio sobor do posto denominado B45 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a María Dolores Oya Amoedo con NIF 36037159T o ingreso de
1631,16 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do
posto B45 Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
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SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.6) EXPEDIENTE: 157/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a María Dolores Oya Amoedo con NIF 36037159T
concesión de dominio sobor do posto denominado B46 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
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ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a María Dolores Oya Amoedo con NIF 36037159T o ingreso de
1631,16 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do
posto B46 Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.7) EXPEDIENTE: 177/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a María del Pilar Collazo Barreras con NIF
35996792K concesión de dominio sobor do posto denominado B15 Bancada peixe do
Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
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notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a María del Pilar Collazo Barreras con NIF 35996792K o ingreso de
1631,16 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do
posto B15 Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.8) EXPEDIENTE: 178/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Gerardo Lens Fuentes con NIF 78786245K
concesión de dominio sobor do posto denominado VCA Cafetería do Mercado do Progreso.
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Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 14537,04 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 8722,22 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Gerardo Lens Fuentes con NIF 78786245K o ingreso de 8722,22
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto VCA
Cafetería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
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a.9) EXPEDIENTE: 179/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Ana Belén García Rivera con NIF 52495893A
concesión de dominio sobor do posto denominado B41 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Ana Belén García Rivera con NIF 52495893A o ingreso de 1631,16
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto B41
Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
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SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.10) EXPEDIENTE: 180/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Susana Quevedo González con NIF 36045627G
concesión de dominio sobor do posto denominado B32 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 724,96 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 434,98 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
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ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Susana Quevedo González con NIF 36045627G o ingreso de
434,98 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto
B32 Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.11) EXPEDIENTE: 182/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Manuel Rosario Gonzalez con NIF 36034320J
concesión de dominio sobor do posto denominado F14 Floristería do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 3690 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 2226,3 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
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No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Manuel Rosario Gonzalez con NIF 36034320J o ingreso de 2226,3
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto F14
Floristería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.12) EXPEDIENTE: 183/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Penélope Rodríguez Besada con NIF 36141242P
concesión de dominio sobor do posto denominado B11 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
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Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Penélope Rodríguez Besada con NIF 36141242P o ingreso de
1631,16 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do
posto B11 Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
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a.13) EXPEDIENTE: 184/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Jesús Abalde Guiadanes con NIF 35990406Y
concesión de dominio sobor do posto denominado VPA Panadería do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 15575,4 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 9345,24 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Jesús Abalde Guiadanes con NIF 35990406Y o ingreso de 9345,24
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto VPA
Panadería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
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SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.14) EXPEDIENTE: 185/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14 de
setembro de 2009, acordóu outorgar a María Teresa Marcos Vidal con NIF 36007650T
concesión de dominio sobor do posto denominado B14 Bancada peixe do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 906,2 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon, quedando
pendentes de ingreso 543,72 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma no
Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e pola
dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada de
conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de fraccionar os
pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a propia concesión do
posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente. Enténdese que esta
condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes, debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da Xunta
de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento das
concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron no seu
día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso ó que se
refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de 2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da Xunta
de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
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Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós efectos
oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a María Teresa Marcos Vidal con NIF 36007650T o ingreso de 543,72
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto B14
Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os correspondentes
instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude dos interesados de
conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes efectos de garantía do
pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.15) EXPEDIENTE: 186/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14 de
setembro de 2009, acordóu outorgar a José Antonio Beltrán Castro con NIF 36099677G
concesión de dominio sobor do posto denominado C19 Carnicería do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 5664 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon, quedando
pendentes de ingreso 3398,4 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma no
Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e pola
dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada de
conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de fraccionar os
pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a propia concesión do
posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente. Enténdese que esta
condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes, debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da Xunta
de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento das
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concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron no seu
día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso ó que se
refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de 2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da Xunta
de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós efectos
oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a José Antonio Beltrán Castro con NIF 36099677G o ingreso de 3398,4
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto C19
Carnicería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os correspondentes
instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude dos interesados de
conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes efectos de garantía do
pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.16) EXPEDIENTE: 187/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14 de
setembro de 2009, acordóu outorgar a Mª Rosario Doval Fernández con NIF 36056832P
concesión de dominio sobor do posto denominado C15 Charcutería do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 5664 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon, quedando
pendentes de ingreso 3398,4 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma no
Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e pola
dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada de
conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
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No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de fraccionar os
pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a propia concesión do
posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente. Enténdese que esta
condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes, debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da Xunta
de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento das
concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron no seu
día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso ó que se
refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de 2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da Xunta
de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós efectos
oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Mª Rosario Doval Fernández con NIF 36056832P o ingreso de 3398,4
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto C15
Charcutería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os correspondentes
instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude dos interesados de
conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes efectos de garantía do
pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.17) EXPEDIENTE: 189/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14 de
setembro de 2009, acordóu outorgar a Gerardo Rodríguez Rodríguez con NIF 35988281C
concesión de dominio sobor do posto denominado C13 Carnicería do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 5286,4 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon, quedando
pendentes de ingreso 3171,84 euros.
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SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma no
Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e pola
dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada de
conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de fraccionar os
pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a propia concesión do
posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente. Enténdese que esta
condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes, debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da Xunta
de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento das
concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron no seu
día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso ó que se
refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de 2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da Xunta
de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós efectos
oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Gerardo Rodríguez Rodríguez con NIF 35988281C o ingreso de
3171,84 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto
C13 Carnicería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os correspondentes
instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude dos interesados de
conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes efectos de garantía do
pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.18) EXPEDIENTE: 190/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14 de
setembro de 2009, acordóu outorgar a José Luis Bugarín Hernández con NIF 36027204G
concesión de dominio sobor do posto denominado F06 Froitería do Mercado do Progreso.
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Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 3690 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon, quedando
pendentes de ingreso 2214 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma no
Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e pola
dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada de
conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de fraccionar os
pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a propia concesión do
posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente. Enténdese que esta
condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes, debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da Xunta
de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento das
concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron no seu
día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso ó que se
refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de 2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da Xunta
de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós efectos
oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a José Luis Bugarín Hernández con NIF 36027204G o ingreso de 2214
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto F06
Froitería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os correspondentes
instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude dos interesados de
conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes efectos de garantía do
pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.19) EXPEDIENTE: 192/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
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Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14 de
setembro de 2009, acordóu outorgar a Marli Rodríguez Lemos con NIF 76893295V concesión de
dominio sobor do posto denominado B21 Bancada peixe do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 815,58 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon, quedando
pendentes de ingreso 489,35 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma no
Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e pola
dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada de
conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de fraccionar os
pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a propia concesión do
posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente. Enténdese que esta
condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes, debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da Xunta
de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento das
concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron no seu
día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso ó que se
refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de 2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da Xunta
de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós efectos
oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Marli Rodríguez Lemos con NIF 76893295V o ingreso de 489,35 euros
pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto B21 Bancada
peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os correspondentes
instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude dos interesados de
conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes efectos de garantía do
pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
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a.20) EXPEDIENTE: 195/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14 de
setembro de 2009, acordóu outorgar a Mª Carmen Alonso Gonzalez con NIF 36043560F
concesión de dominio sobor do posto denominado B36 Bancada peixe do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon, quedando
pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma no
Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e pola
dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada de
conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de fraccionar os
pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a propia concesión do
posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente. Enténdese que esta
condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes, debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da Xunta
de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento das
concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron no seu
día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso ó que se
refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de 2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da Xunta
de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós efectos
oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Mª Carmen Alonso Gonzalez con NIF 36043560F o ingreso de 1631,16
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto B36
Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os correspondentes
instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude dos interesados de
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conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes efectos de garantía do
pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos”

Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.21) EXPEDIENTE: 196/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14 de
setembro de 2009, acordóu outorgar a Mª Carmen Alonso Gonzalez con NIF 36043560F
concesión de dominio sobor do posto denominado B30 Bancada peixe do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon, quedando
pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma no
Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e pola
dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada de
conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de fraccionar os
pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a propia concesión do
posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente. Enténdese que esta
condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes, debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da Xunta
de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento das
concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron no seu
día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso ó que se
refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de 2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da Xunta
de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós efectos
oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
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PRIMEIRO.- Requerir a Mª Carmen Alonso Gonzalez con NIF 36043560F o ingreso de 1631,16
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto B30
Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os correspondentes
instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude dos interesados de
conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes efectos de garantía do
pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.22) EXPEDIENTE: 197/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Mª Carmen Alonso Gonzalez con NIF 36043560F
concesión de dominio sobor do posto denominado B29 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
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TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Mª Carmen Alonso Gonzalez con NIF 36043560F o ingreso de
1631,16 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do
posto B29 Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.23) EXPEDIENTE: 198/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Mª Carmen Alonso Gonzalez con NIF 36043560F
concesión de dominio sobor do posto denominado B09 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,96 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
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Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Mª Carmen Alonso Gonzalez con NIF 36043560F o ingreso de
1631,96 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do
posto B09 Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.24) EXPEDIENTE: 199/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
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“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Mª Carmen Alonso Gonzalez con NIF 36043560F
concesión de dominio sobor do posto denominado B08 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Mª Carmen Alonso Gonzalez con NIF 36043560F o ingreso de
1631,16 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do
posto B08 Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”
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Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.25) EXPEDIENTE: 201/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a María Teresa Collazo Mayor con NIF 36097117C
concesión de dominio sobor do posto denominado F11 Floristería do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 3690 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 2214 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
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PRIMEIRO.- Requerir a María Teresa Collazo Mayor con NIF 36097117C o ingreso de 2214
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto F11
Floristería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.26) EXPEDIENTE: 202/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a María del Pilar Táboas Pintos con NIF 36011020N
concesión de dominio sobor do posto denominado F05 Froitería do Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 3690 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 2214 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
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das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a María del Pilar Táboas Pintos con NIF 36011020N o ingreso de
2214 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto
F05 Froitería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.27) EXPEDIENTE: 203/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a María Manuela Táboas Pintos con NIF
36045633X concesión de dominio sobor do posto denominado F04 Queixos do Mercado do
Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 3690 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 2214 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
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Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a María Manuela Táboas Pintos con NIF 36045633X o ingreso de
2214 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto
F04 Queixos do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.28) EXPEDIENTE: 209/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a María Pilar Alonso Quiñónes con NIF 36059473G
concesión de dominio sobor do posto denominado M02 Froitería do Mercado do Progreso.
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Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a María Pilar Alonso Quiñónes con NIF 36059473G o ingreso de
1631,16 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do
posto M02 Froitería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
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a.29) EXPEDIENTE: 210/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Fernando Manuel González Rodríguez con NIF
36080781Z concesión de dominio sobor do posto denominado C54 Carnicería do Mercado
do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 5664 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 3398,4 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Fernando Manuel González Rodríguez con NIF 36080781Z o
ingreso de 3398,4 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio
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sobor do posto C54 Carnicería do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno
Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.30) EXPEDIENTE: 212/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Estela Araujo Castro con NIF 36020137K
concesión de dominio sobor do posto denominado B37 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 805,74 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
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TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Estela Araujo Castro con NIF 36020137K o ingreso de 805,74 euros
pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto B37
Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.31) EXPEDIENTE: 213/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Vicenta Galiana Rodríguez con NIF 36087410L
concesión de dominio sobor do posto denominado B10 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,16 euros.
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SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Vicenta Galiana Rodríguez con NIF 36087410L o ingreso de
1631,16 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do
posto B10 Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.32) EXPEDIENTE: 216/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
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“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Julia Quinteiro Quintas con NIF 35974660S
concesión de dominio sobor do posto denominado B26 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 2718,6 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Julia Quinteiro Quintas con NIF 35974660S o ingreso de 2718,6
euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do posto B26
Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”
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Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.33)EXPEDIENTE: 219/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:
“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Plácida Castro Castro con NIF 76888473W
concesión de dominio sobor do posto denominado B39 Bancada peixe do Mercado do
Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 2718,6 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 1631,16 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
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PRIMEIRO.- Requerir a José Manuel Mariño Castro con NIF 36095838Y o ingreso de
1631,16 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do
posto B39 Bancada peixe do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.
a.34)EXPEDIENTE: 223/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
09/02/16, dáse conta do informe-proposta do 04/02/16, do vogal do Órgano de
Reclamacións Económico-Administrativo, conformado polo concelleiro-delegado de
área, que di o seguinte:

“PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en Sesión que tivo lugar o 14
de setembro de 2009, acordóu outorgar a Planos desenvolvemento comercial cota e media
con NIF B27714641 concesión de dominio sobor do posto denominado M03 Golosinas do
Mercado do Progreso.
Entre as condicións fixadas para o outorgamento figuraba a de ingresar determinadas
cantidades en concepto de canon inicial por un importe total de 5437,2 euros.
A requerimento municipal, polo adxudicatario foi parcialmente ingresado o dito canon,
quedando pendentes de ingreso 3262,32 euros.
SEGUNDO.- No ano 2013 foron tramitados expedientes para a liquidación e cobro das ditas
cantidades e das correspondentes tanto á ocupación no vello Mercado do Progreso coma
no Mercado Provisional ubicado na plaza superior do Mercado.
Debido á precaria situación dos comerciantes motivada pola diminución das súas vendas e
pola dilación sufrida na execución do proxecto respecto ás previsións iniciáis optóuse, maila
notificación do trámite de audiencia e a elaboración da proposta correspondente, fiscalizada
de conformidade, por non elevar a súa aprobación á Xunta de goberno Local.
No trámite de audiencia evacuado se lle ofrecéu ós comerciantes a posibilidade de
fraccionar os pagamentos pendentes aceptando coma garantía do dito fraccionamento a
propia concesión do posto, dado o seu evidente maior valor respecto da débeda pendente.
Enténdese que esta condición, que xeneróu unha lexítima expectativa nos comerciantes,
debe ser mantida.
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TERCEIRO.- Próxima a apertura do Mercado, e a fin de dar por rematada a actuación da
Xunta de Goberno Local no exercicio das súas competencias no relativo ó outorgamento
das concesións, compre proceder a requerir o cumplimento das condicións polas que foron
no seu día outorgadas as concesións e proceder a esixir os importes pendentes de ingreso
ó que se refire o mencionado acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de setembro de
2009.
A práctica das liquidacións correspondentes ás ocupacións excede das competencias da
Xunta de Goberno Local e deberá ser efectuada polo Órgano competente.
Examinados os feitos e fundamentos indicados, e previa remisión á Intervención Xeral ós
efectos oportunos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Requerir a Planos desenvolvemento comercial con NIF B27714641 o ingreso
de 3262,32 euros pendentes de ingreso correspondentes á concesión de dominio sobor do
posto M03 Golosinas do Mercado do Progreso outorgada pola Xunta de Goberno Local.
SEGUNDO.- Remitir o presente ó sevizo competente a fin de que se emitan os
correspondentes instrumentos cobratorios, os cales poderán ser fraccionados á solicitude
dos interesados de conformidade coa Ordenanza Fiscal Xeral vixente, servindo a estes
efectos de garantía do pagamento a propia concesión sobre o posto.
TERCEIRO.- Unha vez efectuado o pagamento, a condición se entenderá cumplida e a
concesión se entenderá outorgada a tódolos efectos.”

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

5(122).ADXUDICACIÓN
DA
CONTRATACIÓN
DOS
SERVIZOS
COMPLEMENTARIOS Á XESTIÓN DO PADRÓN DE IVTM, PADRÓN DE LIXO
COMERCIAL E VADOS (EUI). EXPTE. 2177/500.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
4.02.16, dáse conta do informe-proposta do 3.02.16, asinado polo secretario da
Mesa de Contratación, que di o seguinte:
“A Mesa de Contratación celebrada o 20 de xaneiro de 2016, acordou:
1.- Propostas de adxudicación.
b) Procedemento aberto para a contratación dos servizos complementarios á xestión do padrón
de IVTM, padrón de lixo comercial e vados(EUI). (expediente 2177-500)
LEXISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
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• Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007,
de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei
de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que no se opoña ó Real Decreto
Lexislativo 3/2011.
• Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto para a
contratación dos servizos complementarios á xestión do padrón de IVTM, padrón de lixo
comercial e vados(EUI).
ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local celebrada o 08 de xaneiro de 2016, adoptou o seguinte
acordo:
Primeiro: .- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no “para a contratación dos servizos complementarios á
xestión do padrón de IVTM, padrón de lixo comercial e vados(EUI). (expediente 2177500)” no seguinte orde decrecente:
Puntos
criterios
xuizo valor

Puntos
criterios
formula

Total

Unión de
Profesionale
s, S.L:

27

70

97

Laya
Gestión y
Servicios,
S.L.

19

10

29

16,5

3

19,5

Servicios de
Colaboració
n Integral,
S.L:

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, Unión de Profesionales,
S.L. para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.2
TRLCSP):
Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado,
Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
A documentación esixida na cláusula 8 e 21 do prego de cláusulas administrativas
particulares.
Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22 do prego
de cláusulas administrativas particulares.
Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 665 euros en concepto de custe
dos anuncios de licitación”.
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Segundo.- Este acordo foi notificado ó licitador clasificado en primeiro lugar, Unión de
Profesionales, S.L., o día 08 de xaneiro de 2016, que presenta a documentación requirida en
data 19 de xaneiro, dentro do prazo sinalado.
Terceiro.- Revisada a documentación presentada na sesión da Mesa de contratación de data 20
de xaneiro de 2016 esta é conforme polo que se acorda, por unanimidade dos membros
presentes, propoñer ó órgano de contratación a adxudicación do presente procedemento.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o
contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de
adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no
perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primer lugar como a
solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que esta é correcta, procede
adxudicar o presente contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación
correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor do licitador que presente
a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa de conformidade co prego
de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación (artigo 22.1.g RLCSP).
A primeira oferta economicamente máis vantaxosa para a administración contratante é a
formulada por Unión de Profesionales, S.L.,
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación,
en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Adxudicar a Unión de Profesionales, S.L., o procedemento aberto para a contratación dos
servizos complementarios á xestión do padrón de IVTM, padrón de lixo comercial e vados(EUI).
(expediente 2177-500)”, por un prezo de 60.000 euros, e unha baixa única do 5%a aplicar a
cada un dos prezos unitarios relacionados no apartado 3.F das FEC. Comprometéndose a
cumplimentar 400 formularios de autoliquidación na sede electrónica do concello e a realización
de 100 medicións de locais ou establecementos visitados segundo a modalidade 3 do servizo
descrita na cláusula I do PPT.
Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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6(123).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN DA CESIÓN DO CONTRATO DE
SUBMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA A FLOTA MUNICIPAL. EXPTE.
10403/445.
Dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Contratación, do 9.02.16,
conformado polo concelleiro delegado de Contratación, que di o seguinte:
“NORMATIVA DE APLICACIÓN
• Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
•

•

Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
xeneral da Lei de contratos das administracións públicas (RLCAP), no que non se
opoña ó TRLCSP.
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL).

•

Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedemento Administrativo Común (LRJAP).

•

Real Decreto - Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).

•

Lei 5/1997, de 22 xullo, de administración local de Galicia (LALGA).

•

Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación da subministración
de combustible para a flota municipal por procedemento aberto (PCAP).

•

Prego de prescricións técnicas para a contratación da subministración de combustible
para a flota municipal por procedemento aberto (PPT).

ANTECEDENTES
CEPSA COMERCIAL NOROESTE, S.L., mediante escrito con data de entrada no Rexistro Xeral
deste Concello de 16 de decembro de 2015, solicita ó órgano de contratación autorización para a
cesión do contrato de subministración de combustible á flota municipal, que foille adxudicado por
resolución da Xunta de Goberno Local de 12 de xaneiro de 2015, á COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
PETROLEOS, S.A.U (CEPSA).
É preciso comezar realizando unha relación fáctica, por orde cronolóxico, dos antecedentes máis
relevantes deste procedemento de licitación:
Primeiro.- En data 14 de agosto de 2014, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, acordou,
entre outros extremos, “Aprobar o expediente de contratación polo procedemento aberto e
tramitación ordinaria para a contratación do subministro de combustibles á flota de vehículos
municipal dependentes do Concello de Vigo”, así como os pregos de prescricións técnicas
particulares e de cláusulas administrativas particulares, autorizar o gasto e abrir o período de
licitación deste procedemento.
Segundo.- En data 15 de decembro de 2014, a Xunta de Goberno Local acordou ““Adxudicar a
CEPSA COMERCIAL NOROESTE, S.L., o procedemento aberto para a contratación da
subministración de combustible para a flota municipal (expediente 10403-445), que propón os
seguintes descontos:

•

3,90% por litro de gasóleo A

•

19,10% por litro de gasóleo C

•

2,20% por litro de gasolina 95
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Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares
aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”
Terceiro.- En data 12 de xaneiro de 2015 formalizouse o contrato en documento administrativo,
comezando a súa execución.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
-IResulta preciso determinar, en primeiro lugar, a lexislación á aplicar a esta cesión. Os contratos se
rexen en canto ós seus efectos, cumprimento e extinción, incluída a súa duración e réxime de
prórrogas, polo establecido no propio contrato e no Prego de cláusulas administrativas particulares
e pola lexislación vixente no momento en que foron celebrados (disposición transitoria primeira do
TRLCSP e disposición transitoria segunda CC), é dicir Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP) e
Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeneral da Lei de
contratos das administracións públicas (RLCAP), no que non se opoña ó TRLCSP.
-IIA cesión dun contrato é un suposto de modificación do mesmo, tal e como dispón o artigo 105 do
TRLCSP. En concreto, a cesión implica unha novación modificativa subxectiva dunha das partes do
contrato, o contratista, que é substituído por un terceiro que se subroga na súa posición xurídica.
Este terceiro, cesionario, quedará subrogado en todos os dereitos e obrigacións que
correspondesen ao contratista ou cedente.
No entanto, aínda que a cesión é un suposto de modificación contractual rexese polas súas propias
normas. O TRLCSP contén a súa regulación no artigo 226.
O presuposto básico da cesión é que o contrato sexa susceptible de cesión. O artigo 226.1 non
permite a cesión nos seguintes supostos:
➢ Cando as calidades técnicas ou persoais do cedente fosen razón determinante da
adxudicación do contrato.
➢ Cando da cesión resulte unha restrición efectiva da competencia no mercado.
➢ Cando a cesión supoña unha alteración substancial das características do contratista si
estas constitúen un elemento esencial do contrato.
Para a cesión do contrato serán requisitos indispensables, a teor do artigo 226.2 do TRLCSP:
1. Que o órgano de contratación autoríceo previa e expresamente.
2. Que o cedente teña executado polo menos un 20% do importe do contrato ou, cando se
trate da xestión de servizo público, que efectúe a súa explotación durante polo menos
unha quinta parte da súa duración.
3. Que o cesionario teña capacidade para contratar coa Administración, non estea incurso
nunha prohibición de contratar e teña a solvencia esixible ou, no seu caso, a debida
clasificación si foi esixida ao cedente.
4. Que a cesión se formalice entre o adxudicatario e o cesionario en escritura pública.
Analizaremos a continuación se o presente contrato é susceptible de cesión, e en caso
afirmativo, se concorren os requisitos legais para a cesión do mesmo.
O obxecto do contrato que nos ocupa é o subministro de combustible á flota de vehículos
municipal. Pola natureza das prestacións obxecto do contrato no PCAP non se esixiu ningunha
característica técnica ou persoal ó contratista, nin se adxudicou en atención as súas calidades.
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Se ben o sector dos combustibles está sometido a regulación e existe unha forte concentración
empresarial no sector, o certo e que da cesión do presente contrato non resulta ningunha
restrición da competencia no mercado pois nin pola súa contía, 877.560 euros (apartado 3.A da
FEC), nin pola súa duración, dous anos (apartado 4.A da FEC), afecta ó mercado da
subministración de combustibles, nin é tampouco un contrato estratéxico.
Comprobado que o contrato que nos ocupa é susceptible de cesión, resta comprobar si se
cumpren os requisitos esixidos pola lei para a cesión do contrato. Dos requisitos citados, é
preciso comprobar se concorren os expresados cos números 2 e 3, por canto a autorización do
órgano de contratación (primeiro requisito) so poderá outorgarse de concorrer aqueles, e a
formalización por escrito (cuarto requisito) é posterior ó acordo de autorización.
O cedente xa executou máis dun 20% do importe do contrato, pois o prazo do contrato é de
dous anos e xa transcorreu a primeira anualidade, sendo estas de idéntico importe máximo, tal e
como se desprende do apartado 3.D da FEC do PCAP. Hai que ter en conta que no presente
contrato o prezo ten o carácter de máximo, pois se fixan prezos unitarios dos diferentes tipos de
combustibles e un desconto a aplicar sobre os mesmos polo contratista, e o pagamento ó
mesmo efectuase no momento das entregas de combustible, co limite de non superar o prezo
máximo fixado para cada unha das anualidades.
Respecto á acreditación da capacidade do cesionario para contratar coa Administración, da
solvencia esixible e que non estea incurso nunha prohibición de contratar, coa solicitude o
adxudicatario achega a seguinte documentación:

➢ Acordo de cesión do contrato entre CEPSA COMERCIAL NOROESTE, S.L., COMPAÑIA
ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U (CEPSA), no que esta última comprometese a
aceptar todos os dereitos e obrigas dimanantes do contrato.
➢ Certificacións de estar o corrente das súas obrigas tributarias co Estado, a Xunta de Galicia
e a Seguridade Social.
➢ Copias do DNI do representante, do CIF, das escritura de declaración de unipersonalidade
e do poder de representación, e dos Estatutos.
➢ Declaración responsable e acreditación da solvencia económica e técnica.
➢ Póliza do seguro de responsabilidade civil e recibo do pago do mesmo.
➢ Certificado da entidade bancaria Banco de Santander da conta bancaria de CEPSA para o
abono das subministracións que se efectúen no futuro.
Así mesmo, aclarase que a garantía definitiva constituída avala as dúas empresas.
De oficio solicitouse un certificado que acredita a non existencia de débedas do cesionario coa
Facenda municipal, de data 9 de febreiro de 2016.
Comprobada a documentación achegada, queda acreditados os requisitos de capacidade e
solvencia do cesionario para subrogarse na posición do cedente no presente contrato.
Outorgada a autorización para a cesión, para que esta se perfeccione e produza efectos xurídicos
é preciso que se formalice en escritura pública, requisito formal constitutivo da cesión (artigo
226.2.d do TRLCSP).
Unha vez perfeccionada a cesión, non é preciso esixir garantía definitiva ó cesionario e devolverlle ó
cedente a constituída por el por canto este presentou un aval de CAIXABANK, S.A., solidario para
ambas mercantís.
-IIIA competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de Goberno
Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de órgano de
contratación.
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No presente caso non é preceptivo o informe da Asesoría Xurídica nin a fiscalización da
Intervención Xeral (artigo 114.3 TRRL apartados 3 e 8 da disposición adicional segunda do
TRLCSP), ó non comportar gasto para a Administración municipal. Neste senso pronunciase a
Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, no seu informe 24/1996, que determina que
non é necesaria a fiscalización previa xa que a cesión non orixina para a Administración
ningunha obriga que non estea xa contemplada no contrato cedido.
En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación,
en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“1º.- Autorizar a cesión do contrato de subministración de combustible á flota municipal,
adxudicado CEPSA COMERCIAL NOROESTE, S.L. por resolución da Xunta de Goberno Local
de 12 de xaneiro de 2015, á favor da COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U
(CEPSA).
2º.- A cesión quedará condicionada á formalización da mesma en escritura pública, sen a cal
carecerá de efectos, e a súa posterior comunicación ó Concello”.

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

7(124).CANDIDATURAS BANDEIRA AZUL E SENDA AZUL 2016 E
PROPOSTA DE ADHESIÓN AO “CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL E OS CONCELLOS DE BAIONA, BUEU,
CANGAS, A GUARDA, A IILA DE AROUSA, NIGRÁN, PONTE CALDELAS,
SANXENXO E VIGO PARA LEVAR A CABO ACTUACIÓNS EN SENDEIROS
AZUIS”. EXPTE. 11537/306.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
3.02.16, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo de Medio Ambiente, do
29.01.16, conformado pola concelleira delegada, que di o seguinte:
“Antecedentes
1.- ADEAC “Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor”, entidade española sen
ánimo de lucro, é cofundadora da FEE “Foundaticion for Environmental Educatión”, organización
internacional sen ánimo de lucro que agrupa a máis de 74 ONGs; constituíndo a súa rama
nacional en España que é responsable do desenvolvemento dos seus programas.
Promove, así, a educación ambiental en España e desenvolve a nivel internacional programas
como Bandeira Azul (Blue Flag).
A Bandeira Azul é un galardón anual e un sistema de certificación da calidade ambiental
desenvolvido pola FEE desde 1987.
Este galardón promove e premia a participación en iniciativas ambientais voluntarias das
autoridades municipais, poboación local, visitantes e os axentes do sector turístico.
Os criterios para obter o galardón de Bandeira Azul agrúpanse en catro áreas:
–

Calidade das augas de baño
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–
–

Información e educación ambiental
Xestión ambiental e seguridade, servizos e instalacións.

A Bandeira Azul é concedida por un xurado internacional, presidido pola FEE e con participación,
entre outros, dos axentes de NN.UU para o medio ambiente e o turismo, entre as candidaturas
seleccionadas polos xurados nacionais.
No xurado nacional para España, presidido por ADEAC, participan as CC.AA. litorais, a FEMP e
os Ministerios, Fundacións e Universidades implicadas.
2.- O Concello de Vigo foi galardoado con nove bandeiras azuis no ano 2015, correspondentes
os nove areais do termo municipal propostos para o galardón: areais da Punta, Tombo do Gato,
Argazada, Fontaiña, Vao, Canido, Fortiñón, Rodas e Figueiras e cunha senda azul denominada
“camiño a beiramar”.
3.- O Concello de Vigo, a través da Concellería de Medio Ambiente, representada pola
concelleira delegada de área, instou a ADEAC-FEE os galardóns para o ano 2016:
- Candidatura de nove areais do termo municipal ó galardón de Bandeira Azul 2016: areais da
Punta, Tombo do Gato, Argazada, Fontaiña, Vao, Canido, Fortiñón, Rodas e Figueiras.
- Distintivo temático en praias: Ruptura de barreiras arquitectónicas e atención a persoas con
discapacidades.
- Renovación do galardón Sendeiro Azul 2016: Sendeiro de ribeira e litoral denominado “camiño
á Beiramar”. Discorre: tramo río Lagares, Avda. de Madrid a desembocadura; tramo
desembocadura río Lagares á praia do Adro en Bouzas; tramo desembocadura río Lagares ó
areal de Canido.
- Dous novos Sendeiros Azuis 2016: Senda Entre Faros nas Illas Cíes e Senda Litoral e do
Monte da Guía, Teis.
Os sendeiros azuis configúranse como roteiros que discorren por zonas de interese ambiental do
litorial e praias, onde se pode observar a natureza, fauna e flora, e outros elementos de
interese, mesmo do patrimonio cultural ao tempo que contribuén o fomento de hábitos de vida
saudables.
4.- Pola súa banda, a Deputación Provincial de Pontevedra remitiu con data de entrada no
Rexistro Xeral do Concello do 18/01/2016 (doc. 160005217), un texto de convenio marco de
colaboración con diversos concellos da provincia para levar a cabo actuacións concretas nos
roteiros que conten coa cualificación de sendeiros azuis, así como noutros roteiros nos que se
prevexa presentar as candidaturas, co obxecto de que os concellos interesados se adhiran ou
subscriban este.
Fundamentos de dereito
1.- Sobre as bandeiras azuis, distincións temáticas e sendeiros azuis solicitados a ADEAC.
O artigo 25.2., apartados a) b), h), l) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local outorga competencias aos Municipios, nos termos da lexislación do estado e das
CC.AA., no “medio ambiente urbano”, “turismo”, “promoción deporte e ocupación do tempo de
lecer”, “patrimonio histórico”.
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O artigo 115.d) da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, sinala como competencias dos
concellos, nos termos da lexislación das CC.AA., manter as praias e os lugares públicos de baño
nas debidas condicións de limpeza, hixiene e salubridade así como vixiar a observancia das
normas e instrucións ditadas pola Administración do Estado sobre salvamento e seguridade das
vidas humanas.
A área municipal de Medio Ambiente ten atribuído en virtude da resolución da alcaldía do
19/06/2015 competencias en materia medio ambiental, entre as que destacan, desenvolver
programas e campañas de información, educación, sensibilización e concienciación social en
relación coa protección do medio ambiente, a xestión dos servizos de tempada que poidan
establecer nas praias, o mantemento das praias e lugares públicos de baño en condicións de
limpeza hixiene e salubridade, así como, vixiar a observancia das normas sobre salvamento
e seguridade das vidas humanas e, asemade, calquera outra competencia que en materia
de costas estea atribuída á competencia municipal e non corresponda a ningunha outra área
delegada”.
A protección do medio ambiente, especialmente dos areais, exércese non so a través dos
procedementos de disciplina medioambiental, senón tamén a través de políticas de
sensibilización, educación e concienciación da cidadanía en materia medioambiental.
As distintas leis sectoriais, tanto estatais como da C.A. de Galicia, recollen dentro dos seus
principios inspiradores a educación ambiental, a sensibilidade e concienciación da cidadanía
polo respecto e protección do medio ambiente.
Neste sentido, a Concellería de Medio Ambiente ven desenvolvemento diversos programas de
sensibilización e educación ambiental: camiño a camiño, hortas urbanas, sendeiros...
En consideración a estas atribucións, a Concellería de Medio Ambiente ven solicitando tódolos
anos o galardón de Bandeira Azul para diversas praias da cidade que contan con calidade de
auga e de servizos de excelencia segundo criterios esixidos para optar a este galardón, tamén
de Sendeiros Azules que supón a promoción de sendas vinculadas a praias con bandeiras azul.
Ditos galardóns supoñen o compromiso de manter os servizos nas praias e sendas nas
condición esixidas na convocatoria do galardón e continuar co desenvolvemento de programas
medioambientais.
Ditos galardóns solicítase a través de medios telemáticos, cumprimentando os cuestionarios
correspondentes e achegando a documentación solicita nos prazos establecidos.
O Concello de Vigo, a través da Concellería de Medio Ambiente, representada pola concelleira
delegada de área, instou a ADEAC-FEE os seguintes galardóns para o ano 2016:
- Candidatura de nove areais do termo municipal ó galardón de Bandeira Azul 2016: areais da
Punta, Tombo do Gato, Argazada, Fontaiña, Vao, Canido, Fortiñón, Rodas e Figueiras.
- Distintivo temático en praias: Ruptura de barreiras arquitectónicas e atención a persoas con
discapacidades.
- Renovación do galardón Sendeiro Azul 2016: Sendeiro de ribeira e litoral denominado “camiño
á Beiramar”. Discorre: Inicia o seu percorrido na Avda. de Madrid e segue o curso do río Lagares
durante máis de 8,1 Km até chegar as proximidades da súa desembocadura onde se bifurca en
dous trazos que, bordeando a costa, nos levan cara ao leste ao areal do Adro (4,5 km), e cara
ao oeste ao areal de Canido (2,6 Km)
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tramo río Lagares, Avda. de Madrid a desembocadura; tramo desembocadura río Lagares á
praia do Adro en Bouzas; tramo desembocadura río Lagares ó areal de Canido.
- Dous novos Sendeiros Azuis 2016: Senda Entre Faros nas Illas Cíes que discorre entre o faro
do Peito situado na Illa norte ou de Monteagudo, pasa pola praia de Rodas, ata chegar o faro do
Montefaro situado na illa do mesmo nome ou Media, cunha distancia total de 6 km entre faros
(circular 12 km) onde se poden observar os principais valores medioambientais que motivaron a
súa declaración como parque nacional; e Senda Litoral e do Monte da Guía, Teis, que transcorre
polo monte da Guía e os areais de Ríos de Afora, Etea, Punta, cala do Faro e Lagoa, cun
percorrido circular de 5,77 km, onde se poden observar elementos naturais de interese
medioambiental e etnográfico.
A documentación presentada telemáticamente incorporouse ó expediente administrativo
11537/306 en exemplar en papel e en formato dixital (CD).
Ao abeiro da delegación de competencias do alcalde na Xunta de Goberno local de data
19/06/2015 (BOP 14/07/2014) esta debe tomar coñecemento das ditas peticións.
2.- Sobre o convenio marco de colaboración entre a Deputación Provincial e diversos Concellos
entre os que se inclúe o de Vigo.
2.1.- A Deputación Provincial de Pontevedra en data do 18/01/2016 (doc. 160005217), remitiu o
texto dun convenio marco de colaboración con diversos concellos da provincia para levar a cabo
actuacións concretas nos roteiros que conten coa cualificación de Sendeiros Azuis, así como
noutros roteiros nos que se prevexa presentar candidaturas
O texto do convenio marco de colaboración aprobado por resolución da Presidencia da
Deputación Provincial de Pontevedra de data 11 de xaneiro de 2016, ten o seguinte tenor literal:
“CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL E OS
CONCELLOS DE BAIONA, BUEU, CANGAS, A GUARDA, A ILLA DE AROUSA, NIGRÁN, PONTE
CALDELAS, SANXENXO E VIGO PARA LEVAR A CABO ACTUACIÓNS EN SENDEIROS AZUIS
En Pontevedra, ___ de _______________ de 201__
REUNIDOS
Dunha parte Dª María del Carmen Silva Rego, na súa condición de Presidenta da Deputación Provincial
de Pontevedra, actuando en virtude das competencias que lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de 2
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Doutra D. Ángel Manuel Rodal Almuiña, Alcalde-Presidente do Concello de Baiona, actuando en virtude
das facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local.
Doutra D. Félix Juncal Novas, Alcalde-Presidente do Concello de Bueu, actuando en virtude das
facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local.
Doutra D. Xosé Manuel Pazos Varela, Alcalde-Presidente do Concello de Cangas, actuando en virtude das
facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local.
Doutra D. Antonio Lomba Baz, Alcalde-Presidente do Concello de A Guarda, actuando en virtude das
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facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local.
Doutra D. Carlos Iglesias Cores, Alcalde-Presidente do Concello de A Illa de Arousa, actuando en virtude
das facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local.
Doutra D. Juan González Pérez, Alcalde-Presidente do Concello de Nigrán, actuando en virtude das
facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local.
Doutra D. Andrés Díaz Sobral, Alcalde-Presidente do Concello de Ponte Caldelas, actuando en virtude
das facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local.
Doutra D. Gonzalo Gonzalo Pita, Alcalde-Presidente do Concello de Sanxenxo, actuando en virtude das
facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local.
Doutra D. Abel Caballero Álvarez, Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, actuando en virtude das
facultades representativas que lle atribúe o artigo 21.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das
Bases de Réxime Local.
E actuando D. Carlos Cuadrado Romay, en calidade de Secretario Xeral da Deputación de Pontevedra,
dando fe do acto que se celebra.
As partes recoñécense con capacidade para formalizar o presente convenio marco, en base ós principios
de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as actuacións das
Administracións Públicas, e
EXPOÑEN
I.- Que a Deputación busca garantir un equilibrio no territorio da provincia entre o medio rural e urbano,
o interior e a costa, que permita o desenvolvemento económico da totalidade do territorio e que todos os
cidadáns teñan unhas óptimas condicións de vida, con independencia do seu lugar de residencia,
potenciando e apoiando a prestación de servizos por parte dos concellos, como Administración máis
próxima ós administrados e como motor do desenvolvemento económico-social.
II.- Que na actualidade, Pontevedra é a provincia con máis Sendeiros Azuis recoñecidos, itinerarios e
elementos paisaxísticos que contribúen ó uso sostible do litoral, e desempeñan unha función social
importante, ó constituír excelentes lugares para o disfrute da natureza e, tamén, como elementos
vertebradores para el desenvolvemento, saúde e benestar do conxunto da sociedade.
A Deputación de Pontevedra está interesada en promover o desenvolvemento sostible destes roteiros das
zonas litorais mediante unha xestión integrada que poñan en valor os valores naturais, históricos,
culturais e etnográficos que conforman o patrimonio litoral da provincia.
A colaboración cos concellos busca contribuír ó sostemento, promoción e difusión destes itinerarios co
obxectivo de conformar unha ampla rede de sendeiros litorais educativos que creen un sólido nexo de
unión entre concellos veciños, reforzando a cooperación entre eles.
III.- Que os Concellos de Baiona, Bueu, Cangas do Morrazo, A Guarda, A Illa de Arousa, Nigrán, Ponte
Caldelas, Sanxenxo e Vigo, en virtude da vixente lexislación de réxime local pola que asomen
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competencias en materia de medio ambiente, promoción turística e promoción do deporte e instalacións
deportivas, manifestaron o seu interese na difusión, promoción, conservación e sostemento do seus roteiros
que contan co recoñecemento de “Sendeiro Azul” ou están tramitando a súa candidatura.
IV.- Que os Concellos de Baiona, Bueu, Cangas do Morrazo, A Guarda, A Illa de Arousa, Nigrán, Ponte
Caldelas, Sanxenxo e Vigo están comprometido co aumento e optimización de infraestruturas e servizos
que, que conservando o seu patrimonio natural, permita mellorar a calidade de vida presente e futura
tanto dos seus residentes como de aqueles cidadáns que escollen estes concellos como destino do seu ocio.
VI.- Que os convenios entre as Administracións Públicas constitúen o instrumento adecuado para
desenvolver a súa cooperación en cuestións de interese común, tal como establecen os art. 6 e seguintes da
Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común, 57 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 198 e
seguintes da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
VII.- En base a estes antecedentes, ámbalas partes acordan a subscrición do presente convenio marco,
consonte as seguintes:
CLÁUSULAS
Primeira.- Obxecto.
O obxecto do presente convenio marco é articular as bases de colaboración entre a Deputación provincial
de Pontevedra e os Concellos de Baiona, Bueu, Cangas do Morrazo, A Guarda, A Illa de Arousa, Nigrán,
Ponte Caldelas, Sanxenxo e Vigo para levar a cabo actuacións concretas nos roteiros que conten coa
cualificación de “Sendeiros Azuis”, así como noutros roteiros nos que se prevea presentar candidaturas e
nos ámbitos que se especifican na cláusula cuarta.
Segunda. Convenios
Este convenio marco desenvolverase nos seus aspectos concretos en cada concello mediante convenios
específicos que contemplen as actuacións a levar a cabo nos distintos campos susceptibles de actuación
que se relacionan na cláusula cuarta.
Os contidos das accións vinculadas a este convenio marco e a súa concreta cuantificación serán definidos
nas correspondentes memorias técnicas, que serán redactadas, no caso dos Concellos de A Illa de Arousa,
Vigo e Ponte Caldelas polos propios Concellos e no caso dos Concellos de Baiona, Bueu, Cangas do
Morrazo, A Guarda, Nigrán e Sanxenxo polos servizos técnicos da Deputación.
Terceira.- Importe e financiamento.
O importe ó que se refire o presente convenio marco determinarase con posterioridade en convenios
específicos con cada un dos concellos e comprenderá tódolos gastos de realización das actuacións
desenvolvidas ó abeiro deste convenio marco así como o deseño e elaboración de mobiliario por parte da
deputación.
A Deputación financiará o 80% do importe previsto, con cargo á aplicación correspondente do vixente
orzamento provincial.
A Deputación comprométese, así mesmo, a deseñar e elaborar mobiliario adecuado para os roteiros, por
importe que se definirá no seu momento, que será entregado ós Concellos en función das súas
necesidades.
Os Concellos de Baiona, Bueu, Cangas do Morrazo, A Guarda, A Illa de Arousa, Nigrán, Ponte Caldelas,
Sanxenxo e Vigo, financiarán o 20% restante, con cargo ós seus respectivos orzamentos.
A cantidade concreta a achegar por cada concello así como os compromisos que asumen cada unha das
partes se determinará en cada convenio específico.
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No caso de que os investimentos realizados teñan un custo inferior ó inicialmente previsto e sempre que
isto non supoña unha execución deficiente da totalidade das actuacións, a contía do financiamento
reducirase proporcionalmente.
Cuarta.- Ámbitos da colaboración
A colaboración entre a Deputación e os concellos de Baiona, Bueu, Cangas do Morrazo, A Guarda, A Illa
de Arousa, Nigrán, Ponte Caldelas, Sanxenxo e Vigo se establecerá de conformidade con algunha das
modalidades que a continuación se indican:
1) Accións de promoción turística e medio ambiental coa catalogación de sendeiro azul da provincia.
2) Traballos de sinaléctica (sinais informativas de identificación, destino ou dos roteiros).
3) Consolidación de infraestruturas co obxecto de cumprir os requisitos esixidos pola ADEAC.
4) Instalación de mobiliario que se adecúe a espazos e percorridos e as súas peculiaridades.
Quinta.- Compromisos da Deputación
1) A Deputación correspóndelle a contratación e execución das actuacións a desenvolver nos concellos
que así o soliciten.
2) A Deputación asome a obriga da redacción das correspondentes memorias técnicas descritivas das
actuacións a desenvolver mediante os seus servizos técnicos, para aqueles concellos que o soliciten.
3) Ó deseño e elaboración de elementos de mobiliario que serán entregados ós concellos en función das
súas necesidades.
4) Achegar ó concello o importe correspondente ó seu cofinanciamento cando lle corresponda a aquel a
execución das actuacións.
Sexta.- Compromisos dos Concellos.
O concellos participantes no convenio marco obríganse a:
1) Obter as correspondentes licenzas e tramitar ante outros organismos as autorizacións pertinentes que
fosen precisas.
2) Comunicarlle á Deputación de forma inmediata, a obtención doutras subvencións ou axudas para a
mencionada finalidade procedentes de calquera administración pública ou ente privado nacional ou
internacional, con expresión da súa contía
3) Darlle a adecuada publicidade ós respectivos convenios de colaboración, de tal xeito que quede
constancia que as actuacións leváronse a cabo en colaboración coa Deputación de Pontevedra.
4) Achegar á Deputación o importe correspondente ó seu cofinanciamento cando lle corresponda a
aquela a execución das actuacións.
Unha vez finalizadas as actuacións os concellos quedarán obrigados a remitir unha memoria á
Deputación onde se xustifique o cumprimento dos obxectivos acadados e o cumprimento da obriga de
difusión da colaboración da Deputación nestas actuacións.
Os concellos quedan obrigados a prestar a colaboración e facilitar canta documentación que lle sexa
requirida no exercicio das funcións de control que lle corresponden á Intervención Provincial, ó Consello
de Contas e ó Tribunal de Contas; así mesmo, sométense ás actuacións de supervisión e control previstas
na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e as demais derivadas da normativa de axudas e
subvencións.
A Deputación de Pontevedra poderá realizar as inspeccións e comprobacións que considere necesarias co
fin de asegurar o cumprimento das normas e o cumprimento do obxecto dos convenios de colaboración.
Sétima.- Publicidade:
Co fin de dar notoriedade as actuacións obxecto deste convenio marco, correspóndelle á administración
que asoma a realización das actuacións:
En todas as informacións, paneis informativos, carteis de obra ou calquera outra documentación de
comunicación das actuacións ó abeiro deste convenio marco, incluirase de maneira visible que o
financiamento das mesmas realízase conxuntamente entre as administracións asinantes deste convenio
marco, figurando a imaxe corporativa que cada Administración decida.
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Oitava.- Compatibilidade con outras subvencións
As achegas económicas previstas no presente instrumento serán compatibles con outras subvencións,
ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos
ou privados, nacionais, da Unión Europea ou e organismos internacionais.
Porén, o importe das subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en
concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actuación
subvencionada.
Novena.- Comisión de seguimento e control.
Para o seguimento do presente convenio marco, constituirase unha comisión mixta, integrada pola
Presidenta da Deputación e os alcaldes dos concellos respectivos, ou persoa na que deleguen, que
programará o desenvolvemento as actuacións que se reflicten na cláusula cuarta
As súas funcións, entre outras, serán as seguintes:
− Impulsar e avaliar o cumprimento deste convenio marco propoñendo as actuacións que se
consideren precisas.
− Propoñer a interpretación, no caso de dúbida, do seu contido.
− Se xorden controversias na aplicación do convenio marco propoñerlles ás partes a súa resolución.
− A determinación das obrigas respecto das actuacións en curso no caso de extinción por causa
distinta ó cumprimento da vixencia do convenio marco.
Esta comisión reunirase dentro do prazo de tres días, a contar dende a petición expresa realizada por
calquera delas.
Décima.- Vixencia do convenio marco
O presente convenio marco entrará en vigor na data da súa firma e terá vixencia ata o remate das
actuacións obxecto do convenio marco, e, en todo caso fíxase un prazo de execución ata o 31 de decembro
de 2016.
A vixencia do presente convenio marco poderá prorrogarse coa conformidade expresa das partes.
Undécima.- Resolución.
Ademais do cumprimento do prazo de vixencia, serán causas de resolución o incumprimento das obrigas
derivadas deste convenio marco.
Duodécima.- Normativa aplicable.
- Bases reguladoras da execución do orzamento da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2015 e,
no seu caso, as que se aproben para o exercicio 2016.
- Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
- Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei, 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións
- Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia
- Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común
- Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de
contratos do sector público
- E demais normativa de obrigado cumprimento.
Así mesmo, as partes quedan sometidas á Xurisdición Contencioso-Administrativa, a falta de
entendemento previo pola comisión citada na cláusula oitava, na resolución de posibles controversias que
puideran suscitar o incumprimento ou interpretación do convenio marco
E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan o presente convenio marco a un só efecto no
lugar e data salientada no seu encabezamento.
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(seguen sinaturas...)”
2.2.- O dito convenio marco ten por obxecto regular o marco xeral de colaboración entre a
Deputación Provincial e diversos concellos, entre os que se inclúe o de Vigo, para levar a cabo
actuacións concretas nos roteiros que contén coa cualificación de Sendeiros Azuis, así como
outros roteiros que se prevexan presentar a estas candidaturas.
Os ámbitos de colaboración serán:
5) Accións de promoción turística e medio ambiental coa catalogación de sendeiro azul da
provincia.
6) Traballos de sinaléctica (sinais informativas de identificación, destino ou dos roteiros).
7) Consolidación de infraestruturas co obxecto de cumprir os requisitos esixidos pola ADEAC.
8) Instalación de mobiliario que se adecúe a espazos e percorridos e as súas peculiaridades.
As concretas accións que se realicen nesta materia serán obxecto de memorias técnicas e
desenvolveranse nos seus aspectos concretos en cada concello mediante convenios específicos
no que se concretaran as actuacións, aportacións económicas e demais esixidas pola normativa
vixente, establecéndose con carácter xeral que o Deputación financiará o 80% e o Concello o
20%.
Neste sentido, o convenio marco no implica gasto de ningún tipo, debendo concretarse as
actuacións e gastos nos convenios específicos que, no seu caso, se aproben e asinen.
A divulgación dos sendeiros azuis, por sendas existentes, que promove o Concello de Vigo:
Concellería de Medio Ambiente e Vida Saudable son actividades que se incardinan dentro das
competencias propias municipais previstas no artigo 25.2., da vixente Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, segundo modificacións introducidas por Lei 2/2013, de 27
de decembro, en concreto, no apartado “b) medio ambiente urbano” e, tamén, inciden nas
atribucións que se reflicten nos apartados “l) deporte e ocupación do tempo de lecer” co fomento
de hábitos de vida saudables, “h) turismo”, “a) patrimonio histórico”.
Os sendeiros azuis discorren por zonas de interese ambiental do litorial e praias, onde se pode
observar a natureza, fauna e flora, e outros elementos de interese, mesmo do patrimonio
cultural ao tempo que contribuén o fomento de hábitos de vida saudables.
A área municipal de Medio Ambiente, en virtude da resolución da alcaldía do 19 de xuño de
2015, exerce competencias en materia medioambiental, entre as que figuran, desenvolver
programas e campañas de información, sensibilización e concienciación social en relación coa
protección do medio ambiente, fomento hábitos de vida saudables.
Neste sentido a divulgación dos sendeiros azuis contribúen en boa medida a estas finalidades ó
tempo que fomentan o turismo no municipio, divulgan o patrimonio cultural existente xa que
percorren zonas onde se encontran elementos patrimoniais de interese.
Estes sendeiros requiren diversas labores de sinaléctica, conservación, divulgación que ven
desenvolvemento a Concellería de Medio Ambiente con cargo ós orzamentos de gastos
correntes en bens e servizos, polo que a colaboración da Deputación na materia, financiando
accións ata o 80% do seu importe, considerase de interese xeral.
O obxecto deste convenio marco de colaboración está excluído do ámbito de aplicación do Real
decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
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contratos do sector público (TRLCSP) e, tamén, os convenios específicos que, no seu caso, se
asinen que si deberan suxeitarse á lexislación de subvencións.
O convenio marco ten a consideración dun convenio de colaboración dos que, con carácter
xeral, ao abeiro dos artigos 6 e 9 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, 5, 25, 57 da Lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL), 198 e 199 da Lei 5/1997, de 22 de xullo,
de administración local de Galicia, poden celebrar as Administracións Públicas, co obxecto de
satisfacer os intereses públicos que teñen encomendados, no presente caso a protección do
medio ambiente.
Os pactos que o convenio incorpora estímanse conformes ao interese público que este persegue
e ao ordenamento xurídico e suficientes, coa demais documentación do expediente, ao fin
pretendido, significando unicamente que o alcalde-presidente do Concello de Vigo actuaría en
virtude das facultades de representación que lle atribúe o artigo 124.4.a) da LRBRL ó tratarse
dun municipio de gran poboación.
É competente para autorizar a adhesión, subscrición ó convenio a Xunta de Goberno Local
habida conta das competencias que ten atribuídas ao abeiro do establecido no artigo 127.1. da
LRBRL en relación co artigo 4.2. e Disposición adicional segunda do TRLC
Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte
ACORDO
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e ratificar as solicitudes formuladas pola Área de Medio
Ambiente deste Concello a ADEAC-FEE, a través da súa plataforma telemática, instando os
seguintes galardóns en materia medioambiental:
- Candidatura de nove areais do termo municipal ó galardón de Bandeira Azul 2016: areal da
Punta, Tombo do Gato, Argazada, Fontaiña, Vao, Canido, Fortiñón, Rodas e Figueiras.
- Distintivo temático en praias: ruptura de barreiras arquitectónicas e atención a persoas con
discapacidades.
- Renovación do galardón Sendeiro Azul 2015: Sendeiro de ribeira e litoral denominado “camiño
á Beiramar”. Discorre: tramo río Lagares, Avda. de Madrid a desembocadura; tramo
desembocadura río Lagares á praia do Adro en Bouzas; tramo desembocadura río Lagares ó
areal de Canido.
- Dous novos Sendeiros Azuis 2016: Senda Entre Faros nas Illas Cíes que partindo da praia de
Rodas chega ata os dous faros existentes na Illa, e Senda Litoral e do Monte da Guía, Teis, que
transcorre polo monte da Guía, Praia da Punta e Etea en Teis, Vigo.
SEGUNDO.- Adherise, subscribir o convenio marco de colaboración entre a Deputación
Provincial de Pontevedra e diversos concellos, entre os que se inclúe o de Vigo, para levar a
cabo actuacións en sendeiros azuis, conforme a redacción que se cita no corpo deste acordo,
aprobada por resolución da Presidencia da Deputación de data 11 de xaneiro de 2016 e
notificada a este Concello segundo data de entrada no Rexistro Xeral do 10/01/2016 (doc.
160005217).
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Significar, unicamente, respecto a dito convenio que o alcalde-presidente do Concello de Vigo
actuaría en virtude das facultades de representación que lle atribúe o artigo 124.4.a) da LRBRL
ó tratarse dun municipio de gran poboación.””

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

8(125).CESIÓN EN USO DUN LOCAL NO EDIFICIO Nº 7 DA PRAZA DA
PRINCESA Ó CONSORCIO DO CASCO VELLO. EXPTE. 19753/240.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
3.02.16, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo de Patrimonio, do
5.01.16, conformdo pola xefa da Área de Tenencia de Alcaldía e polo concelleirodelegado de Patrimonio, que di o seguinte:
“Normativa de aplicación.
•
•
•
•
•
•

LRBRL (Lei 7/1985, de de 2 de abril , reguladora das Bases de Réxime Local).
LPAAPP (Lei 33/2003, de 3 novembro, de Patrimonio das Administracións Públicas).
LRXAP e PAC (Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común).
LALG (Lei 5/1997, de 22 de xullo, da Administración Local de Galicia).
TRRL (R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido das Disposicións Legais Vixentes
en materia de réxime local).
RBEL (R.D.1372/1986, de 13 xuño, do Regulamento de Bens das Entidades Locais).

Antecedentes:
Primeiro.- O Consorcio do Casco Vello de Vigo solicitou en data 11.09.2013 a cesión en uso do
local sito no primeiro andar do edificio nº 7 da Praza da Princesa desta cidade de Vigo, nunha
superficie de 101,68 m2, como sede do devandito organismo, e ata o día 30 de decembro do
2017, data fixada nos seus estatutos de vixencia do mesmo, consonte o acordo adoptado polo
seu Consello de Administración en sesión do 7 de agosto de 2013, e nas mesmas condicións
fixadas pola Xunta de Goberno Local o 23.01.2006.
O Consorcio basea súa solicitude no interese de poder seguir desenvolvendo a súa actividade
no local, no que ten provisionalmente o seu domicilio social dende súa entrada en
funcionamento, domicilio que coñece a poboación da zona, moi vinculada a súa actividade, así
como na estreita relación coa oficina de rehabilitación do Concello de Vigo, coa que comparte o
referido inmoble dende o inicio da actividade.
Segundo.- O Concello é titular do edificio sito no nº 7 da Praza da Princesa onde sitúase o
primeiro andar obxecto de solicitude, que dispón dunha superficie total de 389 m 2 dos cales
destínanse a patio 132,12 m2; a zona de usos comúns 32,47 m2; a oficina de rehabilitación do
concello 122,72 m2; e os 101,68 m2 coa oficina do Consorcio do Casco Vello.
Terceiro.- Na tramitación do expediente foron emitidos os seguintes informes:
• A Oficina do IMBD en data 24 de outubro do 2013.
• O Servicio de Admón de Tributos en data 6 de maio do 2015.
• O Enxeñeiro de Edificación da Xerencia de Urbanismo en data 16 de outubro do 2015.
• A Oficina de Obras e Proxectos municiais da XMU en data 22 de decembro do 2015.
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Fundamentos de dereito:
Primeiro.- O Concello é propietario do edificio sito no nº 7 da Praza da Princesa, que consta de
alta no Inventario Municipal de Bens e Dereitos no seu epígrafe 1 de bens inmóbeis co código de
propiedade 000056 e coa natureza xurídica de servizo público, atopándose, na actualidade a 1ª
planta adicada parcialmente a servizos administrativos, ocupada pola oficina municipal de
rehabilitación, e o resto da superficie ocupada como sede provisional do Consorcio do Casco
Vello.
Os edificios administrativos, na súa condición de bens demaniais, réxense polas leis e
disposicións especiais que lle sean de aplicación e, a falta de normas especiais, pola propia lei
de Patrimonio das AAPP e disposicións que a desenvolvan ou complementen (art.5.4 LPAP).
A superficie da planta primeira obxecto de solicitude, é de 101,68 m 2 coa seguinte delimitación,
reflectida no plano que consta no expediente: polo frente coa fachada principal a Praza da
Princesa; pola fachada posterior con patio de luces; polo lateral dereito co oco da escaleira; e
polo lateral esquerdo, coa outra metade do local adicada á oficina de Rehabilitación.
O seu uso para oficina é compatible cos previstos no PXOM e na ficha do edificio contida no
PEPRI, segundo informe dos servizos técnicos da XMU.
Segundo.- O Consorcio do Casco Vello, segundo resulta dos seus Estatutos, (publicado no
Diario Oficial de Galicia en data 27 de decembro do 2012), constitúe unha entidade consorciada
(asociada) de carácter interadministrativo integrada pola Xunta de Galicia, a través do IGVS, e o
Concello de Vigo. Pola súa natureza é unha entidade local de dereito público de carácter
asociativo, dotada de personalidade xurídica independente da dos seus membros, patrimonio
propio, administración autónoma e tan ampla capacidade xurídica de dereito público e de dereito
privado como requira a realización dos seus fins. (artigos 1 e 2 dos seus Estatutos)
Constitúese co obxecto de articular a cooperación económica, técnica e administrativa entre as
administracións consorciadas (asociadas), co propósito de exercer de forma conxunta e
coordinada os fins que lle son propios. Ten como fin esencial levar a cabo, de acordo coas
previsións do Plan especial de protección e reforma interior (PEPRI) do Casco Vello de Vigo,
unha serie de actuacións e intervencións que contribúan ao proceso de recuperación da súa
Área de Rehabilitación Integrada (ARI). (artigos 3 e 4 dos Estatutos).
Terceiro.- A condición de entidade de dereito público que ten o Consorcio do Casco Vello, e do
que forma parte como ente consorciado o propio Concello de Vigo, posibilita, en base ós
principios de cooperación e colaboración que presiden as relacións entre administracións
públicas no desenvolvemento e execución das súas respectivas competencias, directamente o
de xeito consorciado, unha colaboración entre ambas as dúas administracións, no marco
xurídico previsto nas disposicións reguladoras do patrimonio das administracións públicas, que
faga viábel a disposición dos medios necesarios para acadar os fins para o que se constituíu.
(art. 6.g e art. 183 LPAAPP).
Cuarto-. A ocupación polo Consorcio do local municipal interesado require a obtención previa da
correspondente autorización administrativa para o aproveitamento e uso dos bens de natureza
demanial, título habilitante a outorgar polo procedemento e nas condicións previstas na
normativa reguladora do patrimonio das AAPP. (art. 84 LPAAPP)
Neste ámbito xurídico, establécese que a ocupación por terceiros de espazos nos edificios
administrativos, admitiráse con carácter excepcional, cando dea soporte á servizos dirixidos ó
propio persoal, “… o para a explotación marxinal de espazos no necesarios para os servizos
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administrativos.” (art. 89 LPAAPP). Así mesmo, o art. 90.1 sinala a posibilidade do outorgamento
da autorización a persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, para o cumprimento
esporádico ou temporal de fíns ou funcións públicas.
Estas normas, aínda que non sendo de aplicación xeral a todas ás Administracións Públicas, a
teor do sinalado na disposición final segunda, en relación ó art. 2.2 da devandita Lei, son de
aplicación subsidiaria ás entidades locais naquilo non previsto nas normas básicas reguladoras
do seu patrimonio.
Quinto.- A autorización administrativa outórgase baixo as condicións xerais previstas na
normativa legal reguladora do patrimonio das administracións públicas, e as particulares
seguintes (artigo 92 LPAAPP):
1º.- A autorización limitarase ó dereito ó uso do local sito no primeiro andar do edificio nº 7 da
Praza da Princesa, nunha superficie de 101,68 m 2, non supoñendo, en ningún caso, cesión do
dominio público nin de facultades dominicais sobre o inmóbel.
2º.- A autorización outórgase a título gratuito e co único fin de ser adicada, pola entidade
usuaria, a sede provisional desta con exclusión expresa de calquera outro uso ou finalidade.
3º.- O prazo da autorización fíxase ata ó 30.12.2017, poidendo ser prorrogado por períodos
anuais até un máximo de dous anualidades, mediante acordo expreso desta Administración e
previa a súa solicitude pola entidade usuaria feita cunha antelación de tres meses ó remate do
prazo fixado.
4º.- A autorización ten carácter persoal, non sendo transmisíbel a terceiros, nin susceptíbel da
constitución ou establecemento na mesma de carga ou gravame ningún.
5º.- O Concello resérvase a facultade da revocación unilateral da autorización, en calquera
momento, cun preaviso de dous meses, por razóns de interese público, sen que se xere dereito
indemnizatorio ningún a favor da usuaria polo devandito acto.
6º.- A entidade usuaria está obrigada a subscribir un seguro de responsabilidade cívil xeral,
incluíndo a responsabilidade civil por danos que poida causar a entidade á terceiros, na súa
condición de usuario da propiedade municipal, tendo en conta ó Concello como un dos
asegurados. Así mesmo incluirá a responsabilidade civil locativa que ampare calquera dano que
poida ocasionar ó local polos actos ou omisións de carácter neglixente cun límite de
indemnización mínima de 300.506,05 euros.
7º.- Serán por conta da entidade usuaria:
•
•
•
•

Os gastos de mantemento e conservación do local, e da zona gravada co dereito de
paso a favor do local anexo.
Os gastos pola subministración de auga, electricidade, télefono e demais servicios de
uso exclusivo desta.
Os comúns do edificio, na proporción á superficie ocupada.
O aboamento das taxas e tributos que correspondan pola ocupación do inmoble.

8º.- O local que se cede queda gravado, de xeito continuado e permanente, e durante toda a
vixencia da autorización, co dereito a paso a favor da municipal colindante, e actualmente
adicado a oficina de rehabilitación, na superficie e coa delimitación reflectida no plano que se
achegue ó documento da formalización da autorización.
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9º.- As obras de adaptación, reparación e mellora que se executen no local, serán por conta
exclusiva da entidade cesionaria, requerindo a presentación previa dunha memoria ou proxecto
e a súa aprobación polo Concelleiro Delegado de Patrimonio, sen prexuízo das demais
autorizacións ou licenzas que sexan preceptivas. En todos os casos, os gastos investidos
quedarán en beneficio do inmóbel sen dereito ningún ó seu reembolso por esta administración.
10º.- A administración autorizante resérvase a facultade de inspeccionar en calquera momento o
ben obxecto da autorización, para comprobar o cumprimento dos termos nos que foi outorgada,
poidendo dictar as instrucións e ordes pertinentes para o bo estado de conservación e
mantemento do mesmo.
11º.- Son causas de extinción da autorización, ademais das xerais previstas nas leis:
•
•
•
•
•
•
•

Polo trancurso do prazo outorgado.
A adicación do local a usos ou fins distintos ós autorizados.
Dispoñer o Consorcio dunha nova sede.
Non atender as ordes ou instruccións ditadas polo Concello en cuestións de mantemento e
conservación do local.
A revocación unilateral acordada polo Concello ou o desistimento ou renuncia do Consorcio.
A interrupción, total ou parcialmente, da zona vencellada ó dereito ó paso.
O incumprimento de calquera outra condición na que foi outorgada.

12º.- Extinguida por calquera das causas previstas a autorización, a entidade autorizada
procederá o seu desaloxo e posta a disposición do Concello, en perfecto estado de
conservación, correndo do seu cargo os gastos que se xeren.
Polo anteriormente exposto, propónse á Xunta de Goberno local a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Declarar como non necesario ós servicios administrativos do Concello, o local de
titularidade municipal sito no primeiro andar do edificio nº 7 da Praza da Princesa desta cidade
de Vigo, nunha superficie de 101,68 m2 e coa delimitación reflectida no plano achegado o
expediente.
Segundo.- Autorizar, ó Consorcio do Casco Vello de Vigo, o seu uso temporal como sede
provisional da entidade.
Terceiro.- A autorización outórgase nas seguintes condicións:
1º.- A autorización limitarase ó dereito ó uso do local sito no primeiro andar do edificio nº 7
da Praza da Princesa, nunha superficie de 101,68 m2, non supoñendo, en ningún caso,
cesión do dominio público nin de facultades dominicais sobre o inmóbel.
2º.- A autorización outórgase a título gratuito e co único fin de ser adicada, pola entidade
usuaria, a sede provisional desta con exclusión expresa de calquera outro uso ou
finalidade.
3º.- O prazo da autorización fíxase ata ó 30.12.2017, poidendo ser prorrogado por
períodos anuais até un máximo de dous anualidades, mediante acordo expreso desta
Administración e previa a súa solicitude pola entidade usuaria feita cunha antelación de
tres meses ó remate do prazo fixado.
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4º.- A autorización ten carácter persoal, non sendo transmisíbel a terceiros, nin susceptíbel
da constitución ou establecemento na mesma de carga ou gravame ningún.
5º.- O Concello resérvase a facultade da revocación unilateral da autorización, en calquera
momento, cun preaviso de dous meses, por razóns de interese público, sen que se xere
dereito indemnizatorio ningún a favor da usuaria polo devandito acto.
6º.- A entidade usuaria está obrigada a subscribir un seguro de responsabilidade cívil xeral,
incluíndo a responsabilidade civil por danos que poida causar a entidade á terceiros, na
súa condición de usuario da propiedade municipal, tendo en conta ó Concello como un dos
asegurados. Así mesmo incluirá a responsabilidade civil locativa que ampare calquera
dano que poida ocasionar ó local polos actos ou omisións de carácter neglixente cun límite
de indemnización mínima de 300.506,05 euros.
7º.- Serán por conta da entidade usuaria:
•
•
•
•

Os gastos de mantemento e conservación do local, e da zona gravada co dereito de
paso a favor do local anexo.
Os gastos pola subministración de auga, electricidade, télefono e demais servicios de
uso exclusivo desta.
Os comúns do edificio, na proporción á superficie ocupada.
O aboamento das taxas e tributos que correspondan pola ocupación do inmoble.

8º.- O local que se cede queda gravado, de xeito continuado e permanente, e durante toda
a vixencia da autorización, co dereito a paso a favor da municipal colindante, e
actualmente adicado a oficina de rehabilitación, na superficie e coa delimitación reflectida
no plano que se achegue ó documento da formalización da autorización.
9º.- As obras de adaptación, reparación e mellora que se executen no local, serán por
conta exclusiva da entidade cesionaria, requerindo a presentación previa dunha memoria
ou proxecto e a súa aprobación polo Concelleiro Delegado de Patrimonio, sen prexuízo
das demais autorizacións ou licenzas que sexan preceptivas. En todos os casos, os gastos
investidos quedarán en beneficio do inmóbel sen dereito ningún ó seu reembolso por esta
administración.
10º.- A administración autorizante resérvase a facultade de inspeccionar en calquera
momento o ben obxecto da autorización, para comprobar o cumprimento dos termos nos
que foi outorgada, poidendo dictar as instrucións e ordes pertinentes para o bo estado de
conservación e mantemento do mesmo.
11º.- Son causas de extinción da autorización, ademais das xerais previstas nas leis:
•
•
•
•
•
•
•

Polo trancurso do prazo outorgado.
A adicación do local a usos ou fins distintos ós autorizados.
Dispoñer o Consorcio dunha nova sede.
Non atender as ordes ou instruccións ditadas polo Concello en cuestións de
mantemento e conservación do local.
A revocación unilateral acordada polo Concello ou o desistimento ou renuncia do
Consorcio.
A interrupción, total ou parcialmente, da zona vencellada ó dereito ó paso.
O incumprimento de calquera outra condición na que foi outorgada.
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12º.- Extinguida por calquera das causas previstas a autorización, a entidade autorizada
procederá o seu desaloxo e posta a disposición do Concello, en perfecto estado de
conservación, correndo do seu cargo os gastos que se xeren.
Cuarto.- A presente autorización, formalizaráse en documento administrativo, no prazo dos trinta
días seguintes á data da súa notificación á entidade autorizada.”

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

9(126).COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE POR TOXICIDADE DO
PERSOAL DAS BRIGADAS DE PAVIMENTACIÓN DO PARQUE MÓBIL,
CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO-2015. EXPTE. 27422/220.
A Xunta de Goberno local retira este expediente.

10(127).COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS CONDUCTORES DA
ALCALDIA CORRESPONDENTE AO 4º TRIMESTRE-2015. EXPTE. 27568/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
3.02.16, dáse conta do informe-proposta da técnica de Organización e Planificación
de Recursos Humanos, do 20.01.16, conformado pola xefa de Recursos Humanos e
polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal e Persoal, que di o seguinte:
“Antecedentes.Dentro do persoal dependente da Alcaldía, figuran dous postos de condutor da Alcaldía, ós que
se lle esixe permanentemente un rendemento e dedicación extraordinaria no desenvolvemento
dos seus postos de traballo máis aló do meramente esixible polo desempeño das súas funcións
públicas.
Neste caso e fronte ó restante persoal das súas respectivas categorías, concorren as
circunstancias contempladas no art. 5 do Real decreto 861/1986, do 25 de abril, para percibir un
complemento de produtividade, xa que non contan cun horario fixo, senón que teñen que estar a
disposición da Alcaldía ou dos membros do Goberno municipal no momento no que sexan
requiridos para isto, incluso xornadas en sábado, domingo ou festivo, nocturna, etc.
O director do Gabinete da Alcaldía, a través de escrito de data 19 de xaneiro de 2016, solicita
se lles abone un complemento de produtividade, de conformidade co disposto na base i) da
Instrución 3ª sobre o cadro de persoal e Relación de postos de traballo, con contía a determinar
pola Xunta de Goberno Local en función das horas traballadas.
O concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, a través de instrución de servizo de data
18/01/16, autorizou o referido o abono dun complemento de produtividade polo especial
rendemento e dedicación extraordinaria no desenvolvemento do seu posto de traballo durante o
4º trimestre-2015.
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Fundamentos de dereito:
De conformidade co disposto no artigo 5 do R.D. 861/86, de 25 de abril, polo que se regula o
réxime de retribucións dos funcionarios da Administración local, o complemento de produtividade
está destinado a retribuílo especial rendemento, actividade extraordinaria, e o interese e
iniciativa coa que o funcionario desenvolve o seu traballo.
A apreciación da produtividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas
relacionadas directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ó mesmo,
sen que en ningún caso as contías asignadas por dito complemento devenguen ningún tipo de
dereito individual verbo das valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demais funcionarios da Corporación coma dos representantes sindicais.
Na actualidade, a facultade de asignación individual deste complemento retributivo corresponde
a Xunta de Goberno Local.
A este respecto, as vixentes instrucións sobre cadro de persoal e relación de postos de traballo,
aprobadas pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de 20 de setembro de 2010, publicadas
no BOP de data 16 de novembro seguinte, en concreto a citada instrución 3ª i), establece que
“con cargo ó complemento de produtividade aboarase o especial rendemento e dedicación e a
actividade extraordinaria pola plena dispoñibilidade que se lle esixe ó persoal que presta
servizos como Condutor da Alcaldía e Policías-seguridade da Tenencia da Alcaldía, en función
das horas traballadas a establecer pola Xunta de Goberno Local e co devengo semestral,
condicionado, en todo caso, ó informe previo do servizo da Alcaldía e da Tenencia da Alcaldía,
acreditativo da especial dedicación".
O abono efectuarase en función dos días realmente traballados, excluíndose, polo tanto, as
baixas por enfermidade ou accidente e as vacacións. Non obstante, consideraránse como
traballados os períodos de baixas por accidente de traballo e enfermidade profesional e, os
correspondentes a permisos e licencias contidos no acordo regulador de condicións económicas
e sociais do persoal ó servizo da Corporación, sempre que a produtividade conte con
periodicidade e non se autorice día a día.
A asignación destes complementos retributivos requirirá consignación previa do gasto por parte
da Intervención Xeral, así como a ulterior publicación do acordo no Taboleiro de Edictos da Casa
do Concello para coñecemento dos demais traballadores.
En consecuencia, e acreditado o número de horas de prestación de servizos, considérase
oportuno recompensar este meritorio rendemento e dedicación permanente, a través dun
complemento de produtividade que en certa medida compense o esforzo e dedicación que se lle
ven esixindo ós traballadores afectados.
Como promedio obxectivo para a súa asignación, considerase ponderado o abono de 4,58 €
hora normal e de 7,17 € hora festiva, cantidades que se aboarán en función das horas en exceso
realizadas, resultando as seguintes cantidades:
–D. Manuel A. Vázquez Martínez, núm. persoal 18253, condutor da Alcaldía, por un importe total
de 2.066,10 €.
–D. Camilo Fontán Balbuena, núm. persoal 22326, condutor da Alcaldía, por un importe total de
1.919,68 €.
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O importe deste expediente ascende a un total de 3.985,78 €, e imputaríase con cargo a partida
920.0.150.00.00 -produtividade-, prevista no vixente orzamento prorrogado, dentro do Capítulo I
de Gastos.
Vistos os feitos precedentes e normas legais de anterior invocación, pode informarse que, en
principio, concorrerían os supostos necesarios para que o órgano resolutor puidera proceder ó
outorgamento deste complemento retributivo, ben entendendo que non se trata dun dereito
subxectivo preexistente dos funcionarios, senón dunha retribución complementaria de carácter
eminentemente discrecional por parte do órgano resolutor, toda vez que a simple concorrencia
dos criterios de asignación aprobados pola Xunta de Goberno Local non poden implicar un
devengo automático da produtividade, xa que estes tan só constitúen os supostos fácticos
previos e necesarios para poder aprecia-lo rendemento dos funcionarios propostos.
Por isto, e previo informe da Intervención Xeral relativo á consignación e fiscalización do gasto, e
o previsto no art. 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local e nos arts.
213 a 222 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo de Facendas Locais, así como nas
bases de execución dos orzamentos, o técnico de organización e planificación que subscribe,
coa conformidade da xefa do servizo de Recursos Humanos, propón á Xunta de Goberno Local
a adopción do seguinte acordo:
“Aboar ós seguintes funcionarios, que prestan servizos como condutores adscritos a Alcaldía, as
cantidades que para cada un deles se especifica, polo especial rendemento e dedicación
extraordinaria no desenvolvemento dos seus postos de traballo, mais alá do meramente esixible
polo desempeño das súas funcións públicas, de conformidade co regulamentado no artigo 5 do
R. decreto 861/86, de 25 de abril, durante ó 4º trimestre do pasado ano 2015, de conformidade
coa proposta do director do Gabinete da Alcaldía, de data 19 de xaneiro de 2016:
–D. Manuel A. Vázquez Martínez, núm. persoal 18253, conductor da Alcaldía, por un importe
total de 2.066,10 €.
–D. Camilo Fontán Balbuena, núm. Persoal 22326, conductor da Alcaldía, por un importe total de
1.919,59 €.
O importe total deste expediente, que ascende a un total de 3.985,78 €, imputarase con cargo
a partida 920.0.150.00.00 -produtividade-, prevista no vixente orzamento prorrogado, dentro
do Capítulo I de Gastos.
Dese traslado da presente resolución ós interesados, ó Comité de Persoal e á Intervención
Xeral, debendo expoñerse, así mesmo, no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello por prazo
de quince días.”

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

11(128).COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE POR TOXICIDADE DO
PERSOAL DAS BRIGADAS DE PAVIMENTACIÓN DO SERVIZO DE VÍAS E
OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE
DECEMBRO-2015. EXPTE.
27569/220.
A Xunta de Goberno local retira este expediente.
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12(129).GRATIFICACIÓN
POR
SERVIZOS
ESPECIAIS
E
EXTRAORDINARIOS DO PERSOAL MUNICIPAL QUE TRABALLOU O 24 E O 31
DE DECEMBRO DE 2015 E O 1 DE XANEIRO DE 2016 EXPTE. 27588/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
9.02.16, dáse conta do informe-proposta da técnica de Formación e Avaliación de
Recursos Humanos, do 1.02.16, conformado pola xefa de Recursos Humanos e polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal e Persoal, que di o seguinte:
"Por parte dos distintos servicios municipais remitiron a este servizo de Recursos Humanos,
relacións do persoal que traballou os días 24, 25 e 31 de decembro de 2015 e 1 de xaneiro
2016.
As instruccións sobre plantilla e relación de postos de traballo do persoal o servizo da
Corporación e dos seus organismos autónomos actualmente vixente, no seu apartado cuarto,
letra d), establece que o persoal que traballa entre as 22’00 horas do día 24 de decembro e as
15’00 horas do día 25 decembro e, no mesmo horario os días 31 de decembro e 1 de xaneiro
por necesidades do servizo, aboaráselle como compensación unha cantidade de 130’29 €/día,
segundo a redacción dada no artº 16.B).a) do Acordo regulador das condicións económicas e
sociais dos traballadores ao Servizo do Concello de Vigo e o acordo do Pleno da Corporación de
31 de marzo de 2006.
Nos escritos dos servizos de Cemiterios, Extinción de Incendios e Salvamento, Policia Local e
Parque Central asinados polos respectivos xefes de servizo e conformados polos Concelleiros
Delegados correspondentes, figura relación do persoal e datas nas que se prestou servizo e que
dan lugar ao aboamento da gratificación contida nas instruccions citadas (24, 25 e 31 de
decembro de 2015 e 1 de xaneiro 2016).
As retribucións en concepto de gratificacións por servizos extraordinarios forma parte das
retribucións complementarias dos empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto
Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público (EBEP) publicado no BOE nº 261, do sábado 31 de outubro de
2015; norma de carácter básico ao abeiro do disposto no artigo 1 da mesma.
No citado Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, concrétase no novo
réxime retributivo deseñado no mesmo, concebindo como factores integrantes da contía e
estructura das retribucións complementarias –sen prexuízo do que se dispoña pola lexislación
de desenvolvemento estatal e autonómica que se dicte na materia, actualmente pendente de
desenvolvemento- entre outros os servizos extraordinarios prestados fora da xornada normal de
traballo (artigo 24.d).
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, 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 no
art 24 f) da Lei 36/2014, de 26 de diciembre, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2015,
que contempla as gratificacions por servizos extraordinarios por servizos prestados fora da
xornada normal de traballo sin que, en ningun caso , poidan ser fixas na súa contía nin
periódicas no seu devengo , nin orixinar dereitos individuais en periodos sucesivos.
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A Xunta de Goberno Local, en acordo de data 20/06/2014 , aprobou as “INSTRUCIÓNS EN
MATERIA DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DERIVADAS DA
APLICACIÓN DAS PREVISIÓNS CONTIDAS NA LEI 27/2013, DO 27 DE DECEMBRO (LRSAL),
LEI 5/2014, DO 27 DE MAIO E LEI DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA O ANO
2014. (EXPTE. 25068/220), na cal se estableceu, entre outros aspectos, a determinación dos
sectores ou servizos prioritarios no ámbito da Administración Municipal de Vigo, xunto con outros
aspectos relativos á xestión das retribucións complementarias non fixas nin periódicas
(gratificacións por servizos extraordinarios e productividade) e na contención do gasto.
Por isto, e previo informe da Intervención Xeral relativo á consignación e fiscalización do gasto, e
o previsto no art. 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, modificada
por Ley 27/2013, de 27 de diciembre e nos arts. 213 a 222 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo de Facendas Locais, así como nas bases de execución dos orzamentos,
propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte:
ACORDO:
“Primeiro.- Aprobar o outorgamento dun complemento de gratificacións por servizos
extraordinarios por servizos prestados entre as 22’00 horas do día 24 e ás 15’00 horas do día 25
de decembro de 2015, e no mesmo horario os días 31 de decembro de 2015 e 1 de xaneiro de
2016 ao persoal dos servizos de Cemiterios, Policia Local, Extinción de Incendios e Parque
Central que figura nos listados anexos, fundamentadas nos informes emitidos pola xefatura do
servizo obrantes no expediente administrativo, acreditativas e motivadoras da procedencia da
retribución complementaria en concepto de gratificacións, segundo o recollido na Instrucción
Cuarta apartado d) sobre plantilla e Relación de Postos de Traballo do persoal ao servizo da
Corporación e dos seus Organismos Autónomos anexas á Relación de Postos de Traballo do
Concello de Vigo polas cantidades que figuran nos referidos listados –e que forma parte
inseparable do presente acordo-, outorgamento que realizarase con cargo á aplicación
orzamentaria 920.0151.00.00- “Gratificacions”, por importe total de 34.396,55 €, segundo a
seguinte distribución por servizo:
SERVIZO
CEMITERIOS
EXTINCIÓN
INCENDIOS
POLICIA LOCAL
PARQUE CENTRAL
TOTAIS

RELACIÓNS
De Álfonso Paz, Jesús a Vilanova Acuña, Delmiro
De Alonso Abalde, Manuel a Villar Gutierrez, Alberto

IMPORTE
2.214,93 €
11.204,94 €

De Alonso Couñago, César a Vivero Mijares, Juan G.
De Rodríguez Leirós, Alfonso a Comesaña Fernández, Luis

15.944,24 €
521,16 €
34.396,55 €

Segundo.- Lembrar, en aplicación do RD 861/1986, do 25 de abril, que en ningún caso as
contías asignadas por gratificacións durante un período de tempo orixinarán ningún tipo de
dereito individual respecto ás valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos
sucesivos, sendo as contías que perciba cada funcionario por este concepto de coñecemento
público, tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Terceiro.- Notificar o presente acordo a Intervención Xeral para a súa inclusión na vindeira
nómina”.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
mes contado dende o seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da notificación
do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do
previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción
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Contencioso-Administrativa, sen prexuizo de calquera outro que se estime procedente en
Dereito."

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

-

13(130).SOLICITUDE DE PRODUTIVIDADE 4º TRIMESTRE-2015, POR
ENCOMENDA DE FUNCIÓNS DA DIRECCIÓN DO VERBUM.EXPTE. 2486/340.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
4.02.16, dáse conta do informe-proposta da técnica de Formación e Avaliación de
Recursos Humanos, do 9.02.16, conformado pola xefa de Recursos Humanos e
polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal e Persoal, que di o seguinte:
"Por parte dos distintos servicios municipais remitiron a este servizo de Recursos Humanos,
relacións do persoal que traballou os días 24, 25 e 31 de decembro de 2015 e 1 de xaneiro
2016.
As instruccións sobre plantilla e relación de postos de traballo do persoal o servizo da
Corporación e dos seus organismos autónomos actualmente vixente, no seu apartado cuarto,
letra d), establece que o persoal que traballa entre as 22’00 horas do día 24 de decembro e as
15’00 horas do día 25 decembro e, no mesmo horario os días 31 de decembro e 1 de xaneiro
por necesidades do servizo, aboaráselle como compensación unha cantidade de 130’29 €/día,
segundo a redacción dada no artº 16.B).a) do Acordo regulador das condicións económicas e
sociais dos traballadores ao Servizo do Concello de Vigo e o acordo do Pleno da Corporación de
31 de marzo de 2006.
Nos escritos dos servizos de Cemiterios, Extinción de Incendios e Salvamento, Policia Local e
Parque Central asinados polos respectivos xefes de servizo e conformados polos Concelleiros
Delegados correspondentes, figura relación do persoal e datas nas que se prestou servizo e que
dan lugar ao aboamento da gratificación contida nas instruccions citadas (24, 25 e 31 de
decembro de 2015 e 1 de xaneiro 2016).
As retribucións en concepto de gratificacións por servizos extraordinarios forma parte das
retribucións complementarias dos empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto
Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público (EBEP) publicado no BOE nº 261, do sábado 31 de outubro de
2015; norma de carácter básico ao abeiro do disposto no artigo 1 da mesma.
No citado Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, concrétase no novo
réxime retributivo deseñado no mesmo, concebindo como factores integrantes da contía e
estructura das retribucións complementarias –sen prexuízo do que se dispoña pola lexislación
de desenvolvemento estatal e autonómica que se dicte na materia, actualmente pendente de
desenvolvemento- entre outros os servizos extraordinarios prestados fora da xornada normal de
traballo (artigo 24.d).
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, 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
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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 no
art 24 f) da Lei 36/2014, de 26 de diciembre, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2015,
que contempla as gratificacions por servizos extraordinarios por servizos prestados fora da
xornada normal de traballo sin que, en ningun caso , poidan ser fixas na súa contía nin
periódicas no seu devengo , nin orixinar dereitos individuais en periodos sucesivos.
A Xunta de Goberno Local, en acordo de data 20/06/2014 , aprobou as “INSTRUCIÓNS EN
MATERIA DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DERIVADAS DA
APLICACIÓN DAS PREVISIÓNS CONTIDAS NA LEI 27/2013, DO 27 DE DECEMBRO (LRSAL),
LEI 5/2014, DO 27 DE MAIO E LEI DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA O ANO
2014. (EXPTE. 25068/220), na cal se estableceu, entre outros aspectos, a determinación dos
sectores ou servizos prioritarios no ámbito da Administración Municipal de Vigo, xunto con outros
aspectos relativos á xestión das retribucións complementarias non fixas nin periódicas
(gratificacións por servizos extraordinarios e productividade) e na contención do gasto.
Por isto, e previo informe da Intervención Xeral relativo á consignación e fiscalización do gasto, e
o previsto no art. 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, modificada
por Ley 27/2013, de 27 de diciembre e nos arts. 213 a 222 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo de Facendas Locais, así como nas bases de execución dos orzamentos,
propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte:
ACORDO:
“Primeiro.- Aprobar o outorgamento dun complemento de gratificacións por servizos
extraordinarios por servizos prestados entre as 22’00 horas do día 24 e ás 15’00 horas do día 25
de decembro de 2015, e no mesmo horario os días 31 de decembro de 2015 e 1 de xaneiro de
2016 ao persoal dos servizos de Cemiterios, Policia Local, Extinción de Incendios e Parque
Central que figura nos listados anexos, fundamentadas nos informes emitidos pola xefatura do
servizo obrantes no expediente administrativo, acreditativas e motivadoras da procedencia da
retribución complementaria en concepto de gratificacións, segundo o recollido na Instrucción
Cuarta apartado d) sobre plantilla e Relación de Postos de Traballo do persoal ao servizo da
Corporación e dos seus Organismos Autónomos anexas á Relación de Postos de Traballo do
Concello de Vigo polas cantidades que figuran nos referidos listados –e que forma parte
inseparable do presente acordo-, outorgamento que realizarase con cargo á aplicación
orzamentaria 920.0151.00.00- “Gratificacions”, por importe total de 34.396,55 €, segundo a
seguinte distribución por servizo:
SERVIZO
CEMITERIOS
EXTINCIÓN
INCENDIOS
POLICIA LOCAL
PARQUE CENTRAL
TOTAIS

RELACIÓNS
De Álfonso Paz, Jesús a Vilanova Acuña,
Delmiro
De Alonso Abalde, Manuel a Villar Gutierrez,
Alberto
De Alonso Couñago, César a Vivero Mijares,
Juan G.
De Rodríguez Leirós, Alfonso a Comesaña
Fernández, Luis

IMPORTE
2.214,93 €
11.204,94 €
15.944,24 €
521,16 €
34.396,55 €

Segundo.- Lembrar, en aplicación do RD 861/1986, do 25 de abril, que en ningún caso as
contías asignadas por gratificacións durante un período de tempo orixinarán ningún tipo de
dereito individual respecto ás valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos
sucesivos, sendo as contías que perciba cada funcionario por este concepto de coñecemento
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público, tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Terceiro.- Notificar o presente acordo a Intervención Xeral para a súa inclusión na vindeira
nómina”.

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

14(131).SOLICITUDE DE PRODUTIVIDADE PARA O XEFE DO SERVIZO DE
XESTIÓN E PROMOCIÓN CULTURAL POR ENCOMENDA DE FUNCIÓNS,
CORRESPONDENTE AO 4º TRIMESTRE-2015. EXPTE. 708/330.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
4.02.16, dáse conta do informe-proposta da técnica de Formación e Avaliación de
Recursos Humanos, do 9.02.16, conformado pola xefa de Recursos Humanos e polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal e Persoal, que di o seguinte:
“En data 04/02/2016 a Intervencion Xeral, no seu informe ao expediente 708/330 emite informe
favorable, realizando as seguintes observacions:
“--Indicar o feito de que o documento a tramite recolle a proposta de recoñcemento dun
incentivo de produtividade aplicado ao período do 4º trimestre do ano 2015, sendo de recorda, e
por tanto necesario seguir insistindo en protocolarizar un tratamento harmonico e homoxeneo
para este tipo de expedientes de recoñecemento dun complemento de produtividade por
encomendas de funciós, ante o cual esta
Intervención Xeral
formula as seguintes
consideracions:
A autorización de calquera tipo de gasto é previa a súa execución.
Dada a singularidade deste tipo de incentivos, seguindo a liña dos expedientes
tramitados para as encomendas de funcións ao longo do ano 2015, a instrución destes
expedientes deben ter unha autorización previa ao exercicio das funcións encomendadas e
recoñecemento das obrigas, aínda coa posibilidade da súa eficacia retroactiva se os
condicionantes así o esixisen. En todo caso, e con caracter xeral, este tipo de encomendas
deben estar intrínsicamente vinculadas o marco temporal sobre o que impactan os seus efectos
económicos, debendo adaptar a sua vixencia o ciclo anual de operatividade do presuposto
municipal.
De requirir a situación que se prolonge a encomenda de funcis m 疂s alá do per卲do
anual descrito, pode considerarse a prorróga administrativa da mesma, suxeita ao tr 疥 ite de
autorización, fiscalización previa e demais condicionantes xurídicos e económicos que para este
tipo de gastos establezan as Bases de Execución en vigor.
No expediente que é obxecto de informe, a encomenda foi autorizada en orixe pola Xunta de
Goberno Local para o ano 2011, axustada a normativa interna de esta Administración Local
plasmada nas vixentes Instrucción de Plantilla e Rpt de aquela anualidade, prorrogadas
tácitamente para o presente ano, o tratarse tal e como se dispon no dispositivo da encomenda
de acumulación das funcions de coordinación, planificación, e supervisión administrativa e
orzamentaria e de programación dos servizos da Area de Cultura e Festas, e asistencia a
Concelleira Delegada. En canto a liquidación resultante a favor do funcionario beneficiario do
incentivo, o servizo xestor non incorpora liquidación concreta e detallada xustificativa do importe
efectivamente recoñecido.
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Así mesmo, hai que homoxeneizar os procedementos que teñan por finalidade dar
respostas a situacións ou supostos de natureza xurídica análoga no funcionamente interno de
esta Administración Local, sen entrar na particularidade doutros expedientes tramitados con
anterioridade, axustabanse ao proceso descrito de: Proposta, autorización previa da encomenda
pola Alcaldía, certificación de existencia de crédito, acordo da Xunta de Goberno e posterior
liquidación e recoñecemento das obrigas, e coa finalidade en todo caso de evitar a
discrecionalidade e certa forma subxectividade na súa adxudicación.
A aplicación orzamentaria 9200.1500000 “Produtividade”, conten crédito de natureza
económica axeitada e contía suficiente para facer fronte ao gasto proposto por un importe de
1.817,20 euros, expedíndose a Retención de crédito nº 14672, sendo de imputación o vixente
orzamento o ter o gasto a consideración de atrasos a favor do personal municipal.
- A Xunta de Goberno Local, e o Organo municipal competente para resolver o trámite en
execución.”
No informe proposta de data 19/01/2016 deste Servizo de Recursos Humanos se sinala
expresamente que a produtividade que se esta a tramitar ten orixe na Resolucion do Concelleiro
Delegado de Xestion Municipal de data 19/07/2011 pola que se encomendan ao funcionario D
Jesús López Moure, (Nº de persoal 77210), non deixada sin efecto mediante acto administrativo
posterior nin que ata a data realizarase a implantación de novas estructuras organizativas e
funcionais, ou reestructuración de áreas e servizos a realizar no marco da potestade de
autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades Locais, incluindo no expediente 708-330
copia da Resolución, indicandose asi mesmo no mesmo informe, que por este servizo
compártense os criterios da Intervención Xeral en canto a necesidade de informe de fiscalización
da Intervención Xeral e a retención de crédito pertinente, previa a Resolucións de encomendas
de funcións, así como a autorización previa ao exercicio das funcións encomendadas, xa
contemplado nas vixentes instruccións de plantilla, e de tal xeito se ven procedendo nas
Resolucións asinadas neste exercicio orzamentario e anteriores asi como a sua necesidade de
vinculacion ao marco temporal sobre o que impactan os seus efectos económicos, debendo
adaptar a sua vixencia o ciclo anual de operatividade do presuposto municipal.
En canto a non incorporacion da liquidacion concreta e detallada xustificativa do importe
efectivamente recoñecido, se sinala no devandito informe proposta :
“Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente traballados,
segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades temporais, vacacións, etc (dous
dias asunto propio), a cantidade a percibir no período sinalado serían as seguintes, tendo en
conta o importe do complemento de destino do posto acumulado:
N.P. Nome
77210 López Moure, Jesús

Período
01/10/2015-31/12/2015

Importe
1817,2

En consecuencia e considerando o disposto no artigo 73.2 do Real Decreto Lexislativo 5/2015,
de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado
público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015) 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 a súa
clasificación, grao ou categoría, cando as necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma
das retribucións; e dado que resulta imprescindible manter o correcto funcionamento dos
Servizos municipais, en canto a xestión do mesmos, tramitación de expedientes administrativos,
desenvolvemento e seguimento de programas dos servizos, etc, a fin de garantir a adecuada
prestación do servizo público, o Concelleiro delegado de Xestion Muncipal resolveu encomendar
provisionalmente a distintos funcionarios municipais funcións propias doutros postos de traballo
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vacantes, 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:
No CUARTO trimestre de 2015, atopabanse vixentes, entre outras:
Encomenda de funcions D Jesús López Moure, Nº de persoal 77210.
Con data 19 de xullo de 2011, o concelleiro-delegado de xestión municipal resolveu encomendar,
“as funcións de coordenación, planificación e supervisión administrativa e orzamentaria e de
programación dos servizos da Área de Cultura e Festas, e asistencia á concelleira-delegada da
citada área”, ao funcionario D Jesús López Moure, con nº de persoal 77210. Así mesmo, neste
decreto estipulábase que “as funcións desenvolveranse baixo a dependencia directa da
concelleira-delegada da Área, quen deberá acreditar e avaliar a efectividade e satisfactoriedade
das funcións desenvoltas, aos efectos de proceder eventualmente á tramitación do expediente
administrativo de productividade polo desempeño das funcións obxecto de encomenda”
Dita encomenda terá validez ata que se deixe sen efecto mediante acto administrativo posterior,
ou ben ata a implantación de novas estructuras organizativas e funcionais, ou reestructuración
de áreas e servizos a realizar no marco da potestade de autoorganización legalmente
recoñecida ás Entidades Locais.
Inclúense no presente expediente copia da Resolución mencionada.
Recibese neste servizo expediente 708-330.- Aboamento complemento de produtividade para o
Xefe do Servizo de Xestion e promocion cultural por encomenda de funcions correspondente ao
cuarto trimestre 2015.
O complemento de productividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado público
(BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015); norma de carácter básico ao abeiro do disposto no
artigo 1 da mesma.
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do
Estatuto Basico do Empregado público, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e
conseguinte entrada en vigor da normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo posterior
(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
vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, 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:
1.

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.

2.

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.
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En Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xullo do 1996 ratifícase o carácter básico das
retribucións complementarias e, conseguintemente, a necesidade de que as mesmas se adecúen
aos criterios fixados para a Administración Xeral do Estado.
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-.
As vixentes instruccions 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 se retribuirá única e exclusivamente a aqueles
funcionarios nos que concurran circunstancias excepcionais na prestación dos seus servizos,
tales como o especial rendemento e a actividade extraordinaria, o interese e iniciativa con que
desempeñan as súas funcións.
O outorgamento deste complemento retributivo responderá necesariamente a:
•

Contribuír á mellora no funcionamento dos servizos públicos prestados polo Concello de
Vigo

•

Criterios de equidade en termos de rendemento efectivo e retribución.

Correspóndelle o Pleno da Corporación, trala negociación coa Mesa Xeral, determinar no
orzamento a cantidade global destinada á asignación de complemento de productividade, sendo
competente para a súa asignación individualizada a Xunta de Goberno Local; do acordo que se
adopte polo dito órgano municipal deberá darse conta comunicarse aos representantes sindicais e
aos funcionarios da Corporación.
A Xunta de Goberno Local establecerá no exercicio das suas competencias, atribuidas polo artigo
127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, os parámetros
obxectivos de asignación de complementos de productividade que considere, tendo en conta os
seguintes criterios:
O complemento de productividade establecerase orixinado única e exclusivamente por:
–Aumento de volumen de traballo nas tarefas asignadas ao posto de traballo ocasionado por
razóns coxunturales debidamente xustificadas.
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–Asignación de novas tarefas ao posto de traballo motivadas polo incremento da actividade
municipal, e formalmente encomendadas polo organo competente.
–Rendemento extraordinario do traballador no desempeño das actividades, cometidos e
responsabilidades encomendadas ao posto de traballo adscrito.
–Será estimado mediante informe pormenorizado do resposable do servizo, unidade ou
departamento de adscripción, no que se especifique a cantidade do traballo realizado con arranxo
aos principais indicadores do contido funcional do seu posto e, a eficacia, calidade, logro de
resultados, tempo de traballo adicional e disponibilidade do traballo e, deberá contar coa
conformidade do concelleiro delegado correspondente.
En todo caso, retribuirase:
•

Acumulacion de funcions de dous postos de traballo por motivos de urxencia

A actividade e dedicación extraordinaria derivada da realizacion temporal das funcions atribuidas a
outro posto de traballo distinto do o que esta adscrito e que se atope vacante ou o seu titular
atopese ausente, por motivos de urxencia e necesidade debidamente acreditados e sempre que
resulten axeitadas a sua clasificacion, grao o categoria profesional.
Deberá ser autorizada previamente pola Alcaldía ou Concellería-delegada da Área de Xestión
Municipal, tralo informe favorable da Xunta de Persoal, segundo proposta do Xefe do Servizo,
conformada polo Concelleiro/a Delegado/a da area correspondente, na que se xustifique a
necesidade e urxencia da mesma.
Para a realizacion da proposta de outorgamento do complemento de productividade, será
imprescindible a remision ao Servizo de Recursos Humanos de informe do Xefe do Servizo no que
se que xustifique o complemento, no que se faga constar as tarefas desempeñadas
correspondentes ao posto acumulado, a avaliación do desempeño das mesmas segundo
indicadores definidos e acreditacion da maior adicacion horaria. Dito exceso de xornada non poderá
ser compensado con descansos ou economicamente .
En ningun caso poderase acumular postos de inferior categoria e con carácter xeral a sua duracion
deberá ser superior a un mes, tendo como limite o 31 de decembro de cada ano, debendose
proceder polas xefaturas dos servizos das oportunas redistribucions das tarefas entre os efectivos
adscritos ao mesmo ou ben á reasignacion ou movilidade funcional de efectivos.
Non terán carácter retroactivo a efectos do aboamento do complemento de productividade, surtindo
efectos económicos e administrativos dende a data do acto administrativo que así o autorice.”
En ningun caso se tramitarán ni autorizarán encomendas verbais realizadas polos xefes da área ou
servizos ou polos concelleiros-delegados, sen que exista a petición previa do servizo e o
correspondente informe xustificativo.
A realizacion tera carácter voluntario e deberá existir o compromiso do interesado para realizar as
tarefas encomendadas
Aboarase o por importe equivalente ao do complemento de destino do posto acumulado, que
en ningun caso será fixo na sua cuantia nin perioido no seu devengo, tendo carácter termporal,
duarnte o periodo que dure a causa que a orixina o sexa autorizado e a sua contia.
En ningun caso será fixo na sua cuantia nin periódico no seu devengo, tendo caracter temporal
durante o período que dure a causa que a orixina o sexa autorizado
Deste xeito, no expediente 708-330 inclúense informe de petición de aboamento de
complemento de productividade polo desempeño das funcións correspondentes as funcións
encomendadas, asinado polo respectivo concelleiro da Área.
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Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente traballados,
segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades temporais, vacacións, etc (dous
dias asunto propio), a cantidade a percibir no período sinalado serían as seguintes, tendo en
conta o importe do complemento de destino do posto acumulado:
N.P. Nome
77210 López Moure, Jesús

Período
01/10/2015-31/12/2015

Importe
1817,2

Compártense os criterios da Intervención Xeral en canto a necesidade de informe de
fiscalización da Intervención Xeral e a retención de crédito pertinente, previa a Resolucións de
encomendas de funcións, así como a autorización previa ao exercicio das funcións
encomendadas, xa contemplado nas vixentes instruccións de plantilla, e de tal xeito se ven
procedendo nas Resolucións asinadas neste exercicio orzamentario e anteriores.
A funcionaria que suscribe entende que deberíase proceder a revisión dos acordos previos ao
ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle nas instruccións
de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Asi mesmo e como xa se mencionou con anterioridade, considérase a urxencia de implantación
de novas estructuras organizativas e funcionais, a reestructuración de áreas e servizos, dentro
da potestade de autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades Locais, que den lugar a
eliminación ou como menos a minimización da realización de encomendas de funcións, e que ,
no caso de ser inevitables, se enfatice o seu carácter estrictamente provisional.
As solicitudes de realización de encomendas de funcións deberán estar debidamente motivada e
xustificada a sua urxencia e necesidade (IT longa duración, imposibilidade de redistribución de
tarefas entre os efectivos do servizo, asignación de funcións non atribuíbles a outros postos,
xustificación da imposibilidade de realización das funcións e tarefas encomendadas polos
efectivos existentes, etc) e sempre que resulten axeitadas á clasificación, grao ou categoria
profesional.
No caso de asignación de funcións de postos de categoria superior, poderíase contemplar a
posibilidade de adscripción provisional por un período máximo definido, condicionado a
realización satisfactoria das funcións do posto.
Asi mesmo, considerase imprescindible a redefinición de parámetros de asignación de
complementos de productividade nos casos de acumulación de funcións, incluídos nas vixentes
instruccións de plantilla.
Por outra banda, nos acordos de encomendas de funcións non se contempla a delegación no
Concelleiro da Área de Xestión Municipal a a tramitación dos expedientes en execución das
encomendas en canto a autorización do gasto e recoñecemento das obrigas devengadas en
execución das mesmas.
Na solicitude de aboamento relacionase as tarefas levadas a cabo no período obxecto de
aboamento e anexase ao presente expediente o listado de control de presencia no que se
contemple a maior adicación 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, compensación ou reducción de xornada nin aboable, 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.
Vistas as circunstancias anteditas, e según 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
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que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais de data 04/02/2016,
elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1º.- Outorgar ao funcionario D Jesús López Moure, con NP 77210 , un complemento de
produtividade polo desempeño das funcions encomendadas segundo resolucion de data 19 de
xullo de 2011 do Concelleiro de Xestión Municipal por importe de 1817.20 €
2º.- Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 1817.20 € en concepto de
productividade a favor do funcionario Jesús López Moure , con cargo á partida orzamentaria
920.0.1500000 “Productividade”.
Dése traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal aos
efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro de Edictos por un prazo de dez
días para público coñecemento.”

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

15(132).SOLICITUDE DE PRODUTIVIDADE POR ENCOMENDA DE
FUNCIÓNS DO POSTO TÉCNICO DE XESTIÓN DONA ROSA MARÍA OTERO
MALVAREZ. EXPTE. 7300/320.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
03.02.16, dáse conta do informe-proposta da técnica de Formación e Avaliación de
Recursos Humanos, do 08.02.16, conformado pola xefa de Recursos Humanos e
polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal e Persoal, que di o seguinte:
“En data 04/02/2016 a Intervencion Xeral, no seu informe ao expediente 7300-320 emite informe
favorable, realizando as seguintes observacions:
“--Indicar o feito de que o documento a tramite recolle a proposta de recoñcemento dun
incentivo de produtividade aplicado ao período do 4º trimestre do ano 2015, sendo de recorda, e
por tanto necesario seguir insistindo en protocolarizar un tratamento harmonico e homoxeneo
para este tipo de expedientes de recoñecemento dun complemento de produtividade por
encomendas de funciós, ante o cual esta
Intervención Xeral
formula as seguintes
consideracions:
A autorización de calquera tipo de gasto é previa a súa execución.
Dada a singularidade deste tipo de incentivos, seguindo a liña dos expedientes
tramitados para as encomendas de funcións ao longo do ano 2015, a instrución destes
expedientes deben ter unha autorización previa ao exercicio das funcións encomendadas e
recoñecemento das obrigas, aínda coa posibilidade da súa eficacia retroactiva se os
condicionantes así o esixisen. En todo caso, e con caracter xeral, este tipo de encomendas
deben estar intrínsicamente vinculadas o marco temporal sobre o que impactan os seus efectos
económicos, debendo adaptar a sua vixencia o ciclo anual de operatividade do presuposto
municipal.
De requirir a situación que se prolonge a encomenda de funcis m 疂s alá do per卲do
anual descrito, pode considerarse a prorróga administrativa da mesma, suxeita ao tr 疥 ite de
autorización, fiscalización previa e demais condicionantes xurídicos e económicos que para este
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tipo de gastos establezan as Bases de Execución en vigor.
No expediente que é obxecto de informe, a encomenda foi autorizada en orixe pola Xunta de
Goberno Local para o ano 2011, axustada a normativa interna de esta Administración Local
plasmada nas vixentes Instrucción de Plantilla e Rpt de aquela anualidade, prorrogadas
tácitamente para o presente ano, o tratarse tal e como se dispon no dispositivo da encomenda
de acumulación das funcions de coordinación, planificación, e supervisión administrativa e
orzamentaria e de programación dos servizos da Area de Cultura e Festas, e asistencia a
Concelleira Delegada. En canto a liquidación resultante a favor do funcionario beneficiario do
incentivo, o servizo xestor non incorpora liquidación concreta e detallada xustificativa do importe
efectivamente recoñecido.
Así mesmo, hai que homoxeneizar os procedementos que teñan por finalidade dar
respostas a situacións ou supostos de natureza xurídica análoga no funcionamente interno de
esta Administración Local, sen entrar na particularidade doutros expedientes tramitados con
anterioridade, axustabanse ao proceso descrito de: Proposta, autorización previa da encomenda
pola Alcaldía, certificación de existencia de crédito, acordo da Xunta de Goberno e posterior
liquidación e recoñecemento das obrigas, e coa finalidade en todo caso de evitar a
discrecionalidade e certa forma subxectividade na súa adxudicación.
A aplicación orzamentaria 9200.1500000 “Produtividade”, conten crédito de natureza
económica axeitada e contía suficiente para facer fronte ao gasto proposto por un importe de
309,75 euros, expedíndose a Retención de crédito nº 14444, sendo de imputación o vixente
orzamento o ter o gasto a consideración de atrasos a favor do personal municipal.
- A Xunta de Goberno Local, e o Organo municipal competente para resolver o trámite en
execución.
No informe proposta de data 27/01/2016 deste Servizo de Recursos Humanos se sinala
expresamente que a produtividade que se est a tramtar ten orixe na na Resolucion do
Concelleiro Delegado de Xestion Municipal de data 11/02/2015, pola que se encomenda
provisional e transitoriamente á funcionaria Dona Rosa M Otero Malvárez, co nº de persoal
80568 e, posto de Administrativa, a realización das funcións propias do posto de vacante no
servizo de Atención e Participación Cidadá de Técnico de Xestión (código 321.02), con carácter
transitorio e sen prexuízo das tarefas propias da praza e posto de traballo asociado ao cal está
adscrito, así como outras tarefas que lle sexan encomendadas polo Concelleiro delegado da
Área, relacionadas cós servizos adscritos a mesma., devengando os dereitos retributivos que se
establezan consonte á lexislación vixente e instruccións de plantilla anexas á Relación de Postos
de Traballo.
Inclúense no presente expediente copia da Resolución mencionada.
En canto a non incorporacion da liquidacion concreta e detallada xustificativa do importe
efectivamente recoñecido, se sinala no devandito informe proposta :
“Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente traballados,
segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades temporais (Baixa por I.T dende
o 16/10/2015), vacacións, etc, a cantidade a percibir no período sinalado serían as seguintes,
tendo en conta o importe do complemento de destino do posto acumulado:
N.P. Nome

Período

80568 Otero Malvarez, Rosa Maria 01/10/2015-31/12/2015

Importe
309,75 €

En consecuencia e considerando o disposto no artigo 73.2 do Real Decreto Lexislativo 5/2015,
de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado
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público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015) 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 a súa
clasificación, grao ou categoría, cando as necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma
das retribucións; e dado que resulta imprescindible manter o correcto funcionamento dos
Servizos municipais, en canto a xestión do mesmos, tramitación de expedientes administrativos,
desenvolvemento e seguimento de programas dos servizos, etc, a fin de garantir a adecuada
prestación do servizo público, o Concelleiro delegado de Xestion Muncipal resolveu encomendar
provisionalmente a distintos funcionarios municipais funcións propias doutros postos de traballo
vacantes, 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:
No CUARTO trimestre de 2015, atopabanse vixentes, entre outrasa realizada a funcionaria Dª
Rosa M. Otero Malvárez, con nº de persoal 80568
Por Resolución de data 11/02/2015, encoméndase provisional e transitoriamente á funcionaria
Dona Rosa M Otero Malvárez, co nº de persoal 80568 e, posto de Administrativa, a realización
das funcións propias do posto de vacante no servizo de Atención e Participación Cidadá de
Técnico de Xestión (código 321.02), con carácter transitorio e sen prexuízo das tarefas propias
da praza e posto de traballo asociado ao cal está adscrito, así como outras tarefas que lle sexan
encomendadas polo Concelleiro delegado da Área, relacionadas cós servizos adscritos a
mesma.
Dispóñese que a encomenda, que ten carácter provisional, supón a cesación automática da
mesma no momento no cal se produza a cobertura, mediante algún dos mecanismos legamente
previstos do posto vacante de técnico de xestión no Servizo de Participación e Atención Cidadá
e en todo caso ata o 31 de decembro de 2015, devengando os dereitos retributivos que se
establezan consonte á lexislación vixente e instruccións de plantilla anexas á Relación de Postos
de Traballo.
Inclúense no presente expediente copia da Resolución mencionada.
Recibese neste servizo expediente 7300-320.- Solicitude produtividade por encomenda de
funcions do posto de técnico de xestion Rosa Maria Otero Malvarez , no que se relacionan as
tarefas propias do posto de tecnico/a de xestion desenvolvidas pola funcionaria, entre as que se
atopan as seguintes:
•
•
•
•
•
-

-

Revisión, clasificación e control dos documentos e trámites relativos aos procedementos do
servizo
Exame, avaliación e comprobación das solicitudes de subvención presentadas, e do
cumprimento dos requisitos esixidos nas bases da convocatoria.
Pr 當 tica dos requirimentos necesarios para garantir o cumprimento, polas entidades
solicitantes, dos requisitos establecidos, e para obter a condici de beneficiaria..
Confección das fórmulas para o cálculo automatizado das puntuacións e a distribución das
axudas entre as solicitantes en función do valor monetario por punto.
Práctica das notificacións de outorgamento ou desestimación das solicitudes presentadas.
Información e asesoramento ás entidades beneficiarias sobre as requisitos esixidos para
a execución dos proxectos subvencionados, así como, sobre a documentación necesaria
para acreditar o cumprimento das condicións establecidas no acordo de outorgamento
das axudas
Análise e comprobación de expedientes de xustificación das subvencións outorgadas.
Redacción dos informes proposta e texto dos convenios da concellería.
Tramitación e redacción dos informes proposta de contratos menores.
Seguimento do estado de execuci do gasto consignado nas aplicacis orzamentarias
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do servizo.
O complemento de productividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado público
(BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015); norma de carácter básico ao abeiro do disposto no
artigo 1 da mesma.
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do
Estatuto Basico do Empregado público, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e
conseguinte entrada en vigor da normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo posterior
(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
vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, 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.

-

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.

En Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xullo do 1996 ratifícase o carácter básico das
retribucións complementarias e, conseguintemente, a necesidade de que as mesmas se adecúen
aos criterios fixados para a Administración Xeral do Estado.
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
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destino e axuda familiar-.
As vixentes instruccions 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 se retribuirá única e exclusivamente a aqueles
funcionarios nos que concurran circunstancias excepcionais na prestación dos seus servizos,
tales como o especial rendemento e a actividade extraordinaria, o interese e iniciativa con que
desempeñan as súas funcións.
O outorgamento deste complemento retributivo responderá necesariamente a:
•

Contribuír á mellora no funcionamento dos servizos públicos prestados polo Concello de
Vigo

•

Criterios de equidade en termos de rendemento efectivo e retribución.

Correspóndelle o Pleno da Corporación, trala negociación coa Mesa Xeral, determinar no
orzamento a cantidade global destinada á asignación de complemento de productividade, sendo
competente para a súa asignación individualizada a Xunta de Goberno Local; do acordo que se
adopte polo dito órgano municipal deberá darse conta comunicarse aos representantes sindicais e
aos funcionarios da Corporación.
A Xunta de Goberno Local establecerá no exercicio das suas competencias, atribuidas polo artigo
127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, os parámetros
obxectivos de asignación de complementos de productividade que considere, tendo en conta os
seguintes criterios:
O complemento de productividade establecerase orixinado única e exclusivamente por:
–Aumento de volumen de traballo nas tarefas asignadas ao posto de traballo ocasionado por
razóns coxunturales debidamente xustificadas.
–Asignación de novas tarefas ao posto de traballo motivadas polo incremento da actividade
municipal, e formalmente encomendadas polo organo competente.
–Rendemento extraordinario do traballador no desempeño das actividades, cometidos e
responsabilidades encomendadas ao posto de traballo adscrito.
–Será estimado mediante informe pormenorizado do resposable do servizo, unidade ou
departamento de adscripción, no que se especifique a cantidade do traballo realizado con arranxo
aos principais indicadores do contido funcional do seu posto e, a eficacia, calidade, logro de
resultados, tempo de traballo adicional e disponibilidade do traballo e, deberá contar coa
conformidade do concelleiro delegado correspondente.
En todo caso, retribuirase:
•

Acumulacion de funcions de dous postos de traballo por motivos de urxencia

A actividade e dedicación extraordinaria derivada da realizacion temporal das funcions atribuidas a
outro posto de traballo distinto do o que esta adscrito e que se atope vacante ou o seu titular
atopese ausente, por motivos de urxencia e necesidade debidamente acreditados e sempre que
resulten axeitadas a sua clasificacion, grao o categoria profesional.
Deberá ser autorizada previamente pola Alcaldía ou Concellería-delegada da Área de Xestión
Municipal, tralo informe favorable da Xunta de Persoal, segundo proposta do Xefe do Servizo,
conformada polo Concelleiro/a Delegado/a da area correspondente, na que se xustifique a
necesidade e urxencia da mesma.
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Para a realizacion da proposta de outorgamento do complemento de productividade, será
imprescindible a remision ao Servizo de Recursos Humanos de informe do Xefe do Servizo no que
se que xustifique o complemento, no que se faga constar as tarefas desempeñadas
correspondentes ao posto acumulado, a avaliación do desempeño das mesmas segundo
indicadores definidos e acreditacion da maior adicacion horaria. Dito exceso de xornada non poderá
ser compensado con descansos ou economicamente .
En ningun caso poderase acumular postos de inferior categoria e con carácter xeral a sua duracion
deberá ser superior a un mes, tendo como limite o 31 de decembro de cada ano, debendose
proceder polas xefaturas dos servizos das oportunas redistribucions das tarefas entre os efectivos
adscritos ao mesmo ou ben á reasignacion ou movilidade funcional de efectivos.
Non terán carácter retroactivo a efectos do aboamento do complemento de productividade, surtindo
efectos económicos e administrativos dende a data do acto administrativo que así o autorice.”
En ningun caso se tramitarán ni autorizarán encomendas verbais realizadas polos xefes da área ou
servizos ou polos concelleiros-delegados, sen que exista a petición previa do servizo e o
correspondente informe xustificativo.
A realizacion tera carácter voluntario e deberá existir o compromiso do interesado para realizar as
tarefas encomendadas
Aboarase o por importe equivalente ao do complemento de destino do posto acumulado, que
en ningun caso será fixo na sua cuantia nin perioido no seu devengo, tendo carácter termporal,
duarnte o periodo que dure a causa que a orixina o sexa autorizado e a sua contia.
En ningun caso será fixo na sua cuantia nin periódico no seu devengo, tendo caracter temporal
durante o período que dure a causa que a orixina o sexa autorizado
Deste xeito, no expediente 7300-320 inclúense informe de petición de aboamento de
complemento de productividade polo desempeño das funcións correspondentes as funcións
encomendadas, asinado pola xefatura do servizo e respectivo concelleiro da Área.
Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente traballados,
segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades temporais (Baixa por I.T dende
o 16/10/2015), vacacións, etc, a cantidade a percibir no período sinalado serían as seguintes,
tendo en conta o importe do complemento de destino do posto acumulado:
N.P. Nome

Período

80568 Otero Malvarez, Rosa Maria 01/10/2015-31/12/2015

Importe
309,75 €

Compártense os criterios da Intervención Xeral en canto a necesidade de informe de
fiscalización da Intervención Xeral e a retención de crédito pertinente, previa a Resolucións de
encomendas de funcións, así como a autorización previa ao exercicio das funcións
encomendadas, xa contemplado nas vixentes instruccións de plantilla, e de tal xeito se ven
procedendo nas Resolucións asinadas neste exercicio orzamentario e anteriores.
A funcionaria que suscribe entende que deberíase proceder a revisión dos acordos previos ao
ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle nas instruccións
de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Asi mesmo e como xa se mencionou con anterioridade, considérase a urxencia de implantación
de novas estructuras organizativas e funcionais, a reestructuración de áreas e servizos, dentro
da potestade de autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades Locais, que den lugar a
eliminación ou como menos a minimización da realización de encomendas de funcións, e que ,
no caso de ser inevitables, se enfatice o seu carácter estrictamente provisional.
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As solicitudes de realización de encomendas de funcións deberán estar debidamente motivada e
xustificada a sua urxencia e necesidade (IT longa duración, imposibilidade de redistribución de
tarefas entre os efectivos do servizo, asignación de funcións non atribuíbles a outros postos,
xustificación da imposibilidade de realización das funcións e tarefas encomendadas polos
efectivos existentes, etc) e sempre que resulten axeitadas á clasificación, grao ou categoria
profesional.
No caso de asignación de funcións de postos de categoria superior, poderíase contemplar a
posibilidade de adscripción provisional por un período máximo definido, condicionado a
realización satisfactoria das funcións do posto.
Asi mesmo, considerase imprescindible a redefinición de parámetros de asignación de
complementos de productividade nos casos de acumulación de funcións, incluídos nas vixentes
instruccións de plantilla.
Por outra banda, nos acordos de encomendas de funcións non se contempla a delegación no
Concelleiro da Área de Xestión Municipal a a tramitación dos expedientes en execución das
encomendas en canto a autorización do gasto e recoñecemento das obrigas devengadas en
execución das mesmas.
Na solicitude de aboamento relacionase as tarefas levadas a cabo no período obxecto de
aboamento e anexase ao presente expediente o listado de control de presencia no que se
contemple a maior adicación 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, compensación ou reducción de xornada nin aboable, 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.
Vistas as circunstancias anteditas, e segundo informe da fiscalizacion 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:
1.º- O
utorgar a funcionaria Dª Rosa Maria Otero Malvarez, con NP 309,75, un complemento de
produtividade polo desempeño das funcions encomendadas segundo resolucion de data
11/02/2015 do Concelleiro de Xestión Municipal por importe de 309.75€
2º.- Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 309.75€ en concepto de productividade
a favor da funcionaria Rosa Maria Otero Malvarez, con cargo á partida orzamentaria
920.0.1500000 “Productividade”.
Dése traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal aos
efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro de Edictos por un prazo de dez
días para público coñecemento.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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16(133).ABOAMENTO DE NOCTURNIDADE E FESTIVIDADE DE DON
MIGUEL HERNÁNDEZ BERNÁRDEZ (VIGOEMPREGA-2015). EXPTE. 27217/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
5.02.16, dáse conta do informe-proposta da técnica de Formación e Avaliación de
Recursos Humanos, do 28.01.16, conformado pola xefa de Recursos Humanos e
polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal e Persoal, que di o seguinte:
“D Miguel Hernandez Bernardez, traballador beneficiario do programa de emprego municipal
“Vigo Emprega”, que mantivo relacion laboral con este Concello mediante contrato por obra o
servizo entre o 22/04/2015 e ata a finalizacion do mesmo en data 21/10/2015, presenta no
Rexistro Xeral documentos 150095413 e 150095414 no que solicita o aboamento dos
complementos de produtividade contemplados nas vixentes instruccions sobre plantilla e
relación de postos de traballo do persoal o servicio da Corporación e dos seus organismos
autónomos, durante o seu traballo no servizo de desinfeccion.
A Xunta de Goberno Local de data 17 de decembro de 2014 acorodu a aprobacion das Bases de
Selección de persoas candidatas a beneficiarios do programa VIGO EMPREGA, nas categorias
de capataz, Oficial e peón.
Nas mesmas establecese, no apartado 4º en canto a duracion, modalidade e retribucions o
seguinte:
Duración.- A duración determinada inicial establecese:
–Como mínimo 6 meses que coincidirá coa duración da convocatoria do programa VIGO
EMPREGA no presente ano, e coas limitaciónss que se establecen no propio programa de
emprego VIGO EMPREGA.
–As persoas traballadoras seleccionadas ao abeiro deste programa temporal, deben cesar en
canto remate a devandita convocatoria do programa VIGO EMPREGA, debendo figurar esta
clausula no apartado correspondente (fin do contrato), do modelo do contrato a formalizar
polas persoas beneficiarias seleccionadas.
–Establecese un periodo de proba para as persoas contratadas de 1 mes de duración.
Retribucións.•

As retribucións serán as establecidas no “Acordo Marco de regulación das condicións
sociolaborais das contratacións”, que se atope en vigor no momento da contratación.

•

As establecidas no Capitulo 1, artigo 1.3 do acordo marco de referencia (beneficiarios/as).

A Xunta de Goberno Local de data 11535/77, aprobou a “Proposta de contratación do persoal
traballador do programa “Vigo Emprega””, a contratar na categoría de Peón Construción no
colectivo de maiores de 45 anos, na que se incluia a D Miguel Hernandez Bernandez.
En relacion coa solicitude de D Miguel Hernandez Bernardez , polo servizo de Desenvolvemento
Local e Emprego solicitase informe ao Secretario da Administracion Municipal o que, por
Resolucions de datas19 de setembro de 2011 e 20 de marzo de 2013 atribuense as funcions de
asistencia xuridica, , o cal , en data 28/09/2015 informa que “... de acordo co que se sinala nas
vixentes Instrucións sobre plantilla e relacións de postos de traballo do persoal o servizo da
corporación e dos seus organismos autónomos publicadas no BOP nº. 220, do martes 16 de
novembro de 2015 (Cuarta. Apartados b) Os traballos realizados en horas nocturnas, entre as
22,00 e 7,00 h. cun recargo por hora traballada de 2,72 €/hora e c) Os traballos realizados en
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sábados, domingos ou festivos, cun recargo por hora traballada de 4,03 €/hora),
corresponderianlle as gratificacións correspondentes a nocturnidade e festividade devengadas
durante a súa permanencia no Servizo de Desinfección, que son incompatibles, segundo a
instrución Terceira, apartado h)co complemento de produtividade pola actividade extraordinaria
pola realización de campañas de desinfección, desinsectación e desratización do laboratorio
municipal.”
Dacordo ao contido de dito informe xuridico, o Servizo de desenvolvemento local e emprego
solicita a Direccion do Laboratorio Municipal informe sobre o numero de horas traballadas en
horario de 22.00 a 7,00 h por D Miguel Hernandez Bernardez, traballador beneficiario do
programa VigoEmprega 2015, asi como os traballos desenvolvidos por este en sabados,
domingos ou festivos con indicaicon do horario de prestacion das mesmas.
Este informa en data 05/10/2015 do numero de horas traballadas em horario nocturno e festivo.
Tendo en conta que as vientes instruccions sobre plantilla e relación de postos de traballo do
persoal o servicio da Corporación e dos seus organismos autónomos consideran como horario
nocturno o comprendido entre as 22,00h a 7:00 h a D Miguel Hernandez Bernardez, traballador
beneficiario do programa de emprego municipal “Vigo Emprega ” realizou un total de 162h 15m
en horario nocturno e 20:h 15 m en horas festivas.
Deste xeito corresponderia o aboamento das seguintes cantidades: :
Total Horas Importe
Festivas
Festivas
20,25
82,22 €

H Total Horas Importe
Nocturnas
Nocturnas
162,25
441,32

H Total
523,54 €

En consecuencia, e segundo os informes do Secretario da Administración Municipal de data
28/09/2015, da Directora do Laboratorio Municipal de data 05/10/2015 e os emitidos polo Xefe
do Servizo de Dsenvolvemento Local e Emprego que forman parte do 12115-77, e previo
informe da Intervención Xeral relativo á consignación e fiscalización do gasto, e o previsto no
art. 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local, modificada pola lei
27/2013, de 27 de decembro e nos arts. 213 a 222 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo de Facendas Locais, así como nas bases de execución dos orzamentos, propónse á
Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte:
ACORDO:
“Aboar en concepto de gratificación por servicios extraordinarios de domingos, festivos e a
xornada nocturna a D.Miguel Hernandez Bernardez, traballador beneficiario do programa de
emprego municipal “Vigo Emprega”, a cantidade de 523,54 €, con cargo a partida orzamentaria
920.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS.”

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

17(134).DAR CONTA DO PASE A RECADACIÓN EN VÍA DE
CONSTRINXIMENTO DE LIQUIDACIÓNS IMPAGADAS DO IMD. EXPTE.
29191/700.
Dáse conta do informe-proposta do tesoureiro municipal, de data 3.02.16, que di o
seguinte:
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“O Xefe de Administración do Instituto Municipal dos Deportes de Vigo (IMD) do Concello de
Vigo, remíte a esta Tesourería en data 1 de decembro de 2015 :
•

expediente 3587: liquidación de SOCIEDADE DEPORTIVA OCTAVIO (N.I.F.
G36907384) por importe de 5.559,80 euros aprobada por contrato de concesión de
instalacions deportivas do IMD a Clubes ou Entidades deportivas para unha tempada
deportiva (ata o 6 de maio) e que unha vez rematado o periodo voluntario de cobro
resultou impagada.

Dita liquidación foi notificada en periodo voluntario, regulamentariamente conforme os artigos
109 e 112 da Lei Xeral Tributaria, 58/2003, de 17 de decembro, polo que se require desa
TESOURERIA- RECADACION para que o SR TESOUREIRO DICTE A CORRESPONDENTE
PROVIDENCIA DE CONSTRINXIMENTO.
•

expediente 3587: liquidación de BOSCO CLUB DEPORTIVO CELTA
(N.I.F.
G36692317) por importe de 6.039,42 euros aprobada por contrato de concesión de
instalacions deportivas do IMD a Clubes ou Entidades deportivas para unha tempada
deportiva (ata o 6 de maio) e que unha vez rematado o periodo voluntario de cobro
resultou impagada.

Dita liquidación foi notificada en periodo voluntario, regulamentariamente conforme os artigos
109 e 112 da Lei Xeral Tributaria, 58/2003, de 17 de decembro, polo que se require desa
TESOURERIA- RECADACION para que o SR TESOUREIRO DICTE A CORRESPONDENTE
PROVIDENCIA DE CONSTRINXIMENTO.
•

expediente 3587: liquidación de ASOCIACION VECIÑAL DE BOUZAS
(N.I.F.
G36641033) por importe de 1.025,80 euros aprobada por contrato de concesión de
instalacions deportivas do IMD a Clubes ou Entidades deportivas para unha tempada
deportiva (ata o 6 de maio) e que unha vez rematado o periodo voluntario de cobro
resultou impagada.

Dita liquidación foi notificada en periodo voluntario, regulamentariamente conforme os artigos
109 e 112 da Lei Xeral Tributaria, 58/2003, de 17 de decembro, polo que se require desa
TESOURERIA- RECADACION para que o SR TESOUREIRO DICTE A CORRESPONDENTE
PROVIDENCIA DE CONSTRINXIMENTO.
En consecuencia , propónse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Quedar enteirada das seguintes liquidacions que se remiten a esta TESOURERIA para que o Sr
Tesoureiro dicte a correspondente providencia de constrinximento que unha vez notificadas o
obrigado tributario inicie o cobramento pola vía de constrinximento sobre o patrimonio dos
obrigados o pago con arranxo ó procedemento regulado na Lei Xeral Tributaria e no
Regulamento Xeral de Recadación.
TITULAR

NIF

EXPEDIENTE

IMPORTE

SOCIEDADE DEPORTIVA OCTAVIO

G36907384

5.559,80

BOSCO CLUB DEPORTIVO CELTA

G36692317

6.039,42

ASOCIACION VECIÑAL DE BOUZAS

G36641033

1.025,80

Acordo
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A Xunta de Goberno local queda informada.
ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DIA
A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declarar de urxencia
os asuntos seguintes, de conformidade co artº. 51 do Texto Refundido das
disposicions legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por Decreto
lexislativo 781/1986 de 18 de abril.

18(135).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DO
EVENTO “GRAN BIKEADA”, O 14/02/16. EXPTE. 14692/333.
A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día, de conformidade coa xustificación
que consta no expediente aportada polo servizo correspondente.
Examinadas as actuación do expediente, dáse conta do informe-proposta do
12/02/16, do xefe da unidade técnico-deportiva, conformado polo secretario do Pleno
e polo concelleiro-delegado de Deportes que di o seguinte:
“1.- ANTECEDENTES:
A entidade CLUB CICLISTA VIGUÉS, con CIF (G36650885), solicitou o día 27-11-2015, a
través do Rexistro Municipal (Doc.150153178), autorización ó Concello de Vigo para
organizar o seguinte evento deportivo nun espazo público:
•

Nome do evento: GRAN BIKEDADA

•

Data: 14 DE FEBREIRO DE 2016

• Horario:8.00h A 19.00h
O solicitante remitiu a documentación necesaria para a tramitación do expediente
administrativo correspondente o devandito evento deportivo que terá lugar o domingo 14
de febreiro xaneiro de 2016; nun horario comprendido entre as 8 e as 19 horas (saída ás 9
horas dende a zona do R.C. Náutico de Vgo con chegada ao mesmo punto ás 18,30 horas)
e cun percorrido pola Senda da Traída da Auga, que une Vigo co embalse de Eiras, nun
traxecto de ida e volta.
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,
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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.
Visto o anterior, proponse a Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte acordo:
3- PROPOSTA DE ACORDO:
Autorizar á CLUB CICLISTA VIGUÉS, con CIF (G36650885) a organizar o vindeiro
domingo 14 de febreiro de 2016, o evento denominado GRAN BIKEDADA, nun horario
comprendido entre as 8 e as 19 horas (saída ás 9 horas dende a zona do R.C. Náutico de
Vgo con chegada ao mesmo punto ás 18,30 horas) e cun percorrido pola Senda da Traída
da Auga, que une Vigo co embalse de Eiras, nun traxecto de ida e volta.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
19(136).PROGRAMA DE TRABALLO E PLAN DE CONTROL DE CALIDADE
DAS OBRAS DE REFORMA DE CUBERTA E GRADA DE TRIBUNA DO ESTADIO
MUNICIPAL DE BALAÍDOS. EXPTE. 3168/443.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día, de conformidade coa xustificación
que consta no expediente aportada polo servizo correspondente.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
10/02/16, do técnico de xestión da área de Fomento, conformado polo concelleirodelegado de área que di o seguinte:
“1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 21 de xullo de 2015, entre
outros asuntos acordou a aprobación do proxecto “REFORMA DE CUBERTA E GRADA DE
TRIBUNA DO ESTADIO DE BALAÍDOS. FASE II”, cun orzamento de base de licitación de
5.234.256,94 € Ive engadido. (Expte. 3208/440).
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 7 de agosto de 2015, entre
outros asuntos acordou a proposta de contratación a través de procedemento aberto e
tramitación ordinaria das obras do proxecto “REFORMA DE CUBERTA E GRADA DE
TRIBUNA DO ESTADIO DE BALAÍDOS. FASE II” (Expte. 3392/440).
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 10 de decembro de 2015,
entre outros asuntos acordou a adxudicación do procedemento aberto para a contratación
das obras da “REFORMA DE CUBERTA E GRADA DE TRIBUNA DO ESTADIO DE
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BALAÍDOS. FASE II”. EXPTE. 3392/440, a favor da mercantil S A DE OBRAS Y
SERVICIOS, COPASA, por un prezo total de 4.643.980,00 € (IVE incluído).
Con data 14 de decembro de 2015 o Concello de Vigo formaliza o contrato de adxudicación
das citadas obras coa mercantil S A DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA.
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 17 de decembro de 2015,
entre outros asuntos acordou nomear a D. PEDRO DE LA PUENTE CRESPO e D.
AURELIO ADÁN FERNÁNDEZ como Directores Facultativos para a obra “REFORMA DE
CUBERTA E GRADA DE TRIBUNA DO ESTADIO DE BALAÍDOS. FASE II”. EXPTE.
3392/440.
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 17 de decembro de 2015,
entre outros asuntos acordou nomear a D. ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA como
Coordinador de Seguridade e Saúde para a obra “REFORMA DE CUBERTA E GRADA DE
TRIBUNA DO ESTADIO DE BALAÍDOS. FASE II”. EXPTE. 3392/440.
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 22 de decembro de 2015,
entre outros asuntos acordou aprobar o Plan de Seguridade e Saúde e dar conta do Plan de
Xestión de Residuos para a obra “REFORMA DE CUBERTA E GRADA DE TRIBUNA DO
ESTADIO DE BALAÍDOS. FASE II”. EXPTE. 3392/440.
2.- Fundamentos xurídicos:
O artigo 144 Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, establece no seu punto 1.) que
“cando se estableza expresamente no prego de cláusulas administrativas particulares, e
sempre que a total execución da obra estea prevista en máis dunha anualidade, o
contratista estará obrigado a presentar un programa de traballo no prazo máximo de trinta
días, contados desde a formalización do contrato”.
O PCAP que regula o procedemento de contratación do expediente para a execución das
obras de “REFORMA DE CUBERTA E GRADA DE TRIBUNA DO ESTADIO DE BALAÍDOS.
FASE II”. EXPTE. 3392/440., define no punto 4, da clausula 1), que entre as funcións do
director facultativo atopanse as de:
•
•

Informar o programa de traballo presentado polo contratista e propoñer a súa
aprobación ao órgano de contratación.
Informar o plan de calidade presentado polo contratista e propoñer a súa aprobación
ao órgano de contratación, así como a realización de funcións de revisión e
supervisión do cumprimento do mesmo.

En base ao exposto, a aprobación do programa de traballo, así como o plan de calidade,
previo informe da dirección facultativa, deberán ser aprobados pola Xunta de Goberno
Local, na sua calidade de órgano de contratación.
3.- Proposta:
En relación ao citado expediente a mercantil S A DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA como
adxudicataria da execución das obras presenta os seguintes documentos:

S.ord. 12.02.16

•
•

Programa de traballo presentado polo adxudicatario con data 04-01-2016
Plan de calidade presentado polo adxudicatario con data 04-01-2016

Con data 22-01-2016 a dirección facultativa formada por D. PEDRO DE LA PUENTE
CRESPO e D. AURELIO ADÁN FERNÁNDEZ de acordo co nomeamento aprobado pola
Xunta de Goberno Local de data 17 de decembro de 2015, informa de conformidade os
citados documentos.
En conclusión cos antecedentes descritos, procede a aprobación do programa de traballo,
así como o plan de calidade, que conta co informe favorable da dirección facultativa.
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de
contratación a aprobación da seguinte proposta:
Primeiro: Aprobar o programa de traballo e o plan de calidade, presentados pola mercantil S
A DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA con data 04-01-2016 e de acordo co informe
favorable aos mesmos de data 22-01-2016 asinados por D. PEDRO DE LA PUENTE
CRESPO e D. AURELIO ADÁN FERNÁNDEZ como directores facultativos nomeados para
as obras de “REFORMA DE CUBERTA E GRADA DE TRIBUNA DO ESTADIO DE
BALAÍDOS. FASE II”. EXPTE. 3392/440.
Segundo: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria das obras de
“REFORMA DE CUBERTA E GRADA DE TRIBUNA DO ESTADIO DE BALAÍDOS. FASE II”.
EXPTE. 3392/440.”

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

20(137).PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO CONTRATO QUE REGULA A
COBERTURA DE RISCOS DA FLOTA DE VEHÍCULOS DE MOTOR DE
TITULARIDADE DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 7969/445.
A Xunta de Goberno Local, co quórum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día, de conformidade coa xustificación
que consta no expediente aportada polo servizo correspondente.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 28/01/16 e o
informe de fiscalización do 09/02/16, dáse conta do informe-proposta do xefe da Ud.
de Mantemento de Viais Municipais, conformado polo técnico de xestión da área de
Fomento, polo concelleiro-delegado de área e polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda que di o seguinte:
“1.- Antecedentes
A Xunta de Goberno Local, en sesión de 08/08/2013, aprobou os pregos de cláusulas
administrativas e técnicas para a contratación da cobertura do seguro de riscos para a flota
de vehículos a motor de titularidade municipal.
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A Xunta de Goberno Local en sesión do 10/12/2013, adxudicou a Mapfre Familiar Compañía
de Seguros e Reaseguros, S.A., o contrato da cobertura do seguro de riscos para a flota de
vehículos a motor de titularidade municipal, por un importe de 411.893.75 €.
Con data 30/12/2013, se asina contrato entre o Concello de Vigo e Mapfre Familiar
Compañía de Seguros e Reaseguros, S.A., para a cobertura do seguro de riscos para a flota
de vehículos a motor de titularidade municipal. O prazo do citado contrato queda definido
dende as 00.00 horas do 01/01/2014 ata as 24.00 horas do 31/12/2015, podendo
prorrogarse o contrato por acordo expreso do órgano de contratación por períodos anuais,
cun máximo de dúas prorrogas.
Con data 06/11/2015, a Xunta de Goberno Local adoptou o acordo de “Modificación do
contrato de cobertura de riscos da flota de vehículos de motor de titularidade do Concello de
Vigo” nas seguintes condicións:
Danse de baixa do contrato orixinal dez (10) vehículos por importe minorado en primas
individuais de 10,191,10 €
Danse de alta do contrato orixinal vinteún (21) vehículos por importe incrementado en
primas individuais de 20.028,19 €
A diferenza entre os incrementos e as minoracións é de 9,788,19 €, que corresponde co
incremento modificado que se aproba do importe anual do contrato.
O porcentaxe desta modificación respecto ao importe anual inicial é de 4,75 % de
incremento.
Esta última modificación do contrato deixa unha relación definitiva de vehículos asegurados
que é a seguinte:
ORD

COD

MATRICULA

MARCA

MODELO

PRIMA
ANUAL

TIPO

1.

0000

PO7028AD

NISSAN

TRADER CH3NRG

CAMION COMPACTADOR

2.

0036

PO52027VE

JOHN-DEERE

6210

TRACTOR

1.150,20 €
116,14 €

3.

0037

E0126BDK

KUBOTA

M4 M105

TRACTOR

116,15 €

4.

0038

E8774BFR

KUBOTA

M 108 S

TRACTOR

116,14 €

5.

0039

E5028BBS

NEW HOLLAND

L4 4RM CABINA

TRACTOR

116,15 €

6.

0040

E8107BFV

FLOZAGA

555-0 VICTORIA

MAQUINA LIMPIAPLAYA

116,14 €

7.

0051

PO50013VE

JOHN-DEERE

6300AS

TRACTOR

116,14 €

8.

0059

4175BPY

NISSAN

ATLEON. 165 TK95/2

CAMION VOLQUETE

976,86 €

9.

0060

E1013BBS

JOHN-DEERE

GATOR 6X4

MAQUINA

116,13 €

10.

0061

E1015BBS

JOHN-DEERE

GATOR 6X4

MAQUINA

116,15 €

11.

0069

PO7830AF

NISSAN

TRADER 2,8 (KF-1107)

FURGON

621,63 €

12.

0070

0060DRS

CITROEN

JUMPER 2,2 HDI 29 CCF

FURGON

663,28 €

13.

0071

1470BMC

NISSAN

TERRANO II 5P 2,7

675,45 €

14.

0072

PO5793O

PEGASO

1135/1

TODO TERRENO
CAMION
PORTACONTENEDORES

15.

0073

7922BKN

CITROEN

JUMPY 1.9 D

FURGONETA

621,63 €

16.

1106

E5738BBW

JCB

4CX-4WS

RETROEXCAVADORA

116,14 €

17.

1107

PO37555VE

TOFERSA

TITANIO CAHUIDE

MAQUINA

116,14 €

18.

1110

PO45224VE

CATERPILLAR

438-B

RETROEXCAVADORA

116,14 €

19.

1111

PO45223VE

JCB

4CX RETROEXC.

RETROEXCAVADORA

116,14 €

20.

1112

PO46873VE

BETICO

SS 80

COMPRESOR

116,14 €

21.

1116

7918-BKN

CITROEN

JUMPY 1.9D FG.CF

FURGONETA

621,63 €

22.

1118

2756GXX

IVECO

ML190EL28

CAMION GRUA

976,86 €

23.

1121

4173BPY

NISSAN

ATLEON

CAMION VOLQUETE

976,86 €

976,86 €
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24.

1125

PO1436BF

IVECO

ML-180 E23

CAMION VOLQUETE

976,86 €

25.

1126

PO1962AX

SCANIA

093ML4X2Z

CAMION PLATAFORMA

976,86 €

26.

1129

PO5160BD

TT.URO-2

F2-15.12.08-G

CAMION GRUA

976,86 €

27.

1131

PO1089BF

IVECO

ML120 E 18

CAMION GRUA

976,86 €

28.

2212

PO5453AL

VOLVO

FL10 6X4 20

CAMION CISTERNA

2.785,68 €

29.

1150

PO1733BK

MERCEDES BENZ

3340 AK TIPO-950182

CAMION VOLQUETE

1.150,20 €

30.

1176

PO0895P

PEGASO

1135/1

CAMION ALTA PRESION

976,86 €

31.

1178

PO51994VE

KASSBOHRER

BEACH TECH STR-2000

116,14 €

32.

1184

PO4215AX

IVECO

MP 260 E30H

MAQUINA LIMPIAPLAYA
CAMION
PORTACONTENEDOR

33.

1187

8053GLL

ISUZU

TFS 86 SEN

TODO TERRENO

675,45 €

34.

4484

PO5791O

PEGASO

1135/1

CAMION BALDEADORA

976,86 €

35.

1189

PO2948BL

IVECO

ML 180 E27

CAMION ASFALTO

976,86 €

36.

1190

PO1077V

PEGASO

1223

CAMION VOLQUETE

976,86 €

37.

1191

0890DWC

C3 HDI 70 SX PLUS

TURISMO

457,82 €

38.

1192

6357CLV

CITROEN
GALLOPER
SUPER

V20

FURGON

575,41 €

39.

1193

8856BRN

CITROEN

BERLINGO 19D COMBI

FURGONETA

498,73 €

40.

1194

PO8609BD

IVECO

TD A 45,12 (ARABUS)

AUTOBUS

1.560,08 €

41.

1195

PO0699BF

IVECO

30 E8

FURGON

1.481,77 €

42.

1196

4172BPY

NISSAN

ATLEON 165

CAMION VOLQUETE

976,86 €

43.

1197

RODILLO

LEBRERO

RAHILE 130-TT

RODILLO

116,14 €

44.

1198

PO9102AC

PEGASO

1217.20

976,86 €

45.

1199

PO9103AC

PEGASO

1217.20

CAMION
CAMION
PORTACONTENEDORES

46.

2203

0114GXT

MAN

TGL 10 4X2 TGL 10220

CAMION CISTERNA

2.352,37 €

47.

2204

0112GXT

MAN

TGM 18.290

CAMION CISTERNA

2.352,37 €

48.

2205

0412DYS

MAN

14.285 LC

CAMION CISTERNA

2.352,37 €

49.

2206

0593HBS

IVECO

A1NM02

CAMION ESCALERA

2.352,37 €

50.

2207

0439DYS

MAN

14.285 LC

CAMION CISTERNA

2.352,37 €

51.

2208

PO2079BM

MITSUBISHI

L200

FURGON

1.366,23 €

52.

2209

E2188BFL

IVECO

AD 380T41

CAMION ESCALERA

3.162,55 €

53.

2210

1276FNN

MITSUBISHI

L200

FURGON

1.366,23 €

54.

2211

5678FNR

MAN

TGM 15.280/BL

CAMION CISTERNA

2.352,37 €

55.

1188

PO5474BK

IVECO

ML 180 E27

CAMION ASFALTO

56.

2213

PO4609BF

IVECO

MP 260 E34H

CAMION CISTERNA

2.785,68 €

57.

2214

PO64841

MAGIRUS DEUZT

150-D

CAMION CISTERNA

2.352,37 €

58.

2215

7638HBY

RENAULT

MIDLUM 220.10 44 EL

CAMION ESCALERA

2.352,37 €

59.

2216

1022CSJ

MERCEDES BENZ

182 BL

CAMION ESCALERA

2.352,37 €

60.

2217

3037CLM

CITROEN

XSARA HDI

TURISMO

1.072,21 €

61.

2218

2108CVG

CITROEN

C2 HDI 70 CIAL

TURISMO

1.072,21 €

62.

2219

1324FNN

IVECO

50C15

CAMION CISTERNA

2.352,37 €

63.

2221

6498GDS

MAN

TGM 13.240 4X4 BL

CAMION FORESTAL

2.352,37 €

64.

2222

PO43590

MAGIRUS DEUZT

CAMION ESCALERA

CAMION ESCALERA

2.352,37 €

65.

2223

PO32901

MAGIRUS DEUZT

F6L 312

CAMION CISTERNA

2.352,37 €

66.

3302

0702BST

CITROEN

XSARA 2,0 HDI 90SX5

TURISMO

1.072,21 €

67.

3304

3787DVT

CITROEN

C3 HDI 70 FURIO

TURISMO

1.072,21 €

68.

3305

3867DVT

CITROEN

C4 1.6 I SX

TURISMO

1.072,21 €

69.

3306

9186BVC

IVECO

29 L11-SV

FURGON

1.481,78 €

70.

3308

7920BKN

CITROEN

JUMPY 19D

FURGON

1.481,77 €

1.150,20 €

976,86 €

976,86 €

S.ord. 12.02.16

71.

3310

3276CFP

CITROEN

XSARA 2,0 HDI 90

TURISMO

1.072,18 €

72.

3312

2246DBP

CITROEN

C-2 HDI 70 X

TURISMO

1.072,21 €

73.

3313

3509DCG

PEUGEOT 307

HDI 109 CV 16 VALVULAS

TURISMO

1.072,21 €

74.

3314

3810DVT

CITROEN

XSARA PICASO X HDI

TURISMO

1.072,21 €

75.

3315

3832DVT

CITROEN

XSARA PICASO X HDI

TURISMO

1.072,21 €

76.

3316

3890DVT

CITROEN

XSARA PICASO X HDI

TURISMO

1.072,21 €

77.

3317

4916GLK

CITROEN

C4 PICASO HDI 110

TURISMO

1.146,55 €

78.

3319

3968BSV

HONDA

NT650V

MOTOCICLETA

482,54 €

79.

3321

3969BSV

HONDA

NTV 650

MOTOCICLETA

482,54 €

80.

3322

3115HCL

HONDA

NT700 VA

MOTOCICLETA

482,54 €

81.

3323

PO3009BM

HONDA

NT650 V

MOTOCICLETA

482,54 €

82.

3324

PO3010BM

HONDA

NT650 V

MOTOCICLETA

482,54 €

83.

3325

PO3011BM

HONDA

NT650 V

MOTOCICLETA

482,54 €

84.

3327

3694HCL

HONDA

NT700 VA

MOTOCICLETA

482,54 €

85.

3328

3695HCL

HONDA

NT700 VA

MOTOCICLETA

482,54 €

86.

3329

3696HCL

HONDA

NT700 VA

MOTOCICLETA

482,54 €

87.

3330

3697HCL

HONDA

NT700 VA

MOTOCICLETA

482,54 €

88.

3331

3698HCL

HONDA

NT700 VA

MOTOCICLETA

482,54 €

89.

3332

3971BSV

HONDA

NT650V

MOTOCICLETA

482,54 €

90.

3333

3972BSV

HONDA

NT650V

MOTOCICLETA

482,54 €

91.

3335

4022BSV

HONDA

NT650V

MOTOCICLETA

482,54 €

92.

3336

5557DZD

HONDA

NT700V

MOTOCICLETA

482,54 €

93.

3337

5577DZD

HONDA

NT700V

MOTOCICLETA

482,54 €

94.

3338

5600DZD

HONDA

NT700V

MOTOCICLETA

482,54 €

95.

3339

5626DZD

HONDA

NT700V

MOTOCICLETA

482,54 €

96.

3340

5654DZD

HONDA

NT700V

MOTOCICLETA

482,54 €

97.

3341

5749DZD

HONDA

NT700V

MOTOCICLETA

482,54 €

98.

3342

1009GLC

APRILIA

ARRECIFE 250

MOTOCICLETA

482,54 €

99.

3343

1014GLC

APRILIA

ARRECIFE 250

MOTOCICLETA

482,54 €

100.

3344

1027GLC

APRILIA

ARRECIFE 251

MOTOCICLETA

482,54 €

101.

3345

1282GLC

APRILIA

ARRECIFE 252

MOTOCICLETA

482,54 €

102.

3346

1364GLC

APRILIA

ARRECIFE 253

MOTOCICLETA

482,54 €

103.

3347

1468GLC

APRILIA

ARRECIFE

MOTOCICLETA

104.

3348

9369GKX

CITROEN

C4 HDI 110 FP COOL

TURISMO

1.146,55 €

105.

3349

8061BWL

CITROEN

C5 2.0 HDI 110X

TURISMO

1.146,55 €

106.

3350

PO2952BM

NISSAN

TERRANO II R-20

TODO TERRENO

675,45 €

107.

3352

6548CDV

HONDA

NT650 V

MOTOCICLETA

482,54 €

108.

3353

6552CDV

HONDA

NT650 V

MOTOCICLETA

482,54 €

109.

3354

6624CDV

HONDA

NT650 V

MOTOCICLETA

482,54 €

110.

3356

PO6945AV

KAWASAKI

KLE 500

MOTOCICLETA

482,54 €

111.

3360

PO1151BF

HONDA

NTV 650

MOTOCICLETA

482,54 €

112.

3361

3118HCL

HONDA

ST1300

MOTOCICLETA

710,70 €

113.

3362

3121HCL

HONDA

ST1300

MOTOCICLETA

710,70 €

114.

3363

3129HCL

HONDA

ST1300

MOTOCICLETA

710,70 €

115.

3367

2817GMJ

CITROEN

JUMPY 120 C M-L5/

FURGON

621,63 €

116.

3370

3116HCL

HONDA

NT700VA

MOTOCICLETA

482,54 €

117.

3371

3123HCL

HONDA

NT700VA

MOTOCICLETA

482,54 €

118.

3372

3312HCL

HONDA

NT700VA

MOTOCICLETA

482,54 €

482,54 €

S.ord. 12.02.16

119.

3373

3313HCL

HONDA

NT700VA

MOTOCICLETA

482,54 €

120.

3374

3314HCL

HONDA

NT700VA

MOTOCICLETA

482,54 €

121.

3377

3699HCL

HONDA

NT700VA

MOTOCICLETA

482,54 €

122.

3378

3701HCL

HONDA

NT700AV

MOTOCICLETA

482,54 €

123.

3379

3702HCL

HONDA

NT700AV

MOTOCICLETA

482,54 €

124.

3383

3703HCL

HONDA

NT700AV

MOTOCICLETA

482,54 €

125.

3384

3704HCL

HONDA

NT700AV

MOTOCICLETA

482,54 €

126.

3385

3705HCL

HONDA

NT700VA

MOTOCICLETA

482,54 €

127.

3386

3706HCL

HONDA

NT700AV

MOTOCICLETA

482,54 €

128.

3387

3707HCL

HONDA

NT700AV

MOTOCICLETA

482,54 €

129.

3388

3135HCL

YAMAHA

XT660R

MOTOCICLETA

482,54 €

130.

3389

3315HCL

YAMAHA

XT660R

MOTOCICLETA

482,54 €

131.

3390

3321HCL

YAMAHA

XT660R

MOTOCICLETA

482,54 €

132.

3391

3322HCL

YAMAHA

XT660R

MOTOCICLETA

482,54 €

133.

3392

3324HCL

YAMAHA

XT660R

MOTOCICLETA

482,54 €

134.

3393

3700HCL

YAMAHA

XT660R

MOTOCICLETA

482,54 €

135.

3394

PO6417BK

KAWASAKI

KLE-500

MOTOCICLETA

482,54 €

136.

3395

4216GTL

YAMAHA

XT660R

MOTOCICLETA

482,54 €

137.

3396

4322GTL

YAMAHA

XT660R

MOTOCICLETA

482,54 €

138.

3397

4501GTL

YAMAHA

XT660R

MOTOCICLETA

482,54 €

139.

3398

5786GTL

YAMAHA

XT660R

MOTOCICLETA

482,54 €

140.

4403

7919BKN

CITROEN

JUMPY 1.9 D

FURGONETA

621,63 €

141.

4404

PO8108BD

MITSUBISHI

MONTERO L2.8 TDI

FURGON

675,45 €

142.

4405

PO2691AH

NISSAN

TRADE KF-1107

FURGON

575,41 €

143.

4406

4427GGK

CITROEN

C5 HDI 110 CV COLLECT

TURISMO

767,89 €

144.

4408

PO6751AM

NISSAN

TRADE KF-1107

FURGON

575,41 €

145.

4409

7919BBC

IVECO

50C13

CAMION GRUA

976,86 €

146.

4411

8731FZL

SSANGYONG

REXTON RJ/RDD/AF11C

TODO TERRENO

675,45 €

147.

4412

1359DTL

CITROEN

C15 1.9 FG. TOP

FURGONETA

498,73 €

148.

4413

7879FFR

MINELLI

OMEGAR 125

MOTOCICLETA

414,40 €

149.

4414

8727DRS

DAELIM

SQ125

MOTOCICLETA

414,40 €

150.

4415

5672BKH

CITROEN

BERLINGO 19D COMBI

TURISMO

498,73 €

151.

4416

7914BKN

CITROEN

JUMPY 1.9 D

FURGONETA

621,63 €

152.

4417

PO9434AW

NISSAN

TERRANO II DET

TODO TERRENO

675,45 €

153.

4418

PO0399AX

NISSAN

PATROL CY260

TODO TERRENO

575,41 €

154.

4419

9126GKP

NISSAN

X-TRAIL

TODO TERRENO

675,45 €

155.

4420

7923BKN

CITROEN

JUMPY 2.0 HDI

FURGON

1.481,77 €

156.

4421

PO2210BK

CITROEN

XSARA 1.9 TD

TURISMO

1.072,21 €

157.

4423

PO3964BJ

IVECO

A49 E12.34.0 E-0316

AUTOBUS

1.560,06 €

158.

4424

PO52167VE

AUSA

120-DH PLUS

MAQUINA DUMPER

116,14 €

159.

4425

5652BTV

CITROEN

SAXO 1.5 D SX 5P

TURISMO

457,82 €

160.

4426

PO51592VE

BARBIERI

GHEPARD

TRACTOR

116,14 €

161.

4427

M4062WB

FORD

TRANSIT C-1086 2.5 D

FURGON

663,28 €

162.

4428

7917BKN

CITROEN

JUMPY 1.9D FG.CF

FURGON

621,63 €

163.

4429

8288CHF

CITROEN

JUM. II 28 HDI 35 M

FURGON

164.

4431

PO7664AS

CITROEN

ZX 1.9 D AVANTAGE

TURISMO

165.

4433

7916BKN

CITROEN

JUMPY 19D

FURGONETA

621,63 €

166.

4434

8232GKL

CITROEN

BERLINGO HDI 90 X

FURGONETA

498,73 €

621,63 €
1.072,21 €
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167.

4435

PO8107BD

MITSUBISHI

MONTERO L2.5 TDI

TODO TERRENO

675,45 €

168.

4436

PO7435BH

MITSUBISHI

L200 K 4T

TODO TERRENO

675,45 €

169.

4437

E1878BFM

AUSA

C-300 H X4

MAQUINA CARGADORA

116,14 €

170.

4438

E2612BFN

BOBCAT 5319

S-330

MAQUINA CARGADORA

116,14 €

171.

4439

E8320BFV

BOBCAT

5306 S-160G

MAQUINA CARGADORA

116,14 €

172.

4442

3942GCV

RENAULT

EXPRESS 1.2

FURGONETA

498,73 €

173.

4443

3944GCV

RENAULT

EXPRESS

FURGONETA

498,73 €

174.

4444

3925GCV

RENAULT

EXPRESS

FURGONETA

498,73 €

175.

4445

PO2141AC

NISSAN

PATROL

TODO TERRENO

575,41 €

176.

4446

6837GLF

CITROEN

C4 PI HDI 138CMPSX7

TURISMO

487,56 €

177.

4447

0183GKR

CITROEN

BERLINGO FIRST HDI 75

FURGONETA

498,73 €

178.

4448

PO4622AD

CITROEN

VISA 17 D CHALLEN

457,82 €

179.

4450

PO9755BT

IVECO

50C13

180.

4451

PO9756BT

IVECO

50C13

TURISMO
CAMION
PORTACONTENEDORES
CAMION
PORTACONTENEDORES

181.

4452

7920BBC

IVECO

50C13

CAMION GRUA

976,86 €

182.

4453

7921BBC

IVECO

50C13

CAMION VOLQUETE

976,86 €

183.

4454

8888HBD

CITROEN

BELIN HDI 90 SXMUL

FURGON

498,73 €

184.

4455

8889HBD

CITROEN

JUMPY 120CMIXTOS

FURGON

621,63 €

185.

4474

5671BKH

CITROEN

BERLINGO 1.9 D COMBI

FURGON

498,73 €

186.

4481

E1794BFT

PALAZZANI

PL85.2S

MAQUINA CARGADORA

116,13 €

187.

4482

2251BVZ

IVECO

ML120EL18/P

CAMION BALDEADORA

976,86 €

188.

1134

PO5792O

PEGASO

1135/1

CAMION BALDEADORA

927,64 €

189.

4485

9120GKP

NISSAN

PRIMASTAR J4DHA6

FURGON

779,97 €

190.

4486

PO5917U

NISSAN

PATROL 160 E

TODO TERRENO

663,28 €

191.

4492

7814GLJ

CITROEN

JUMPY 9227L1H1 F

FURGON

621,63 €

192.

4493

PO3909Y

NISSAN

PATROL 4X4

TODO TERRENO

575,41 €

193.

5502

7915BKN

CITROEN

JUMPY 1.9D FG.CF

FURGONETA

621,63 €

194.

5503

PO9696BM

CITROEN

C15 170 FAM. TOP

498,73 €

195.

5514

PO2204BN

NISSAN

TL35-2 CABBSTAR E

196.

5515

PO2205BN

NISSAN

TL35-2 CABBSTAR E

197.

5516

PO2513BN

NISSAN

TL35-2 CABBSTAR E

FURGONETA
CAMION CESTA
ELEVADORA
CAMION CESTA
ELEVADORA
CAMION CESTA
ELEVADORA

198.

5529

PO5159BD

URO

F2-18.16136-G

CAMION GRUA

976,86 €

199.

5546

PO1277AH

NISSAN

TRADE KF-1107

FURGON

621,63 €

200.

5547

7960BKN

CITROEN

JUMPY 1.9D FG.CF

FURGONETA

621,63 €

201.

5554

PO7436BH

MITSUBISHI

L-200 K-4T

TODO TERRENO

575,41 €

202.

5594

9218BNL

CITROEN

JUM.35MH.2.8 HDI

FURGON

621,63 €

203.

6606

PO52479VE

AGRIA

9945

MAQUINA DUMPER

116,14 €

204.

6608

E8821BDK

PIQUERSA

D-2500H-AC DUMPER

MAQUINA DUMPER

116,14 €

205.

6609

E8822BDK

PIQUERSA

D-2500H-AC DUMPER

MAQUINA DUMPER

116,14 €

206.

6610

E4936BDL

BELARUS

952

TRACTOR

116,15 €

207.

6633

0752BND

NISSAN

ATLEON 156

CAMION GRUA

976,86 €

208.

6643

PO1775BK

IVECO

ML 180 E27

CAMION GRUA

976,86 €

209.

6644

PO0218AX

SCANIA

093 ML4X2Z

CAMION GRUA

976,86 €

210.

6655

PO7472BH

MITSUBISHI

L-200 K-4T

TODO TERRENO

575,41 €

211.

6688

5399BMF

CITROEN

JUMPER 35MH HDI

FURGON

621,63 €

212.

6689

7921BKN

CITROEN

JUMPY 19D FG

FURGONETA

621,63 €

213.

6697

PO9133AB

NISSAN

2800 PATROL

TODO TERRENO

675,45 €

976,86 €
976,86 €

663,27 €
663,29 €
663,27 €
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214.

6698

PO7551BH

MITSUBISHI

MONTERO V20

675,45 €

R-18/12-750

TODO TERRENO
REMOLQUE
COMBUSTIBLE

215.

7703

CISTERNA

R. RAFAELIN

216.

7707

PO45634VE

217.

7711

R0992BBJ

TOIMIL

3-T

REMOLQUE

132,39 €

LOMBRERA

C-2EI

REMOLQUE

218.

7720

280,52 €

PO52480VE

JJP

RT 2212

REMOLQUE

132,39 €

219.
220.

7721

PO01732R

SARIS

P-2000

REMOLQUE

280,52 €

7722

INBA-S.L.

INBA

RLR-47

REMOLQUE

132,39 €

221.

2217
2
3365

9643 HPT

TOYOTA

RAV4

TODO TERRENO

222.

1506 FTM

CITROEN

JUMPER 2,0 HDI

FURGON

621,63 €

223.

3366

9365 DCK

CARNIVAL

FURGON

1.072,28 €

224.

4422

8852 HDC

KIA
BREDAMENARINI
BUS

BREDAMENARINIBUS

AUTOBUS ELECTRICO

1.604,85 €

225.

7730

R-9752-BCN

YUNQUE

YUNQUE

REMOLQUE

226.

4402

6242 GFG

MAZDA

BT 50

TODO TERRENO

1.366,23 €

227.

4498

PO-6178-BJ

DOBLE CABINA

CAMION CISTERNA

2.229,19 €

228.

2201

3193 HST

MERCEDES BENZ
MAN PHM
BOMBEROS

PHM BOMBEIROS

CAMION CISTERNA

2.229,19 €

229.

2202

4239 HTT

CANTER

MFTBC BOMBEIROS

CAMION CISTERNA

2.229,19 €

230.

4407

0848 CCF

PEUGEOT

307 2,0 HDI

TURISMO

1.072,21 €

231.

0080

9733 CSD

NISSAN

CABSTSAR TL 110

CAMION VOLQUETE

663,35 €

232.

4460

4217 CRH

CITROEN

JUMPER 2,8 HDI

FURGON

779,96 €

233.

4459

9750 CSD

CITROEN

JUMPER 2,8 HDI

FURGON

663,28 €

234.

4458

4379 CRH

CITROEN

BERLINGO 2,0

FURGONETA

498,73 €

235.

4457

5420 CVS

CITROEN

BERLINGO 2,0

FURGONETA

498,73 €

236.

4456

4411 CRH

CITROEN

BERLINGO 2,0

FURGONETA

498,73 €

237.

3315

3917 DGB

VOLKSWAGEN

GOLF V 2,0

TURISMO

525,91 €

238.

3369

9798 DRX

KIA

SORRENTO 2,5

FURGON

660,75 €

239.

6607

E-6755-BGH

AGRIA

A966

TRACTOR

195,96 €

240.

4499

PO-005899

DODGE

CARNERO

2462 FDR

KIA

PICANTO 1.1

241.

132,39 €

1.366,28 €

265,13 €

541,20 €
TURISMO

445,72 €
187.248,10
€
20.486,93 €
8.000,00 €
215.735,0
8€

2.- Nova Modificación do contrato:
O PCAP na súa cláusula nº 21 regula que o Órgano de contratación poderá modificar o contrato
por novas altas, baixas ou cambios de usos dos vehículos da flota do Concello, cun límite
máximo de incremento do custe da póliza polas modificación que non superara o 8.925 % do
prezo inicial do contrato.
Como se indica no apartado primeiro, esta relación de vehículos incrementa nun 4,75 % o
importe do contrato inicial, polo tanto, se a modificación máxima admitida e de 8,925 %, temos
unha marxe de 4,175 % para posibles novas modificacións deste contrato.
Tendo en conta esta posibilidade, para o ano 2016 temos a previsión da incorporación de novos
vehículos ao Parque Móbil Municipal e, polo tanto, debemos incluílos no contrato de
aseguramento tratado neste informe.
Un primeiro grupo de cinco (5) vehículos proveñen da flota xestionada polo Instituto Municipal de
deportes xa que no Pleno do Concello de Vigo de data 26/10/2015 acordou “a xestión directa do
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servizo de Deportes prestado ata agora en réxime de organismo autónomo” con validez a partir
do 01/01/2016. Por tanto dende esta data os vehículos pasan a ser de titularidade municipal.
Estes Vehículos coas primas anuais de seguro correspondentes son as seguintes:
Nº ORDE

MATRICULA

IMPORTE PRIMA ANUAL

1

6288 FKB

528,26 €

2

2487 GWY

656,97 €

3

9498 GLT

656,97 €

4

PO 8235 BK

656,97 €

5

7500 FKC

528,26 €
TOTAL

3.027,43 €

Un segundo grupo corresponde coa nova adquisición de 3 vehículos destinados á Policía
Local que proveñen do Depósito Municipal de Vehículos, segundo os correspondentes
decretos asinados polo Concelleiro Delegado de Seguridade e Mobilidade e a Secretaria do
Goberno Local. As datas de cada decreto son as seguinte:
–Vehículo Nissan Primastar
–Vehículo Nissan Kubistar
–Ford Focus

0546 DZL
6492 GBP
2144 DGL

27/01/2015
13/02/2014
13/02/2015

Na seguinte táboa se valoran as primas do seguro anual:
Nº ORDE

MATRICULA

IMPORTE PRIMA ANUAL

1

0546 DZL

604,68 €

2

6492 GBP

485,24 €

3

2144 DGL

445,72 €
TOTAL

1.535,64 €

Os importes da prima anual que se achegan para o aseguramento de novos vehículos da
flota municipal, son os normais de mercado, e propostos pola compañía aseguradora, previa
solicitude deste Departamento.
3.- Proposta:
Á vista do anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte proposta,
previo informe da Asesoría xurídica Municipal e da Intervención Xeral:
Primeiro: Dar de alta no contrato da cobertura do seguro de riscos para a flota de vehículos
a motor de titularidade municipal os oito (8) vehículos expostos no apartado 2 coas
condicións económicas anteriormente indicadas.
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Segundo: Aprobar a modificación do contrato da cobertura do seguro de riscos para a flota
de vehículos a motor de titularidade municipal, adxudicado a Mapfre Familiar Compañía de
Seguros e Reaseguros, S.A., de acordo as altas solicitadas e atendendo aos seguintes
datos:
Importe anual inicial do contrato
Incremento do contrato aprobado con data 06/11/2015
Incremento do importe das primas individuáis dos vehículos
que provienen do IMD
Incremento do importe das primas individuais dos vehículos
adxudicados á Policía Local
Total (novo importe do contrato)

205.946,89 €
9.788,19 €

Incremento porcentaxe sobe o importe inicial

6,97%

3.027,43 €
1.535,64 €
220.298,15 €

O novo importe do contrato para o ano 2016, terá un importe de 220.298,15 €, o cal
constitúe un incremento dun 6,97 % sobre o prezo inicial do contrato.
Dito importe deberá ser de aplicación aos créditos da partida 9202.224.00.00 “Seguro de
vehículos”, a cal cumpre a condición de crédito suficientemente adecuado.
Terceiro: A presente modificación do contrato deberá ser formalizada co adxudicatario o cal
deberá proceder a adecuación da fianza definitiva, polo 5% do valor do incremento do
contrato excluído o imposto sobre o valor engadido.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
21(138).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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