ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 2 de agosto de 2013
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Raquel Díaz Vázquez
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Cayetano Rodríguez Escudero

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e dez minutos do día dous de agosto
de dous mil trece e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez,
coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria
a concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local desta
Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de
acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral, Sr. García Alvarez.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(845).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(846).CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E
O FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE PARA A
EXECUCIÓN DUN PROXECTO DE MELLORA NA XESTIÓN E RESIDUOS NA
CÁMARA MUNICIPAL DE PORTO NOVO (CABO VERDE). EXPTE. 87057/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 9.07.13, o
informe de fiscalización do 12.07.13, e de acordo co informe-proposta da xefa do
Servizo de 8.07.13, conformado polo xefe e a concelleira delegada da Área de
Política de Benestar e a concelleira-delegada de Economía e Facenda, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Aprobala concesión dunha subvención directa ao Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade, CIF. G15629629, por un importe de 25.000,00 euros
con cargo á partida 23104800001 -Axuda ó Tercer Mundo-.
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2º.- Prestar aprobación ao texto do convenio entre a Concellería de Política de Benestar e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, CIF G15629629, para levar a cabo un proxecto de mellora na xestión de residuos na Cámara de Porto Novo
(Cabo Verde), para o exercicio 2013.
3º.- Aprobar o gasto por un importe total de 25.000,00 euros, con cargo á 2310.
4800001 de Benestar Social, “Axuda ó Tercer Mundo”.
«CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O FONDO GALEGO
DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE PARA A EXECUCIÓN DUN PROXECTO DE
MELLORA NA XESTIÓN DE RESIDUOS NA CÁMARA MUNICIPAL DE PORTO NOVO –
ILLA DE SANTO ANTÂO (CABO VERDE)»
En Vigo, na Casa do Concello, o ………………………. de 2013
COMPARECEN
Dunha parte,
O Excmo. Sr. Alcalde – Presidente do Concello de Vigo, D. Abel R. Caballero Álvarez, asistido
polo Secretario de Administración municipal, D. Manuel Xosé Lorenzo Penela.
Doutra parte,
Dª. Mª Teresa París Blanco, con DNI nº 36.102.366-W, Presidenta do «Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade» («FGCS»), CIF nº G-15629629, con sede social na rúa Varsovia
nº 4-C, 6º andar, Área Central, Santiago de Compostela (A Coruña), CP 15703.
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 Teresa París Blanco, actuando en representación do «Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade», segundo así resulta da certificación do acordo adoptado na súa Asemblea xeral
ordinaria celebrada o 30.09.2011 e 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 e representación legal necesaria para o outorgamento e formalización do pre sente Convenio e, como antecedentes e motivación deste acordo de vontades,
EXPOÑEN
I.- Que a L.23/1998, do 7 de xullo, do Estado, de cooperación internacional para o
desenvolvemento, posta en relación coa Constitución española de 1978 e os Arts. 2 e 25.1 da
L.7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do réxime local e 80.1 da L.5/1997, do 22 de
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xullo, de Administración local de Galicia, habilitan expresamente para que desde as entidades
locais se leven a cabo accións e programas incluíbles no concepto de “cooperación para o
desenvolvemento”, expresión solidaria da sociedade local que, en todo caso, basearase nos
principios de autonomia orzamentaria e autorresponsabilidade no seu desenvolvemento e
execución (no marco da política española de cooperación internacional para o desenvolvemento)
e no de colaboración entre Admóns. Públicas, tocante ó acceso e participación da información e
máximo aproveitamento dos recursos públicos (Art. 20).
II.- Que, preocupado pola necesidade de obter o máximo rendemento dos recursos que destina
á cooperación e ó desenvolvemento, o Concello de Vigo está comprometido co propósito de
promover aquelas prácticas que posibiliten unha maior coordinación das políticas municipalistas
desenvolvidas en Galicia neste eido, compartindo coas ONGs e o conxunto da sociedade
viguesa esa aspiración común á mellora da cooperación.
III.- Que o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade («FGCS») é unha asociación sen
ánimo de lucro con personalidade xurídica propia e independente, de carácter municipalista que,
co apoio da FEGAMP, favorece a incorporación das entidades locais e provinciais de Galicia a
dinámicas activas de cooperación, evitando a fragmentación e estimulando a súa maior eficacia
e coordinación; actividades que desexa intensificar para implicar nas mesmas ó conxunto da
cidadanía.
IV.- Que, de acordo cos seus Estatutos, o obxecto fundamental desta Asociación consiste en
desenvolver unha eficaz política de cooperación e de solidariedade dos cidadáns dos concellos
e provincias de Galicia cos pobos subdesenvolvidos e, en concreto, contribuír desde o ámbito
galego ó desenvolvemento dos países do Terceiro Mundo, a promoción, financiamento e xestión
de proxectos e programas de desenvolvemento económico e social e/ou de sensibilización, posi bilitar unha maior participación das entidades locais nas políticas de cooperación e de solidariedade potenciando a coordinación das mesmas, apoiar e xestionar no seu caso, proxectos e programas que promovan un desenvolvemento sostible nos países en vías de desenvolvemento,
con criterios de igualdade, de mutua colaboración e respecto ás culturas e ás identidades propias de cada comunidade, etc.
V.- Que, en sesión plenaria de data 3 de agosto de 1998, acordouse por unanimidade a
adhesión do Concello de Vigo ó «FGCS», aceptando os seus estatutos e declaración programática e asumindo o compromiso de dotar orzamentariamente unha partida como achega anual ó
Fondo Galego con destino ó financiamento e proxectos aprobados polo «FGCS».
VI.- Que o Concello de Vigo e o Fondo Galego acreditaron a necesidade de reforzar os
mecanismos homoxeneizadores da cooperación propiamente municipalista e instaron a sinatura
da denominada “Declaración Política das cidades e o Fondo Galego”, asinada o 5 de marzo de
2001, por todas as cidades galegas e o «FGCS».
VII.- Que, de común acordo, o Concello de Vigo e o «FGCS» (Comisión executiva do
05.06.2013) seleccionaron, entre os proxectos de cooperación internacional susceptibles de cofinanciamento para o exercicio de 2013, o «PROXECTO DE MELLORA NA XESTIÓN DE RESIDUOS NA CÁMARA MUNICIPAL DE PORTO NOVO – ILLA DE SANTO ANTÂO (CABO
VERDE)», valorando o seu interese e previsible impacto social e medioambiental.
VIII.- Que o presente convenio de colaboración contempla, coas debidas adaptacións, as
prescricións básicas que sinala a Base nº 40 das de Execución do Orzamento xeral do 2013
relativas a competencias de aplicación, órgano de colaboración, seguimento da materia
conveniada, aclaración de diverxencias, vixencia, etc.
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Por todo o exposto, tendo en conta a sintonía de obxectivos e a complementariedade dos
mecanismos concorrentes para a súa consecución, ambalas dúas partes coinciden na
necesidade de instrumentar o seu acordo de vontades mediante este Convenio de colaboración
e de conformidade coas seguintes,
ESTIPULACIÓNS
PRIMEIRA.- Este convenio ten por obxecto artellar a participación do Concello de Vigo e o
«FGCS» no financiamento do proxecto de cooperación internacional denominado «PROXECTO
DE MELLORA NA XESTIÓN DE RESIDUOS NA CÁMARA MUNICIPAL DE PORTO NOVO –
ILLA DE SANTO ANTÂO (CABO VERDE)», co que se procurará acadar o equilibrio ambiental,
económico e socialmente sustentado na Cámara municipal de Porto Novo, con boa calidade de
vida e participación activa da poboación para a salvagarda do patrimonio ambiental, mellorando
no coidado do ambiente a través dun mellor saneamento nos barrios.
Este proxecto inclúe as seguintes actividades:
1) Adquisición de contedores para depositar os lixos urbanos;
2) Adquisición de equipamentos de hixiene e protección das traballadoras e traballadores da
área de saneamento;
3) Unha campaña de sensibilización para a poboación sobre a importancia da recollida, tratamento e acondicionamento dos residuos sólidos.
SEGUNDA.- O Fondo Galego comprométese a aplicar os recursos económicos achegados polo
Concello de Vigo para estes fins e a garantir en todo momento os medios técnicos e humanos
necesarios para o seu desenvolvemento, podendo –ó abeiro do Art. 29 da LXS (L.38/2003)concertar con terceiros a execución de determinadas actividades.
TERCEIRA.- O «FGCS» comprométese a cumprir, en xeral, coas obrigas consignadas para as
beneficiarias das subvencións nos artigos 11 da LSG (L.9/2007) e 14 da LXS (L.38/2003) e a
someterse ás actuacións de comprobación que estime oportuno efectuar a entidade concedente,
cumprindo todas as obrigas en canto á presentación das Memorias, xustificación dos gastos e
cumprimento de obxectivos.
CUARTA.- O custo total previsto para a execución deste proxecto é de 29.672,64 €
(VINTENOVE MIL SEISCENTOS SETENTA E DOUS EUROS CON SESENTA E CATRO
CÉNTIMOS). O Concello de Vigo comprométese a achegar, en concepto de subvención ó
proxecto, a cantidade de 25.000,00 € (VINTECINCO MIL EUROS) con cargo á partida
orzamentaria nº 2310.4800001 – axuda ó Terceiro Mundo, do vixente orzamento de gastos.
QUINTA.- 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. Con todo, a beneficiaria
deberá comunicar ó Concello de Vigo a obtención doutras posibles 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.
No caso de cofinanciamento do proxecto por varias Administracións, entes ou organismos,
farase constar esta circunstancia na xustificación, detallando as fontes dos recursos económicos
do mesmo. En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar
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ó da actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no Art. 34 do
RD.887/2006, do 21 de xullo.
SEXTA.- Se o custo total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reducisen na súa execución as actuacións ou elementos
previstos como integrantes da mesma, procederá a reducción da subvención na mesma
proporción. A comunicación destas circunstancias ó Concello deberá efectuarse no momento en
que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada ós fondos
recibidos.
SÉTIMA.- A vixencia deste Convenio de colaboración estará necesariamente vencellada á
completa execución do «PROXECTO DE MELLORA NA XESTIÓN DE RESIDUOS NA CÁMARA
MUNICIPAL DE PORTO NOVO – ILLA DE SANTO ANTÂO (CABO VERDE)» e á debida xustificación da subvención que se concede.
OITAVA.- O réxime de pagamentos acordado é o seguinte:
-

Un 50% da cantidade anual á sinatura do Convenio. Ó concorrer razóns de interese públi co, 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
de cooperación internacional, que presenta necesidades financeiras demostradas que lle
impiden realizar cos seus propios medios a actividade subvencionada, considérase necesario conveniar un pago anticipado por importe do cincuenta por cento do total da subvención. De acordo co artigo 42 do RD.887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvencións e a Disposición adicional 2ª da L.9/2007, as entidades
non lucrativas que desenvolvan proxectos e programas de acción social e cooperación internacional quedarán exoneradas da constitución de garantías.

-

O 50% restante, unha vez xustificados os gastos realizados, mediante xustificantes
orixinais ou demais documentos acreditativos dos gastos conformados e selados pola
presidenta do «FGCS» e Memoria anual, coa preceptiva certificación do cumprimento do
convenio asinada pola presidenta do Fondo Galego.

Serán gastos subvencionables todos os directamente relacionados coas actuacións obxecto do
convenio e recollidos no orzamento do proxecto presentado polo Fondo Galego.
NOVENA.- Para a xustificación da subvención, o «FGCS» comprométese a presentar no
Rexistro Xeral do Concello, antes do 30 de novembro de 2013, a xustificación do cumprimento
do proxecto. Para estes efectos achegará a seguinte documentación:
1) Unha Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na
concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos
con datos dos números de persoas beneficiadas.
2) Unha Memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas que conterá:

a) Unha relación clasificada dos gastos subvencionados.
b) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia.

c) Xustificantes orixinais pola cantidade subvencionada polo Concello de Vigo, selados polo
Fondo Galego e conformados pola súa presidenta.
3) Declaración responsable do perceptor, acreditativa dos seguintes extremos:
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-

-

Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á
actividade subvencionada para o que o parceiro local do país onde se ten executado
o proxecto (Cámara municipal de Porto Novo) certifique o gasto realizado e sexa
certificado igualmente polo Fondo Galego.
Que foron aboadas ós seus expedidores ou, no seu caso, ós titulares do dereito que
incorporan.
Declaración de estar ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social
utilizando o réxime simplificado de acreditación previsto nos artigos 31.7.i) da
L.9/2007, de subvencións de Galicia e 24.7 do RD.887/2006.
Declaración responsable da presidenta do «FGCS» na que conste que o proxecto
subvencionado polo Concello de Vigo foi realizado na súa totalidade co cumprimento
das condicións que motivaron a súa concesión e que os fondos foron aplicados á
finalidade prevista.

4) Carta de pagamento do reintegro que proceda nos supostos de remanentes non aplicados,
excesos obtidos sobre o custo da actividade subvencionada e o xuro de mora
correspondente.
DÉCIMA.- A comprobación da subvención corresponderalle ós servizos técnicos da Concellería
de Política de Benestar, que serán os encargados de recabar toda a documentación de
seguimento da execución da subvención e de emitir informe indicando se a documentación é
completa segundo o estipulado neste convenio, facendo constar, de ser o caso, todas aquelas
circunstancias que poidan resultar relevantes en orde a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Para estes efectos, poderán solicitar do «FGCS» os informes que se precisen sobre todos os
aspectos relativos ó proxecto de cooperación subvencionado e acceder de forma permanente á
documentación existente.
UNDÉCIMA.- O «FGCS» deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Política de Benestar 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.
DUODÉCIMA.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de mora
desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos
casos do artigo 33 da L.9/2007. Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza
nunha diminución significativa désta, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto, pero que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo
da subvención, procederá o reintegro na mesma proporción. En todo caso, procederá o reintegro
do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
DÉCIMO TERCEIRA.- Como mecanismo de coordinación e solución de posibles controversias
na súa aplicación, constituirase unha Comisión mixta de Seguimento do Convenio que estará
composta por un representantes do «FGCS» e un representante municipal, presidida pola
Concelleira da Área de Política de Benestar.
DÉCIMO CUARTA.- 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, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD.1398/1993, do 4 de agosto,
polo que se aprobou o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.
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DÉCIMO QUINTA.- Para o caso de que a entidade beneficiaria da subvención realice algún tipo
de actividade publicitaria ou de difusión do proxecto subvencionado, deberá dar a axeitada
publicidade ó financiamento municipal, previa conformidade da Concellería de Política de
Benestar.
DÉCIMO SEXTA.- A beneficiaria queda informada de que 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 demais actuacións previstas na lei
de subvencións de Galicia en orde á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa
achega é obrigatoria.
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.15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, sendo responsable
do seu tratamento a Concellería de Política de Benestar, perante a que poderá exercer os seus
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
DÉCIMO SÉTIMA.- 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 xullo, 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 no seu defecto, as normas de dereito privado.
DÉCIMO OITAVA.- Este Convenio ten natureza e carácter xurídico – administrativo e rexerase,
no que sexa de aplicación, pola L.30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común, pola lexislación sobre a materia
obxecto de convenio e, no seu defecto, pola normativa de contratación do Sector público e de mais normas de Dereito administrativo. As cuestións relativas á súa formalización, cumprimento,
interpretación, efectos e extinción serán competencia, en última instancia, do órgano xurisdiccional contencioso – administrativo.
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(847).CONVENIO DE COLABORACIÓN CO FONDO GALEGO DE
COOPERACIÓN
E
SOLIDARIEDADE
PARA
PROMOVER
UN
DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE NA CÁMARA MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ (CABO VERDE). EXPTE. 87056/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 9.07.13, o
informe de fiscalización do 12.07.13, e de acordo co informe-proposta da xefa do
Servizo de 8.07.13, conformado polo xefe e a concelleira delegada da Área de
Política de Benestar e a concelleira-delegada de Economía e Facenda, a Xunta de
Goberno local acorda:
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1º.-Aprobala concesión dunha subvención directa ao Fondo Galego de Cooperación
e Solidariedade, CIF. G15629629, por un importe de 29.600,00 euros con cargo á
partida 23104800001 -Axuda ó Tercer Mundo-.
2º.-Prestar aprobación ao texto do convenio entre a Concellería de Política de Benestar e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, CIF G15629629, para levar a cabo un proxecto de dinamización da agricultura para promover un desenvolvemento sustentable na Cámara de Santa Cruz (Cabo Verde), para o exercicio 2013.
3º.-Aprobar o gasto por un importe total de 29.600,00 euros, con cargo á 2310.
4800001 de Benestar Social, “Axuda ó Tercer Mundo”.
«CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O FONDO GALEGO
DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE PARA A EXECUCIÓN DUN PROXECTO DE
DINAMIZACIÓN DA AGRICULTURA PARA PROMOVER UN DESENVOLVEMENTO
SUSTENTABLE NA CÁMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ – CIDADE DE PEDRA
BADEJO, ILLA DE SANTIAGO (CABO VERDE)»
En Vigo, na Casa do Concello, o ………………………. de 2013
COMPARECEN
Dunha parte,
O Excmo. Sr. Alcalde – Presidente do Concello de Vigo, D. Abel R. Caballero Álvarez, asistido
polo Secretario de Administración municipal, D. Manuel Xosé Lorenzo Penela.
Doutra parte,
Dª. Mª Teresa París Blanco, con DNI nº 36.102.366-W, Presidenta do «Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade» («FGCS»), CIF nº G-15629629, con sede social na rúa Varsovia
nº 4-C, 6º andar, Área Central, Santiago de Compostela (A Coruña), CP 15703.
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 Teresa París Blanco, actuando en representación do «Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade», segundo así resulta da certificación do acordo adoptado na súa Asemblea xeral
ordinaria celebrada o 30.09.2011 e 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 e representación legal necesaria para o outorgamento e formalización do pre sente Convenio e, como antecedentes e motivación deste acordo de vontades,
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EXPOÑEN
I.- Que a L.23/1998, do 7 de xullo, do Estado, de cooperación internacional para o
desenvolvemento, posta en relación coa Constitución española de 1978 e os Arts. 2 e 25.1 da
L.7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do réxime local e 80.1 da L.5/1997, do 22 de
xullo, de Administración local de Galicia, habilitan expresamente para que desde as entidades
locais se leven a cabo accións e programas incluíbles no concepto de “cooperación para o
desenvolvemento”, expresión solidaria da sociedade local que, en todo caso, basearase nos
principios de autonomia orzamentaria e autorresponsabilidade no seu desenvolvemento e
execución (no marco da política española de cooperación internacional para o desenvolvemento)
e no de colaboración entre Admóns. Públicas, tocante ó acceso e participación da información e
máximo aproveitamento dos recursos públicos (Art. 20).
II.- Que, preocupado pola necesidade de obter o máximo rendemento dos recursos que destina
á cooperación e ó desenvolvemento, o Concello de Vigo está comprometido co propósito de
promover aquelas prácticas que posibiliten unha maior coordinación das políticas municipalistas
desenvolvidas en Galicia neste eido, compartindo coas ONGs e o conxunto da sociedade
viguesa esa aspiración común á mellora da cooperación.
III.- Que o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade («FGCS») é unha asociación sen
ánimo de lucro con personalidade xurídica propia e independente, de carácter municipalista que,
co apoio da FEGAMP, favorece a incorporación das entidades locais e provinciais de Galicia a
dinámicas activas de cooperación, evitando a fragmentación e estimulando a súa maior eficacia
e coordinación; actividades que desexa intensificar para implicar nas mesmas ó conxunto da
cidadanía.
IV.- Que, de acordo cos seus Estatutos, o obxecto fundamental desta Asociación consiste en
desenvolver unha eficaz política de cooperación e de solidariedade dos cidadáns dos concellos
e provincias de Galicia cos pobos subdesenvolvidos e, en concreto, contribuír desde o ámbito
galego ó desenvolvemento dos países do Terceiro Mundo, a promoción, financiamento e xestión
de proxectos e programas de desenvolvemento económico e social e/ou de sensibilización, posi bilitar unha maior participación das entidades locais nas políticas de cooperación e de solidariedade potenciando a coordinación das mesmas, apoiar e xestionar no seu caso, proxectos e programas que promovan un desenvolvemento sostible nos países en vías de desenvolvemento,
con criterios de igualdade, de mutua colaboración e respecto ás culturas e ás identidades propias de cada comunidade, etc.
V.- Que, en sesión plenaria de data 3 de agosto de 1998, acordouse por unanimidade a
adhesión do Concello de Vigo ó «FGCS», aceptando os seus estatutos e declaración programática e asumindo o compromiso de dotar orzamentariamente unha partida como achega anual ó
Fondo Galego con destino ó financiamento e proxectos aprobados polo «FGCS».
VI.- Que o Concello de Vigo e o Fondo Galego acreditaron a necesidade de reforzar os
mecanismos homoxeneizadores da cooperación propiamente municipalista e instaron a sinatura
da denominada “Declaración Política das cidades e o Fondo Galego”, asinada o 5 de marzo de
2001, por todas as cidades galegas e o «FGCS».
VII.- Que, de común acordo, o Concello de Vigo e o «FGCS» (Comisión executiva do
05.06.2013) seleccionaron, entre os proxectos de cooperación internacional susceptibles de cofinanciamento para o exercicio de 2013, o «PROXECTO DE DINAMIZACIÓN DA AGRICULTURA
PARA PROMOVER UN DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE NA CÁMARA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ – CIDADE DE PEDRA BADEJO, ILLA DE SANTIAGO (CABO VERDE)», valorando o seu interese e previsible impacto social e medioambiental.

S.extr.urx. 2.08.13

VIII.- Que o presente convenio de colaboración contempla, coas debidas adaptacións, as
prescricións básicas que sinala a Base nº 40 das de Execución do Orzamento xeral do 2013
relativas a competencias de aplicación, órgano de colaboración, seguimento da materia
conveniada, aclaración de diverxencias, vixencia, etc.
Por todo o exposto, tendo en conta a sintonía de obxectivos e a complementariedade dos
mecanismos concorrentes para a súa consecución, ambalas dúas partes coinciden na
necesidade de instrumentar o seu acordo de vontades mediante este Convenio de colaboración
e de conformidade coas seguintes,
ESTIPULACIÓNS
PRIMEIRA.- Este convenio ten por obxecto artellar a participación do Concello de Vigo e o
«FGCS» no financiamento do proxecto de cooperación internacional denominado «PROXECTO
DE DINAMIZACIÓN DA AGRICULTURA PARA PROMOVER UN DESENVOLVEMENTO
SUSTENTABLE NA CÁMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ – CIDADE DE PEDRA BADEJO,
ILLA DE SANTIAGO (CABO VERDE)», co que se procurará revitalizar a práctica agrícola para
loitar contra a pobreza e contribuír á seguridade alimentaria das familias con menores recursos
do municipio de Santa Cruz e á xestión eficiente da escasa auga dispoñible.
Este proxecto inclúe as seguintes actividades:
1) Formación de 30 agricultoras/es no sistema de rego ‘gota a gota’ e noutras prácticas agrícolas para sacar o maior proveito ás súas terras sempre dende a perspectiva do respecto medioambiental;
2) Instalación do sistema de rego ‘gota a gota’ nas parcelas.
SEGUNDA.- O Fondo Galego comprométese a aplicar os recursos económicos achegados polo
Concello de Vigo para estes fins e a garantir en todo momento os medios técnicos e humanos
necesarios para o seu desenvolvemento, podendo –ó abeiro do Art. 29 da LXS (L.38/2003)concertar con terceiros a execución de determinadas actividades.
TERCEIRA.- O «FGCS» comprométese a cumprir, en xeral, coas obrigas consignadas para as
beneficiarias das subvencións nos artigos 11 da LSG (L.9/2007) e 14 da LXS (L.38/2003) e a
someterse ás actuacións de comprobación que estime oportuno efectuar a entidade concedente,
cumprindo todas as obrigas en canto á presentación das Memorias, xustificación dos gastos e
cumprimento de obxectivos.
CUARTA.- O custo total previsto para a execución deste proxecto é de 37.855,00 € (TRINTA E
SETE MIL OITOCENTOS CINCUENTA E CINCO EUROS). O Concello de Vigo comprométese a
achegar, en concepto de subvención ó proxecto, a cantidade de 29.600,00 € (VINTENOVE MIL
SEISCENTOS EUROS) con cargo á partida orzamentaria nº 2310.4800001 – axuda ó Terceiro
Mundo, do vixente orzamento de gastos.
QUINTA.- 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. Con todo, a beneficiaria
deberá comunicar ó Concello de Vigo a obtención doutras posibles 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.
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No caso de cofinanciamento do proxecto por varias Administracións, entes ou organismos,
farase constar esta circunstancia na xustificación, detallando as fontes dos recursos económicos
do mesmo. En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar
ó da actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no Art. 34 do
RD.887/2006, do 21 de xullo.
SEXTA.- Se o custo total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reducisen na súa execución as actuacións ou elementos
previstos como integrantes da mesma, procederá a reducción da subvención na mesma
proporción. A comunicación destas circunstancias ó Concello deberá efectuarse no momento en
que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada ós fondos
recibidos.
SÉTIMA.- A vixencia deste Convenio de colaboración estará necesariamente vencellada á
completa execución do «PROXECTO DE DINAMIZACIÓN DA AGRICULTURA PARA PROMOVER UN DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE NA CÁMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ –
CIDADE DE PEDRA BADEJO, ILLA DE SANTIAGO (CABO VERDE)» e á debida xustificación
da subvención que se concede.
OITAVA.- O réxime de pagamentos acordado é o seguinte:
-

Un 50% da cantidade anual á sinatura do Convenio. Ó concorrer razóns de interese públi co, 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
de cooperación internacional, que presenta necesidades financeiras demostradas que lle
impiden realizar cos seus propios medios a actividade subvencionada, considérase necesario conveniar un pago anticipado por importe do cincuenta por cento do total da subvención. De acordo co artigo 42 do RD.887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvencións e a Disposición adicional 2ª da L.9/2007, as entidades
non lucrativas que desenvolvan proxectos e programas de acción social e cooperación internacional quedarán exoneradas da constitución de garantías.

-

O 50% restante, unha vez xustificados os gastos realizados, mediante xustificantes
orixinais ou demais documentos acreditativos dos gastos conformados e selados pola
presidenta do «FGCS» e Memoria anual, coa preceptiva certificación do cumprimento do
convenio asinada pola presidenta do Fondo Galego.

Serán gastos subvencionables todos os directamente relacionados coas actuacións obxecto do
convenio e recollidos no orzamento do proxecto presentado polo Fondo Galego.
NOVENA.- Para a xustificación da subvención, o «FGCS» comprométese a presentar no
Rexistro Xeral do Concello, antes do 30 de novembro de 2013, a xustificación do cumprimento
do proxecto. Para estes efectos achegará a seguinte documentación:
5) Unha Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na
concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos
con datos dos números de persoas beneficiadas.
6) Unha Memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas que conterá:

d) Unha relación clasificada dos gastos subvencionados.
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e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia.

f) Xustificantes orixinais pola cantidade subvencionada polo Concello de Vigo, selados polo
Fondo Galego e conformados pola súa presidenta.
7) Declaración responsable do perceptor, acreditativa dos seguintes extremos:
-

-

Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á
actividade subvencionada para o que o parceiro local do país onde se ten executado
o proxecto (Cámara municipal de Sta. Cruz) certifique o gasto realizado e sexa
certificado igualmente polo Fondo Galego.
Que foron aboadas ós seus expedidores ou, no seu caso, ós titulares do dereito que
incorporan.
Declaración de estar ó corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social
utilizando o réxime simplificado de acreditación previsto nos artigos 31.7.i) da
L.9/2007, de subvencións de Galicia e 24.7 do RD.887/2006.
Declaración responsable da presidenta do «FGCS» na que conste que o proxecto
subvencionado polo Concello de Vigo foi realizado na súa totalidade co cumprimento
das condicións que motivaron a súa concesión e que os fondos foron aplicados á
finalidade prevista.

8) Carta de pagamento do reintegro que proceda nos supostos de remanentes non aplicados,
excesos obtidos sobre o custo da actividade subvencionada e o xuro de mora
correspondente.
DÉCIMA.- A comprobación da subvención corresponderalle ós servizos técnicos da Concellería
de Política de Benestar, que serán os encargados de recabar toda a documentación de
seguimento da execución da subvención e de emitir informe indicando se a documentación é
completa segundo o estipulado neste convenio, facendo constar, de ser o caso, todas aquelas
circunstancias que poidan resultar relevantes en orde a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
Para estes efectos, poderán solicitar do «FGCS» os informes que se precisen sobre todos os
aspectos relativos ó proxecto de cooperación subvencionado e acceder de forma permanente á
documentación existente.
UNDÉCIMA.- O «FGCS» deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Política de Benestar 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.
DUODÉCIMA.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de mora
desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos
casos do artigo 33 da L.9/2007. Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza
nunha diminución significativa désta, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto, pero que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo
da subvención, procederá o reintegro na mesma proporción. En todo caso, procederá o reintegro
do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
DÉCIMO TERCEIRA.- Como mecanismo de coordinación e solución de posibles controversias
na súa aplicación, constituirase unha Comisión mixta de Seguimento do Convenio que estará
composta por un representantes do «FGCS» e un representante municipal, presidida pola
Concelleira da Área de Política de Benestar.
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DÉCIMO CUARTA.- 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, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD.1398/1993, do 4 de agosto,
polo que se aprobou o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.
DÉCIMO QUINTA.- Para o caso de que a entidade beneficiaria da subvención realice algún tipo
de actividade publicitaria ou de difusión do proxecto subvencionado, deberá dar a axeitada
publicidade ó financiamento municipal, previa conformidade da Concellería de Política de
Benestar.
DÉCIMO SEXTA.- A beneficiaria queda informada de que 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 demais actuacións previstas na lei
de subvencións de Galicia en orde á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa
achega é obrigatoria.
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.15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, sendo responsable
do seu tratamento a Concellería de Política de Benestar, perante a que poderá exercer os seus
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
DÉCIMO SÉTIMA.- 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 xullo, 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 no seu defecto, as normas de dereito privado.
DÉCIMO OITAVA.- Este Convenio ten natureza e carácter xurídico – administrativo e rexerase,
no que sexa de aplicación, pola L.30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico das Administracións públicas e do Procedemento administrativo común, pola lexislación sobre a materia
obxecto de convenio e, no seu defecto, pola normativa de contratación do Sector público e de mais normas de Dereito administrativo. As cuestións relativas á súa formalización, cumprimento,
interpretación, efectos e extinción serán competencia, en última instancia, do órgano xurisdiccional contencioso – administrativo.
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.

4(848).ORDE DE REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORZO
CIMENTACIÓN DE NICHOS NO CEMITERIO DE TEIS. EXPTE. 9793/255.

DE
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Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe
de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo, do 19.07.13, conformado pola concelleira
de Medio Ambiente e Xuventude, que di o seguinte:
Antecedentes
I.- A concelleira da área de Medio Ambiente e Xuventude en data do 12 de febreiro de 2013,
ditou decreto que na súa parte dispositiva di:
“PRIMEIRO.- Iniciar expediente ordenando aos titulares do dereito de uso ou aproveitamento
dos nichos do cemiterio municipal de Teis que sinala o informe da xefa do negociado de
cemiterios de data 12 de decembro de 2012 obrante no expediente:
- Titulares dos 97 nichos de 3ª clase: Nº 581 a 676;
- Titulares dos 72 nichos de 2ª clase: Nº 1 a 12 (Folio 118 a 129); Nº 1 a 16 (Folio 130 a 145), Nº
1 a 16 (Folio 146 a 161), Nº 1 a 16 (F. 162 a 177), Nº. 1 a 12 (F. 178 a 189).
- Titulares dos 12 nichos da clase B: Nº 1 a 12
para que realicen obras de reforzo da cimentación deste nichos para garantila súa estabilidade e
evita-la súa derruba.
As obras a executar serán as indicadas polos arquitectos municipais e que se reflicten nos
antecedentes deste informe, trala obtención da correspondente licenza urbanística outorgada
polo órgano competente municipal.
Os prazos que se conceden aos interesados en relación coa execución das obras serán:
– Un mes, a partir da notificación da resolución definitiva deste procedemento, para a
redacción do proxecto técnico e petición da licenza de obra.
– Dous meses, a partir da notificación da resolución de concesión de licenza, para a
execución das obras.
SEGUNDO.- Conceder un prazo de DEZ DIAS a contar a partir do seguinte á notificación da
presente resolución, con posta de manifesto do expediente, para que os interesados aleguen ou
presenten os documentos e xustificacións que estimen pertinentes en defensa dos seus
dereitos.
TERCEIRO.- Informar aos interesados que en caso de incumprir a orde definitiva que se dite,
procederase por esta administración á execución forzosa prevista nos artigos 95 e 96 da
LRXPAC en forma subsidiaria, sen prexuízo de calquera outra actuación que resulte procedente.
(...)”
II.- En cumprimento da citada resolución notificouse aos interesados trámite de audiencia por
termo de dez días, con posta de manifesto do expediente, para que puideran alegar ou aportar
os documentos ou xustificacións que estimaren pertinentes en defensa dos seus dereitos.
A dita notificación practicouse, ben con notificación persoal, ben mediante a inserción de
anuncios no BOP de Pontevedra de data 15/03/2013 e no taboleiro de editos do Concello para
aqueles interesados descoñecidos, dos que se ignora o domicilio e ben que intentada a
notificación persoal na forma legalmente prevista non puidera practicarse.
III.- Durante o trámite de audiencia foron presentados escritos de alegacións por: dona Dolores
Balado Barreiro (doc. 130027407), dona María Castro Balado (doc. 130027400), Carlos Castro
Balado (doc. 130027405).
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O secretario da Asociación Veciña de Teis (doc. 130029815), solicita que se arquiva o
expediente iniciado logo das declaracións realizadas polo alcalde nos medios de comunicación.
IV.- A xefa do negociado de cemiterio emitiu informe en data do 24 de abril de 2013, en virtude
do cal incorpora determinados procedementos do ano 1955 nos que se reflicte, con carácter
xeral, cal foi o procedemento que se seguía naquelas datas para a construción dos nichos
afectados por problemas de estabilidade.
V.- A concelleira delegada da Área de Medio Ambiente e Xuventude en data do 09 de maio de
2013, ampliou o prazo máximo de resolución do procedemento administrativo por tres meses
máis, finalizando dito prazo de resolución o vindeiro 12 de agosto de 2013.
A dita resolución notificouse aos interesados, ben con notificación persoal, ben mediante a
inserción de anuncios no BOP de Pontevedra de data 15/05/2013 e no taboleiro de editos do
Concello para aquelas interesados descoñecidos, dos que se ignora o domicilio ou ben que
intentada a notificación persoal na forma legalmente prevista non puido practicarse.
VI.- Os arquitectos municipais en data do 11/06/2013 emitiron informe técnico, tendo en
consideración as alegacións presentadas.
Normativa aplicable
-

Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime local (LRBRL).
Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALGA).
Rdl 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais
vixentes en materia de réxime local (TRRL)
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico das Administracións públicas e do
Procedemento administrativo común (LRXPAC).
Lei 33/2003, de 3 de novembro, do patrimonio das administracións públicas (LPAP).
R.d. 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das Entidades
Locais (RBEL).
Lei 14/1986, de 25 de abril, xeral de sanidade. (LXS)
Lei 8/2008, de 10 de xullo, de saúde de Galicia. (LSG)
Lei 49/1978, de 3 de novembro, de enterramento en cemiterios municipais.
Decreto 2263/1974, de 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de policía sanitaria
mortuoria.
Decreto 134/1998, de 23 de abril, sobre policía sanitaria mortuoria en Galicia.
Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de
Galicia (LOUGA).
Ordenanzas municipais e concordante normativa de aplicación.

Fundamentos de dereito
I.- Os artigos 25.2.j) da LRBRL, 42.3.e) da LXS, 80.3.f) da LSG establecen competencias
municipais sobre servizos e control dos cemiterios e policía sanitaria mortuoria.
O cemiterio municipal de Teis é un ben demanial de servizo público de cemiterio (artigos 2.2. e 4
do RBEL e 5.1. da LPAP).
Este ben figura no Inventario de Bens Municipais, propiedade 135, como ben demanial de
servizo público funerario-cemiterio, cunha superficie de 18.209,00 m2. O seu dominio está
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inscrito no Rexistro da Propiedade de Vigo número dous, libro 692 de Vigo, folio 143, finca
12326.
II.- Os Arquitectos Municipais do servizo de Obras e Proxectos Municipais da Xerencia Municipal
de Urbanismo en datas do 9 de outubro e 9 de novembro de 2012, emitiron informe nos que se
ben a indicar que:
- Existen dous tramos de nichos afectados por problemas de cimentación e estabilidade no
cemiterio municipal de Teis:
Tramo dunha lonxitude aproximada de 20 m situado no linde esquerdo do cemiterio, na
plataforma intermedia.
Tramo dunha lonxitude aproximada de 30 m situado no linde esquerdo
plataforma superior.

do cemiterio,

- É necesario executar obras de reforzo da cimentación para evita-la derruba dos nichos
afectados. O proceso consistiría en practicar inxeccións de compensación con cemento líquido
que posibilite encher os ocos existentes, consolidalo solo e construír unha pantalla que impida a
entrada de auga nesas zonas, co que se conqueriría a estabilidade da cimentación e a
paralización da inclinación progresiva dos nichos.
- Co obxecto de garantila estabilidade destas edificacións, mentres non se poidan executar os
traballos de reforzo da cimentación, consideramos executar de inmediato o apuntalamento dos
nichos afectados.
- A execución inmediata do apuntalamento dos nichos, como medida de protección e
seguridade, foi executada polo persoal do Plan de Emprego Municipal e inspeccionada polos
arquitectos municipal segundo informe emitido en data do 7 de decembro de 2012.
III.- A xefa do negociado de cemiterios, en data do 12 de decembro de 2012, emite informe
indicando os titulares do dereito de uso ou aproveitamento dos nichos que presentan problemas
de estabilidade segundo os datos obrantes no negociado de cemiterios.
Do dito informe conclúese que:
Total: 181 nichos.
– 97 nichos de 3ª clase: Nº 581 a 676
– 72 nichos de 2ª clase: Nº 1 a 12 (Folio 118 a 129); Nº 1 a 16 (Folio 130 a 145), Nº 1 a 16
(Folio 146 a 161), Nº 1 a 16 (F. 162 a 177), Nº. 1 a 12 (F. 178 a 189).
– 12 nichos da clase B: Nº 1 a 12
IV.- Segundo informe emitido e datos que constan no Servizo de Cemiterios os nichos afectados
por problemas de cimentación foron construídos polos titulares ou cedentes do dereito de uso ou
aproveitamento destes, limitándose o Concello a outorgarlles o correspondente título sobre o
terreo no que se construíron.
O informe do 24 de abril de 2013, do Servizo de Cemiterios ilustra, por remisión a tres
expedientes administrativos do ano 1955 obrantes no arquivo xeral, como foi o proceso
construtivo que se seguiu para os nichos afectados por problemas de estabilidade:
“En relación co expediente 9793/255 de execución de obras de reparación de nichos no
cemiterio municipal de Teis e ós efectos de acredita-los procesos construtivos, achégase
fotocopias compulsadas de:
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I.- Expediente número 4674 de 10 de setembro de 1955, conforme Don FRANCISCO
TIZÓN MELÓN E OUTROS solicitan 1º) a adxudicación do terreo necesario para a
construción de nichos e 2º) autorización para a edificación dun grupo de 16 nichos no
cemiterio de Teis.
No expediente constan: Informe do aparellador municipal do 28 de setembro de 1955 e
Ditame da Comisión de Cemiterios, onde a vista do solicitado e con arranxo os planos
que se acompañan, proponlle á Comisión Municipal Permanente, acceda ao solicitado
previa fixación de líña e rasante pola oficina de Obras e pago dos arbitrios
correspondentes.
Tamén consta Memoria construtiva xunto co Proxecto dun grupo de 16 nichos no
cemiterio de Teis, visado en data 10 de setembro de 1955 polo Colexio Oficial de
Aparelladores de Galicia “Zona Sur” e polo Colexio Oficial de Arquitéctos de León,
Subdelegación de Vigo, en data 2 de setembro de 1955.
A Comisión Municipal Permanente en sesión do 26 de outubro de 1955, acordou aprobalo Ditame da Comisión de Cemiterios.
II.- Expediente número 6108 de 19 de novembro de 1955, conforme Don ANGEL
SANTORIO LÓPEZ E OUTROS solicitan 1º) a enaxenación do terreo necesario para o
emprazamento dun grupo de nichos e 2º) a concesión da licencia para as obras,
consistentes en construción dun grupo de 16 nichos en Teis.
No expediente constan: Informe do aparellador municipal do 13 de decembro de 1955 e
Ditame da Comisión de Cemiterios, onde a vista da solicitude para construír un grupo de
nichos nun terreo da súa propiedade con arranxo os planos que achega, proponlle á
Comisión Municipal Permanente, acceda ao solicitado previa fixación de liña e rasante
pola oficina de Obras e previo pago dos arbitrios correspondentes.
Tamén consta Memoria construtiva xunto co Proxecto dun grupo de 16 nichos no
cemiterio de Teis, visado en data 19 de novembro de 1955 polo Colexio Oficial de
Aparelladores de Galicia “Zona Sur” e polo Colexio Oficial de Arquitectos de León,
Subdelegación de Vigo, en data 7 de novembro de 1955.
A Comisión Municipal Permanente en sesión do 11 de xaneiro de 1956, acordou aprobalo Ditame da Comisión de Cemiterios.
III.- Expediente número 6754 de 23 de decembro de 1955, conforme Don INDALECIO
TIZÓN REBOREDA E OUTROS solicitan 1º) a cesión do terreo necesario para o
emprazamento dun grupo de nichos e 2º) autorización para a construción dun grupo de
16 nichos.
No expediente constan: Informe do aparellador municipal do 16 de xaneiro de 1956 e
Ditame da Comisión de Cemiterios, onde a vista da solicitude e con arranxo os planos
que achega, proponlle á Comisión Municipal Permanente, acceda ao solicitado previa
fixación de línea e rasante pola oficina de Obras e previo pago dos arbitrios
correspondentes.
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Tamén consta Memoria construtiva xunto co Proxecto dun grupo de 16 nichos no
cemiterio de Teis, visado en data 23 de decembro de 1955 polo Colexio Oficial de
Aparelladores de Galicia “Zona Sur” e polo Colexio Oficial de Arquitectos de León,
Subdelegación de Vigo, en data 19 de decembro de 1955.
A Comisión Municipal Permanente en sesión do 21 de marzo de 1956, acordou aproba-lo
Ditame da Comisión de Cemiterios.”
V.- Polo exposto, segundo os datos obrantes no Servizo de Cemiterios desde Concello, non
cabe ningunha dúbida de que o Concello de Vigo NON CONSTRUIU OS NICHOS AFECTADOS
polos problemas de estabilidade, senón que se limitou a ceder o terreo a perpetuidade ou
mesmo a enaxenalo sendo os propios interesados os que realizaron a construción.
A normativa de réxime local anterior á vixente na actualidade permitía enaxenar ou ceder
parcelas a perpetuidade nos cemiterios municipais para enterramentos e, así, a Lei de réxime
local de 24 de xuño de 1955 referíase no seu artigo 101.2. apartado c) á distribución e
enaxenación de parcelas nos cemiterios municipais e, por outra banda, o Regulamento de
policía sanitaria mortuoria aprobado por Decreto de 20 de xullo de 1974 mantiña a validez da
adquisición de enterramentos a perpetuidade, como tiñan feito os regulamentos sobre a materia
anteriormente vixentes e as propias ordenanzas municipais.
Ao amparo desta normativa, o Concello cedeu a perpetuidade ou enaxenou os terreos sobre os
que os titulares construíron os nichos.
A vixente lexislación de réxime local establece que:
- Os cemiterios municipais son bens de dominio público e, dentro destes, dos de servizo público
(arts. 132 da Constitución Española, 79 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local -LRBRL-, 74 do Rdl 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido
das disposicións legais vixentes en materia de réxime local -TRRL- e 4 do Rd 1372/1986, de 13
de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais -RBEL-).
- Gozan das notas de inalienabilidade, inembargabilidade imprescriptibilidade (arts. 132 da CE,
80 da LRBRL e 5 do RBEL).
- Os cemiterios municipais como bens de dominio público, servizo público, poden ser obxecto de
utilizarse privativa conforme a súa afección a través da correspondente concesión administrativa
cunha duración máxima de 99 anos a partir da entrada en vigor do RBCL/1986 e dende a
entrada en vigor da Lei 33/2003, de 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas
(04/02/2004), cun máximo de 75 anos segundo establece o artigo 93.3. da dita Lei.
A Xurisprudencia do Tribunal Supremo, a raíz da Sentenza de 2 de xuño de 1997, ditada pola
Sala Terceira, do Contencioso Administrativo, Sección 4ª, REC. 8344/1991, veu a establecer
respecto daquelas títulos de adquisición a perpetuidade nos cemiterios municipais, anteriores á
vixente lexislación de réxime local, que:
“FUNDAMENTO DE DEREITO SEGUNDO
(...)
Sin embargo ello no significa que exista propiamente hablando una propiedad privada del
entrerramiento, al ser ésta incompatible con el carácter de dominio público del cementerio
municipal. La adquisición de derechos que ciertamente se produce ha de ser considerada, a
tenor de la doctrina de nuestra Sentencia de 6 octubre de 1994, como una concesión de
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dominio, con las características que tales concesións tienen en nuestro ordenamiento jurídico.
(...)
(...). Sin embargo, por más que para las adquisiciones de derechos anteriores a la normativa
vigente no se puedan aplicar los plazos y límites temporales que establece la legislación actual,
ello no implica que la adquisición a perpetuidad suponga una vigencia indefinica durante cientos
de años. Por el contrario, ha de entenderse que existe el límite máximo temporal de 99 años,
transcurrido el cual tendría lugar la prescripción inmemorial, lo cual no es admisible tratándose
de bienes de dominio público. Entiende la Sala, por tanto, que la vigencia de las concesiones a
perpetuidad, como lo es aquella sobre la que se discute, encuentra el límite temporal antes
indicado, transcurrido el cual ha de entenderse recuperada la libre disposición del enterramiento
por las autoridades municipales.”
A Sentencia de 24 de novembro de 2003 do TS, Sala terceira do Contencioso Administrativo
(rec. 8016/200), establece:
“FUNDAMENTO DE DEREITO SEGUNDO:
(...)
Debe reconocerse que la planteada ha sido una cuestión ardua, respecto a la que ha ido
pronunciándose la jurisprudencia según la evolución de los tiempos. Pues se encontraba
arraigada la convicción popular de que las sepulturas donde se depositaban los restos de
familiares se adquirían, en su caso, a perpetuidad y se empleaba dicha terminología. Lo cierto es
que partiendo de una correcta calificación en derecho no podía estarse a la denominación de los
negocios jurídicos correspondientes como adquisición en propiedad, teniendo en cuenta que se
trata de bienes fuera del comercio y la supuesta propiedad se hubiera tenido o ejercido dentro de
una propiedad pública como eran los cementerios municipales. Por ello se ha ido dictando una
jurisprudencia que no siempre ha mantenido el mismo criterio, relativa en ocasiones a casos
como el presente en los cuales, habiéndose adquirido el enterramiento a perpetuidad en fecha
relativamente remota cuando no estaban perfilados los conceptos jurídicos, se pretendía el
cambio de titularidad en términos tales que implicaba una sucesión en la propiedad de la
sepultura. Ello presuponía la consideración del derecho como de propiedad, y el carácter
perpetuo de la cesión.
No obstante, esta evolución jurisprudencial ha concluido con nuestras Sentencias de 2 de junicio
de 1997 y 14 de diciembre de 1998 en las que se mantiene que la cesión de sepulturas es un
negocio jurídico concesional sobre el dominio público, y que la expresión «a perpetuidad» no
puede interpretarse literalmente ya que en cualquier caso los derechos sobre el dominio público
no pueden otorgarse durante un plazo superior a 99 años, siendo conforme a derecho que los
Ayuntamientos establezcan un plazo menor.”
No mesmo sentido, sentencia de 26 de maio de 2004.
VI.- Os arquitectos municipais emitiron informe en data do 11 de xuño de 2013 co seguinte
contido:
“Redáctase o presente informe, co obxecto de dar resposta á dilixencia do Xefe de Medio
Ambiente, Sanidade e Consumo de data 10/05/2013 no que se solicita informe sobre os nichos
con problemas de estabilidade no Cemiterio de Teis no relativo ós seguintes aspectos:
1. Causas fundamentais que motivaron os problemas de estabilidade dos nichos afectados.
2. Se os problemas de estabilidade dos nichos veñen derivados dunha deficiencia o falla de
conservación da zona común de uso público do cemiterio municipal que mantén o Concello.
1. A causa que motivou os problemas de estabilidade dos nichos afectados parte do feito de que
existen escorrentías de auga no subsolo do cemiterio que xeraron un “lavado” do material de
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recheo sobre o que están asentados os nichos, o que ocasionou unha perda de capacidade
resistente do mesmo e logo, unha perda de verticalidade do conxunto de nichos.
Sendo a única causa a da perda de estrato resistente no solo de cimentación, cabe informar cas
características construtivas dos nichos non poden soportar estas deficientes condicións de
cimentación xa que este conxunto de nichos contan cunha cimentación moi sinxela, propia deste
tipo de construcións de escasa entidade e da época na que foron construídos (a maior parte dos
nichos construídos nesa época – anos 40 e 50 do século pasado – teñen as mesmas
características construtivas).
Por outra parte, tódolos nichos afectados teñen na súa base uns ocos para as cinzas, espazos
que teñen a mesma profundidade do nicho e que chegan a ser un foco de problemas, xa que a
auga de chuvia acumúlase neles e penetra directamente no terreo de recheo sobre o que se
construíron estes nichos.
Aínda que existe un rego de auga que discorre paralelamente ó peche do cemiterio (pola parte
traseira dos nichos afectados pola perda de verticalidade), consideramos que as augas deste
rego non son a orixe do problema de estabilidade dos nichos xa que, si fora así, o muro de
peche do cemiterio (situado na parte traseira dos nichos e lindante co rego) sería o primeiro
afectado (e non o é) e ademáis, os nichos non estarían inclinados cara o cemiterio senón que se
inclinarían cara o regato.
2. Os problemas de estabilidade dos nichos non veñen derivados dunha deficiencia ou falla de
conservación da zona común de uso público do cemiterio municipal que mantén o Concello. Tal
e coma se explicou, a causa desta problemática é a existencia de augas no subsolo
(confirmadas no estudio xeotécnico feito no ano 2011) que producen un lavado de finos que,
unido a unha cimentación superficial de escasa entidade e que non ten as características
construtivas e resistentes necesarias para compensa-las deficiencias no estrato sustentante,
deriva no xiro e perda de verticalidade das estruturas.
Con todo, é moi importante o mantemento das canalizacións de auga de chuvia existentes na
zona común de uso público co obxecto de que estas augas non se filtren no terreo uníndose ás
existentes no subsolo e logo incrementando o problema de lavado de finos.”
VII.- O artigo 80.8ª. do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de bens das entidades locais establece que os titulares dos dereitos de uso ou
aproveitamento privativo sobre bens de dominio público teñen a “obrigación de manter en bo
estado a porción de dominio utilizado e, no seu caso, as obras que construíra”.
No caso que nos ocupa, os titularidades do aproveitamento privativo sobre os terreos de dominio
público realizaron as obras e, por tanto, son donos destas ata tanto non revertan, se fose o caso,
na administración municipal. O citado Regulamento de bens que establece o réxime xurídico
concesional sobre bens de dominio público das entidades locais sinala que as obras reverteran á
Administración local ao final da concesión, se fose o caso, ou terán que ser derrubadas polos
propios titulares concesionais de acordo co establecido neste título. En idénticos termos a
vixente LPAP.
Tamén, ao abeiro do establecido no artigo 97 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, (LPAP) en
relación co artigo 9 e 199 da LOUGA, corresponde aos titulares deste dereito de uso ou
aproveitamento dos nichos o deber da súa conservación.
VIII.- Por todo o que se leva exposto pode concluírse que:
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- O Cemiterio municipal de Teis é un ben de dominio público destinado ao servizo público de
cemiterio.
- O Concello de Vigo non construíu os nichos afectados polos problemas de estabilidade, senón
que se limitou a ceder o terreo a perpetuidade ou mesmo a enaxenalo sendo os propios
adquirentes ou cesionarios os que realizaron as construcións dos nichos.
- A xurisprudencia considera que que esta venda ou cesión de terreos a perpetuidade debe
entenderse como un dereito de concesión para a ocupación privativa do terreo de dominio
público (neste caso con execución de obra) para sepulturas por un prazo máximo de 99 anos.
- Que toda vez que non ten transcorrido a día de hoxe o citado prazo, os titulares e donos das
obras son os propios concesionarios ou cesionarios, ata tanto non revertan á administración
municipal e, por tanto, os que teñen a obriga da conservación e reparación das construcións de
nichos na súa integridade.
- Que a causa que motivou os problemas de estabilidade dos nichos, segundo se deriva do
informe dos arquitectos municipais, non é outra que a sinxela cimentación dos nichos sobre o
terreo no que se emprazan e non deriva dunha deficiencia ou falla de conservación da zona
común de uso público do cemiterio municipal que mantén o Concello.
IX.- Agora ben, tendo en consideración que:
- Os nichos foron apuntalados polo Concello para garantir a estabilidade das ocupacións ata que
non se realicen os traballos de reforzo da cimentación tal e como indicaron os arquitectos
municipais, con ocupacións por mor do apuntalamento de zonas libres e de tránsito do cemiterio.
- Que as obras terán que ser debidamente supervisadas e coordinadas por técnicos municipais
co obxecto de que non afecten nin entorpezan o normal uso do cemiterio municipal.
- Que a maioría dos titulares do dereito sobre os nichos, a pesar das notificacións e publicacións
no BOP realizadas, non compareceron no trámite de audiencia do procedemento, que existen,
tamén, un importe número de titulares dos que se descoñece o seu enderezo e se ostentan, na
actualidade, a titularidade dos nichos ou a cederon a outros particulares, o que dificultaría,
demoraría ou mesmo imposibilitaría a execución das obras polos particulares.
- Que as obras deben executarse no menor prazo de tempo posible por mor da situación
existente dos nichos que se reflicte nos informes dos técnicos municipais e que afectan a terreos
de dominio público municipal.
Polo exposto, en beneficio do interese público municipal considérase idóneo que sexa o propio
Concello o que realice o correspondente proxecto técnico que recolla as obras precisas a
realizar, o aprobe e as execute directamente. Todo elo sen prexuízo de posteriores accións que
conforme a dereito correspondan ao Concello segundo a lexislación vixente.
X.- Respecto das alegacións presentadas durante a tramitación do procedemento e virtude dos
fundamentos de dereito citados con anterioridade deben desestimarse toda vez:
- Son os propios titulares do dereito de aproveitamento privativo sobre o terreo de dominio
publico, donos da obra dos nichos, os cales están obrigado á realización das obras precisas de
conservación destes.
- O informe dos arquitectos municipais conclúe que as augas do rego que discorre
paralelamente ó peche do cemiterio (pola parte traseira dos nichos afectados pola perda de
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verticalidade) non son a orixe do problema de estabilidade dos nichos -ademais o dominio
público destas augas sería de titularidade da Comunidade Autónoma- nin son consecuencia da
falla de mantemento das zonas comúns de uso público do cemiterio que mantén o concello, xa
que a causa é a sinxela cimentación das construcións de nichos.
- Os titulares dos nichos xa foron requiridos no ano 2000 e 2001, mediante avisos, notificacións
individuais, publicación prensa local, co obxecto de que procederan, previa solicitude de licenza,
á reparacións dos nichos, recalque ou consolidación por desplome dos nichos. Tales obras non
foron executadas. Por tanto, o Concello intimou aos titulares dos dereitos sobre os nichos para
que executasen as obras precisas de reparación o que non fixeron.
- O presente procedemento administración de execución de obras é un procedemento regrado
que debe seguir os trámites legalmente previstos e de debe concluír coa resolución que
legalmente proceda.
Polo exposto, PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL en virtude das competencias que
ten legalmente atribuídas, a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Desestimar as alegacións presentadas durante a tramitación deste procedemento
que se reflicten no corpo deste escrito, en virtude dos fundamentos de dereito que se recollen na
parte expositivo deste acordo.
SEGUNDO.- Ordenar aos titulares do dereito de uso aproveitamento privativo dos nichos do
cemiterio municipal de Teis que sinala o informe da xefa do negociado de cemiterios de data 12
de decembro de 2012 obrante no expediente:
- Titulares dos 97 nichos de 3ª clase: Nº 581 a 676;
- Titulares dos 72 nichos de 2ª clase: Nº 1 a 12 (Folio 118 a 129); Nº 1 a 16 (Folio 130 a 145), Nº
1 a 16 (Folio 146 a 161), Nº 1 a 16 (F. 162 a 177), Nº. 1 a 12 (F. 178 a 189).
- Titulares dos 12 nichos da clase B: Nº 1 a 12
a realización das obras de reforzo da cimentación deste nichos, cuxas construción son da súa
titularidade, para garantila súa estabilidade e evita-la súa derruba.
TERCEIRO.- Declarar o interese público municipal na realización das devanditas obras polos
motivos indicados nos fundamentos xurídicos deste acordo e, conseguintemente, e con
independencia de posteriores accións que conforme a dereito correspondan ao Concello
segundo a lexislación vixente, proceder á redacción do proxecto técnico que recolla as obras
precisas a realizar, á súa aprobación, á contratación das obras pola administración municipal e a
súa execución.
CUARTO.- Ordenar ós arquitectos de obras e proxectos municipais da Xerencia Municipal de
Urbanismo que procedan, a maior brevidade posible, á redacción do correspondente proxecto
técnico para a execución das obras precisas para garantir a estabilidade e evita-la derruba dos
nichos para, posteriormente, proceder a súa aprobación, contratación e execución das obras
directamente pola administración municipal.
QUINTO.- Informar ós interesados que consonte os artigos 116.1, 117.2 e 43.2 da Lei 30/1992,
de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común e os artigos 8, 46.1 e 46.4 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición
contencioso-administrativa, contra o presente acordo, poderán interpoñer o RECURSO
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, perante o mesmo órgano que o ditou, no prazo dun mes a
contar desde o seguinte ó da súa notificación ou ben directamente RECURSO CONTENCIOSO-
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ADMINISTRATIVO perante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Vigo, no prazo de dous
meses, contado desde o día seguinte a aquel en que se notifique a resolución expresa.
No caso de interpoñer o recurso potestativo de reposición, deberá ser resolto e notificado no
prazo dun mes, entendéndose desestimado polo transcurso de dito prazo sen resolución
expresa notificada, podendo daquela os interesados interpoñer recurso contenciosoadministrativo, perante o Xulgado do contencioso administrativo de Vigo, no prazo de seis meses
contados desde o día seguinte a aquel no que deba entenderse presuntamente desestimado o
recurso potestativo de reposición interposto.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
5(849).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR IMPORTE DE 8.437,62€ A
FAVOR DE SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.
-SAMYLPOLOS SERVIZOS DE LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E
MANTEMENTO
INTEGRAL
DOS
CEMITERIOS
MUNICIPAIS-PRIMEIRA
QUINCENA XUÑO 2013. EXPTE. 9963/255.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
30.07.13, e de acordo co informe-proposta da xefa de Negociado de Cemiterios, do
15.07.13, conformado polo xefe de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo, e pola
concelleira delegada da Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización substitutiva mediante convalidación a favor de “SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. -SAMYL-” por importe
de 8.437,62 euros (IVE engadido) segundo factura correspondente a primeira quincena do mes de xuño de 2013, pola realización dos servizos de limpeza, acondicionamento e mantemento integral dos cemiteiros municipais naquelas datas.
2º.- Recoñece-la obriga de pagamento a favor de “SERVICIOS AUXILIARES DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. -SAMYL-, CIF.: B-47037577)”, por importe de
8.437,62 euros (IVE engadido) pola realización dos servizos de limpeza, acondcionamento e mantemento integral dos cemiteiros municipais na primeira quincena do
mes de xuño de 2013, con cargo á Partida orzamentaria 1640.2279900 do vixente
exercicio.
3º.- Notificar o presente acordo aos interesados nos termos do artigo 58 da Lei
30/1992, de 26 de novembro.

6(850).ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE
ASESORAMENTO, APOIO A XESTIÓN E AVALIACIÓN DO PROXECTO IMOS
TRABALLAR. EXPTE. 9502/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da
secretaria da Mesa de Contratación, do 24.07.13, a Xunta de Goberno local acorda:
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1º.- Adxudicar a METODO ESTUDIOS CONSULTORES, S.L.U., o procedemento
negociado con publicidade dos servizos de asesoramento, apoio a xestión e
avaliación do proxecto Imos Traballar (expediente 9502-77) por un prezo de
37.537,19 euros, sendo a cota correspondente o IVE de 7.882,81 euros, o que
supón un prezo total do contrato de 45.420 euros.
2º.- O adxudicatario comprometese a adscribir ó contrato como medios persoais
un /unha coordinador/a que asumirá as labores de interlocutor con Concello de Vigo.
Deberá ter titulación universitaria superior e acreditar unha experiencia mínima de
tres anos en servizos similares ó obxecto do contrato.
Todo iso de acordo coa oferta presentada e os pregos de prescricións técnicas e de
cláusulas administrativas particulares que rexen a presente licitación.
7(851).ALLEAMENTO DE 164 VEHÍCULOS PARA CHATARRA. EXPTE.
4520/241.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da
secretaria da Mesa de Contratación, do 24.07.13, a Xunta de Goberno local acorda:
Allear a DESGUACES GIL, S.L., con CIF B-36.832.434, os 164 vehículos
depositados no Parque Móbil municipal que se relacionan a continuación por un
prezo de 32.868,00 €:
Matricula
PO-2411-BH
6970-FCC
B-9151-HG
B-4652-WS
C-9217-AY
C-4505-BHN
C-3270-BRX
P-0195-HKP
PO-8164-AC
PO-2486-AP
PO-7278-AT
PO-1129-AU
PO-5389-AU
PO-5206-BJ
PO-9781-BM
8637-FRY
C-2365-BHF
C-6217-BKK
C-1311-BPB
C-5588-BPF
C-8189-BPS
C-2947-BPX
C-8338-BTZ
GC-5001-CD
PO-5271-AW

Marca Modelo
SEAT CORDOBA 1 9 TDI
FORD TRANSIT CONNECT
GILERA RX ARIZONA
VOLKSWAGEN GOLF 1.3
FORD ORION 1.6
HONDA SFX 50 CC
RIEJU RS 2 NAKED
VAUXHALL VECTRA
RENAULT R11 GTD
CITROEN ZX AVANTAGE
OPEL ASTRA C16 E
FORD COURIER
RENAULT CLIO 1.2
RENAULT R CLIO
SKODA FELICIA 1.3
KIA CEE ' D
YAMAHA TZR 50
PEUGEOT ELYSEO 50
PIAGGIO ZIP AGUA
KYMCO BETÑWIN 50
VESPINO 82 E
DAELIM MESSAGE
SAMADA POLE
FIAT PUNTO
VOLKSWAGEN GOLF INY

S.extr.urx. 2.08.13

VIG-0360KX250C000539
2308-BLR
B-9703-JV
B-7484-PD
C-6326-AT
C-6396-BGW
C-6600-BHD
C-0582-BKX
C-3134-BPY
C-6192-BTJ
LE-5862-AJ
M-0388-MH
PO-4787-AG
PO-6616-AU
PO-7214-AV
PO-9922-AX
PO-7475-AY
PO-7357-BD
PO-7381-BH
PO-7228-BJ
V-1887-HD
SP61225/12
4779-GO
8525-CRV
C-8828-BBD
C-7578-BDH
C-2367-BGY
C-9442-BTG
PO-7511-AF
PO-5370-AZ
PO-1129-BB
PO-1618-BF
PO-5418-BS
S-0646-AD
S-0950-VKK
SG-9777-G
TF-2169-CB
C-8697-BSH
PO-8833-BB
C-1221-BK
C-4001-BTV
PO-5165-AF
PO-2345-BB
PO-9691-AS
B-9089-SD
4936-GHD
B-9859-KV
OU-8258-J
6274-CZG
M-3410-XD
6457-CMD
1063-CKR

MACAL DAKAR
KAWASAKI 75
VOLKSWAGEN POLO
PEUGEOT 309 GLD
CHRYSLER VISION 3.5
RENAULT R-5
DERBI ATLANTIS
PIAGGIO ZIP BASE MY
YAMAHA CY 50
YAMAHA CS 50 Z
GILERA RUNNER 50 SP
CITROEN XANTIA 1.9TD
FORD ESCORT 1.6
PEUGEOT 309 GL
OPEL CORSA C15 TD
FORD ESCORT 1.8
RENAULT EXPRESS 1.9
SEAT IBIZA 1.4
CITROEN ZX
HYUNDAI COUPE 1.6 FX
HYUNDAI COUPE 1.6 FX
OPEL CORSA
BICICLETA
VOLKSWAGEN GOLF
FIAT STILO
AIXAM C34 VB
YAMAHA CW 50RSP
YAMAHA YN50
S.Y.M. DD50
MERCEDES BENZ MB 120
FIAT PUNTO 55 S 3P
SEAT IBIZA 1.9 D
FORD ESCORT 1.8 TC-D
SEAT LEON 1.6
FIAT TIPO 1.9
RENAULT MEGANE
FIAT PUNTO 55 - S
CITROEN BERLINGO 1.8
KEEWAY HURRICANE 50
CITROEN XANTIA 1.9
RENAULT TRAFIC 900
AIYUMO ARUBA 50
SEAT TERRA
CITROEN C 15 D
CITROEN ZX 1.4 AURA
SEAT IBIZA 1.4
SUZUKI GSF 650
B.M.W. 535 I
IVECO 109 14
PEUGEOT 307 3P
HYUNDAI ACCENT 5 P
CITROEN C-15 1.9
PEUGEOT 206 1.4

S.extr.urx. 2.08.13

0067935
SP62654/12
SP62655/12
2983-BHT
3016-BJF
7758-BKB
4558-CFH
0238-CRR
6818-DGZ
6902-DKY
9429-DLS
0538-FWZ
3238-HLK
B-6952-UY
B-2603-WL
C-9863-BDZ
C-5400-BGC
C-4466-BGX
C-6408-BKN
C-3243-BTS
C-7219-BTS
C-8458-BTV
CC-8495-O
OR-1639-F
OR-0599-U
PO-8006-AG
PO-3965-AN
PO-2347-AP
PO-5152-AZ
PO-9510-BB
PO-6284-BF
PO-0006-BN
S-5433-AP
UD-26007849-CSW
8893-FLT
5431-FSW
C-5399-BGC
C-3169-BJR
C-2299-BMX
C-4876-BMZ
C-4458-BPL
C-7190-BSN
PO-3848-AS
C-0559-BCX
C-5182-BDY
C-3232-BGV
C-5422-BHW
C-9608-BRK
C-5688-BTY
PO-5585-V
PO-7713-AP
PO-1139-AS

PIAGGIO
BICICLETA XTREME
BICICLETA
CITROEN C15 1.9D
CITROEN XANTIA 2.0
VOLKSWAGEN GOLF 1.8
RENAULT CLIO
SEAT CORDOBA 1.9
RENAULT MEGANE
RENAULT MEGANE
KYMCO BET&WIN 125
SUZUKI UH 125
SEAT TOLEDO 1.9
FORD FOCUS 3 PTAS
PEUGEOT 306 3P XS
PIAGGIO ZIP BASE MY
PEUGEOT ELYSEO 50 CC
DERBI SM 2000
HONDA SFX 50
S.Y.M. DD 50
MALAGUTI PHANTOM F12
YAMAHA CS 50 Z
FIAT BRAVA 1.4 I.E.
RENAULT R-5 GTL
SEAT CORDOBA 1.9 D
OPEL KADETT 1.6 S
CITROEN ZX 1.9 D
CITROEN ZX 1.9 D
PEUGEOT 406 SLDT
OPEL CORSA 1.5 D
SUZUKI GSX R 600
PEUGEOT 306 3 P
KIA SEPHIA II
FIAT CROMA
SEAT LEON 1.9
DACIA LOGAN
FRC RACING
PIAGGIO TYPHOON 50
PIAGGIO NSP 50 2T
SUZUKI AY 50 AW
HONDA SFX 50
KYMCO YUP 50
YAMAHA CS 50 Z
FORD FIESTA 1.1
PEUGEOT SPEEDFIGHT
YAMAHA NEOS
GILERA RUNNER 50
PIAGGIO NRG FL AGUA
APRILIA SONIC 50
PIAGGIO VESPA LX 50
PEUGEOT 205 GR
CITROEN C15 RD
CITROEN ZX 1.4 REFLE
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PO-4135-AU
PO-4434-BC
6774-BBV
6934-CVB
3122-CHG
C-4956-BDM
C-0443-BHH
C-7265-BNZ
C-1515-BTB
C-5090-BVM
LE-0595-AB
PO-1656-AF
PO-8780-AG
PO-0323-AN
PO-5045-BF
PO-9026-BJ
PO-8041-BM
4794-BRM
C-5403-BDY
M-6812-NH
PO-3818-AG
PO-8183-AL
PO-3988-BJ
PO-9996-BL
V-8302-FN
C-7678-AS
C-1114-BJT
OU-4642-T
PO-0064-AX
PO-8786-AK
PO-5401-AT
OR-3248-P
PO-5948-AY

NISSAN MICRA
RENAULT EXPRESS 1.9
PEUGEOT 206 3P
HYUNDAI COUPE
OPEL CORSA
APRILIA
PIAGGIO ZIP AGUA
MBK CS 50 Z
APRILIA SONIC
YAMAHA CS 50 Z
RENAULT MEGANE
MERCEDES BENZ 190 E
MERCEDES BENZ 300 D
RENAULT CLIO 1.2
PEUGEOT 106
HYUNDAI H100
SEAT IBIZA 1.4
PEUGEOT 206 XS PS110
APRILIA SR 50 AGUA
FORD FIESTA 1.3
CITROEN AX SAPORO
CITROEN C15 D
PEUGEOT 306 GRAFFIC
CITROEN XSARA 1.9 TD
SEAT IBIZA 1.4 3P
FORD FIESTA 1.4
DERBI ATLANTIS
FORD ESCORT
OPEL CORSA C15 D
OPEL KADETT 1.6 SV
RENAULT R-19
AUDI A-4
VOLKSWAGEN POLO”

8(852).RECOÑECEMENTO POR PARTE DO CONCELLO DE VIGO DO
DEREITO Á DEVOLUCIÓN DE 5.060,15 € A FAVOR DO INSTITUTO DA MULLER.
EXPTE. 4960/224.
Dáse conta do informe-proposta da axente de Igualdade, do 1.08.13, conformado
pola xefa do Servizo de Igualdade e pola concelleira delegada de Igualdade, que di o
seguinte:
Con data 13 de xuño de 2011 formalizouse convenio de colaboración suscrito entre o Instituto de
la Mujer e o Concello de Vigo para a realización de actividades conxuntas para o desenvolve mento dun Programa dirixido a incrementar a empregabilidade das mulleres en situación ou risco
de exclusión durante os anos 2011 e 2012. (Programa Clara) e con data 30 de agosto de 2012,
asínase a Adenda de modificación a dito convenio.
A vixencia do convenio exténdese ata o 31 de decembro de 2012, debendo o Concello presentar
a xustificación das actuacións realizadas e pagadas con anterioridade ao 31 de decembro de
2012, antes do 31 de xaneiro de 2013, según se establece na claúsula segunda da Adenda de
modificación de dito convenio.
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Con data 30 de xaneiro de 2013 e rexistro de saída número 2154, o Concello de Vigo procede a
remitir ao Instituto de la Mujer a xustificación correspondente á anualidade do exercicio 2012 correspondente ás actuacións realizadas no marco do convenio.
Con data 27 de xuño de 2013 e rexistro de entrada número 130076011, o Concello de Vigo recibe do Instituto de la Mujer notificación sobre o acordo de inicio de expediente de reintegro de
parte da subvención recibida na anualidade 2012 no marco do convenio para o desenvolvemento dun programa dirixido a incrementar a empregabilidade das mulleres en situación o risco de
exclusión, durante os anos 2011 e 2012 (Programa Clara)
En dito expediente de reintegro no seu punto primeiro, acórdase: “ iniciar el procedimiento adminstrativo para la declaración de la procedencia del reintegro parcial de la aportación económica anticipada por el Instituto de la Mujer en el marco del convenio de colaboración firmado en fecha 13 de junio de 2011, por los motivos expuestos en el presente acuerdo y que asciende a cin co mil sesenta euros con quince céntimos ( 5.060,15€)”
Con data 28 de xuño de 2013 a Xunta de Goberno Local aproba a comparecencia en trámite de
audiencia do Concello de Vigo no expediente de reintegro parcial número 11CVL037 iniciado
polo instituto da Muller, correspondente á xustificación da anualidade 2012 presentada por este
Concello no convenio de colaboración suscrito entre as partes para o desenvolvemento do Programa Clara.
Con data 31 de xullo de 2013 o Concello de Vigo recibe o escrito no que o Instituto da Muller no tifica o acordo de reclamación de reintegro con número de expediente 11CVL037, poñendo así
fin á vía adminstrativa e acorda no seu punto primeiro declarar a procedencia do reintegro parcial coa conseguinte obligación de realizar a devolución por parte do Concello de Vigo da canti dade de cinco mil sesenta euros con quince céntimos (5.060,15 €), cantidade anticipada polo
Instituto da Muller en concepto de aportación para a financiación do convenio formalizado con
data 13 de xuño de 2011, modificado pola Adenda suscrita o 30 de agosto de 2012.
Atendendo a estes antecedentes, proponse á Xunta de Goberno Local que adopte o seguinte
acordo:
“Primeiro.- Por parte do Concello de Vigo recoñecer o dereito á devolución reclamado no expediente 11CVL037 en favor do Instituto da Muller .
Segundo.- Proceder á devolución por parte do Concello de Vigo da cantidade de cinco mil
sesenta euros con quince céntimos (5.060,15 €), cantidade reclamada por parte do Instituto da
Muller a través do acordo de reclamación de reintegro, con número de expediente 11CVL037.
Dita devolución, deberá facerse efectiva con cargo á partida presupuestaria “Outros programas
de igualdade” 2311 2279903 do orzamento vixente da concellería de Igualdade.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
9(853).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR IMPORTE DE 27.436,58 € A
FAVOR DA FUNDACIÓN DE ESTUDOS E ANÁLISE FESAN POLA PRESTACIÓN
DO SERVIZO DE ATENCIÓN A NENOS E NENAS EN LUDOTECAS- MAIO E
XUÑO 2013. EXPTE. 3977/336.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
15.07.13, e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de Xuventude, do
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8.07.13, conformado pola concelleira de Xuventude e a concelleira de Facenda, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización substitutiva mediante a validación das actuacións realizadas sen fiscalización previa, que figuran nas facturas número B/15 e B/16 de Fundación de Estudos e Análise Fesan con CIF G15597669 por un importe total de
27.436,58 euros en concepto de Prestación do servizo de atención a nenos e nenas
nas Ludotecas de Casa da Xuventude e Pavillón de Coia durante os meses de maio
e xuño de 2013 do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o
exercicio 2013.
2º.- Recoñecer a obriga a favor de Fundación de Estudos e Análise Fesan con CIF
G15597669 por un importe total de 27.436,58 euros, en concepto de Prestación do
servizo de atención a nenos e nenas nas Ludotecas de Casa da Xuventuce e
Pavillón de Coia durante os meses de maio e xuño de 2013, partida 3370 2279900
“Ludoteca Casa da Xuventude e Coia” do programa orzamentario da Concellería de
Xuventude para o exercicio 2013”.
10(854).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR IMPORTE DE 15.840,00 € A
FAVOR DA XOMA INICIATIVAS SOCIAIS POLA ASISTENCIA TÉCNICA PARA O
ASESORAMENTO EN INFORMACIÓN E DINAMIZACIÓN XUVENIL- MAIO E
XUÑO 2013. EXPTE. 3971/336.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
15.07.13, e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de Xuventude, do
8.07.13, conformado pola concelleira de Xuventude e a concelleira de Facenda, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización sustitutiva mediante a validación das actuacións reali zadas sen fiscalización previa, que figuran nas facturas número X08/13 e X10/13, de
“Xoma Iniciativas Sociais” C.I.F. B36873925, por un importe de 15.840,00 euros en
concepto de Asistencia Técnica para o asesoramento en información e dinamización
xuvenil dos meses de maio e xuño de 2013 , con cargo á partida 3370 2279904
“Asistencia Técnica para Servizos de Información Xuvenil” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2013.
2º.- Recoñecer a obriga a favor de “Xoma Iniciativas Sociais” C.I.F. B36873925 , por
un importe total de 15.840,00 €, en concepto de Asistencia Técnica para o asesora mento en información e dinamización xuvenil dos meses de maio e xuño de 2013,
con cargo á partida con cargo á partida 3370 2279904 “Asistencia Técnica para
Servizos de Información Xuvenil” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2013”.
11(855).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR IMPORTE DE 12.257,32 € A
FAVOR DE “CONCEPCIÓN CUÑA PÉREZ” POLA XESTIÓN DO PUNTO XOVE MAIO E XUÑO 2013. EXPTE. 3974/336.
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Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
15.07.13, e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de Xuventude, do
8.07.13, conformado pola concelleira de Xuventude e a concelleira de Facenda, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a indemnización sustitutiva mediante a validación das actuacións reali zadas sen fiscalización previa, que figura nas facturas número 05/2013 e 06/2013
de “Concepción Cuña Pérez”, NIF 36.091261Y, por un importe de 12.257,32 euros
en concepto de xestión do Punto Xove durante os meses de maio e xuño de 2013,
con cargo á partida 3370 2279903 “Punto Xove” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude para o exercicio 2013.
2º.- Recoñecer a obriga a favor de “Concepción Cuña Pérez”, NIF 36091261Y por
un importe total de 12.257,32 euros, en concepto de xestión do Punto Xove durante
os meses de maio e xuño de 2013, con cargo á partida con cargo á partida 3370
2279903 “Punto Xove ” do programa orzamentario da Concellería de Xuventude
para o exercicio 2013”.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
quince minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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