ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 20 de setembro de 2013
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Raquel Díaz Vázquez
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

D. Cayetano Rodríguez Escudero
D. José Manuel Fernández Pérez

Invitados:
D. David Regades Fernández
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas do día vinte de setembro 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 ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a
tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. García Alvarez, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1010).- ACTA ANTERIOR. Apróbanse as actas da sesión ordinaria do 6 de
setembro e extraordinaria e urxente do 10 de setembro de 2013. Deberán
incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e
maila do Sr.Alcalde–presidente.

2(1011).PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: ALTA EXPTES.
13/1378, 24/1335,21/654, 25/1951, 25/2195, 25/2328, 04/1042, 02/1267, 06/709,
11/922 E 16/2090.
Examinadas as actuacións dos expedientes e de acordo cos informes-proposta do
xefe de Área de Benestar Social, conformados pola concelleira-delegada de dita
Área, a Xunta de Goberno local acorda conceder a prestación do Servizo de Axuda
no Fogar ás seguintes persoas:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Olga Mouriño Garrido. Expte. 1378/13.
Teresa Teijeiro Alvarez. Expte. 1335/24.
Rosa Estévez Rodríguez. Expte. 654/21.
Celia Blanco Vizcaíno. Expte. 1951/25.
Mª Concepción Álvarez Pérez. Expte. 2195/25.
María Celia García Morano. Expte. 2328/25.
María Domínguez Baños. Expte. 04/1042.
Carmen Villar Figueroa. Expte. 02/1267.
Celia Rey Puente. Expte. 6/709.
Gonzalo Dacosta Torres. Expte. 992/11.
José Figueirido García. Expte. 2090/16.

3(1012).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE CLECE, S.A, POLA
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DURANTE O MES DE
XULLO DE 2013. EXPTE. 87910/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
11.09.13, e de acordo co informe-proposta da técnica de Servizos Económicos,
conformado pola concelleira-delegada da Área de Política de Benestar, a Xunta de
Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 243.680,99 euros,
a favor de CLECE, S.A. (CIF: A-80364243), pola prestación dos servicios de axuda
no fogar (SAD) durante o mes de xullo de 2013.
SEGUNDO.- Imputar o gasto de 243.680,99 euros a partida orzamentaria
2310.2279901 “Prestación de servizos de axuda no fogar”, minorando dito importe
do RC 201300017924 de 1.691.666,76 euros.
4(1013).DAR CONTA DA RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DO
SERVIZO DE POLÍTICA DE BENESTAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE
XULLO-AGOSTO 2013. EXPTE. 88072/301.
En cumprimento das instruccións da base 31 das de execución do presuposto en
vigor, a concelleira-delegada da Área de Política de Benestar, dá conta dos expedientes de gasto menor tramitados polo departamento de Benestar Social no mes
de xullo-agosto de 2013, que son os seguintes:

DATA
30/08/13
30/08/13
30/08/13
30/07/13

CONCEPTO
CONEXIÓN ABASTECEMENTO
ALBERGUE
REPARACIÓN E MANTEMENTO
MOBILIARIO
SERVIZOS POSTAIS E MENSAXERIA
MANTEMENTO PLATAFORMA
REDESS

PARTIDA

Nº
OPERACIÓN

IMPORTE
EUROS

TERCEIRO

2120002

201300055988

2.610,51

AQUALIA

2150000

201300055990

3.000,00

VARIOS

2230000

201300055991

5.000,00

VARIOS

2279900

201300048767

3.751,00

UNIVERSIDADE DE VIGO

S.ord. 20.09.13

29/07/13
01/07/13
01/07/13
30/08/13
12/08/13

ASISTENCIA TECNICA DEPARTAMENTO BENESTAR SOCIAL
DIVIRTETE NO VERAN, PERSOAS CON DISCAPACIDADE
LECER NO VERAN, PERSOAS
CON DISCAPACIDADE
DIAGNOSTICO EDUCACIÓN
PARA O DESENVOLVEMENTO
SERVIZO INTERPRETACIÓN
TELEFÓNICA

2279900

201300048768

6.800,00

CARLOS GUILLEN GESTOSO

2279909

201300043925

18.000,00

ASOC. XUVENIL ABERTAL

2279909

201300043926

13.000,00

ASOC. GALEGA SAN FRANCISCO – AGASFRA

2279909

201300055989

5.000,00

ALICIA LOPEZ FARIÑA

2279917

201300051539

4.833,95

DUALIA TELETRADUCCIONES, S.L.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.
5(1014).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE EULEN SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, S.A., POLO SERVIZO ASISTENCIAL CORRESPONDENTE
AO MES DE AGOSTO DE 2013. EXPTE. 2011/315.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
16.09.13, e de acordo co informe-proposta da técnica de Servizos Económicos, do
4.09.13, conformado polo xefe da Área de Política de Benestar e pola concelleira
delegada de dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 57.370.92 euros, a
favor de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. (CIF: A-79022299), pola
prestación dos servicios de apoio á unidade asistencial de drogodependencias CEDRO durante o mes de agosto de 2013.
SEGUNDO.- Imputar o gasto de 57.370.92 euros a partida orzamentaria
3133.2279901 “Servicio Metadona”, minorando dito importe do RC 201300022448
de 393.116.38 euros.

6(1015).-

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

A)
HIDROSCIVIL, S.L. EXPTE. 4250/241.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
da Oficina Administrativa de Contratación, do 16.09.13, a Xunta de Goberno local
acorda:
Devolver a HIDROSCIVIL, S.L. a fianza de 5.108,85 euros constituida para
responder das reparacións varias no Paseo do río Lagares, tramo Castrelosdesembocadura, xa que as obras foron recibidas conforme ás condicións do prego
que rexeu a contratación e por transcorre-lo prazo de garantía.

B)

XESTIÓN A. CONTRATAS. EXPTE. 4422/241.
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Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
da Oficina Administrativa de Contratación, do 16.09.13, a Xunta de Goberno local
acorda:
Devolver a XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. as fianzas de 3.355,74,-,
11.388.- e 8.535,76 euros, constituidas para responder das obras de mellora
ambiental no areal do Vao; humanización da Avda. Citroen; e mellora de
abastecemento da rúa Areal, lote 1, respectivamente, xa que foron recibidas por se
executaren conforme ás condicións do prego que rexeu a contratación e por
transcorrer-lo prazo de garantía.

7(1016).REVISIÓN PREZO DO CONTRATO DE XESTIÓN DOS SERVIZOS
BIBLIOTECARIOS COMPLEMENTARIOS DA BIBLIOTECA “XOSÉ NEIRA
VILAS”. EXPTE. 14338/331.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización e de
acordo co informe-proposta do xefe do Servizo de Cultura e Bibliotecas, do
27.08.13, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Industria, Cultura,
Turismo e Festas, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a revisión ordinaria do prezo do contrato de xestión dos “Servizos
Bibliotecarios Complementarios para a Biblioteca da Avda. de Martinez Garrido
(Xosé Neira Vilas)” fixando o mesmo para o período do 15/03/2013 ao 14 de marzo
de 2014 en 290.517,19 €/ano
2º.- Recoñecer á empresa adxudicataria pola actualización do prezo do do contrato
a cantidade de 4.598,05 € polo período transcorrido entre o 15/03/13 ao 31/12/13
con cargo á bolsa de vinculación da partida 3340.2279910 “funcionamento da
Biblioteca M. Garrido”do vixente orzamento.
3º.- Recoñecer a empresa adxudicataria pola actualización do prezo do contrato a
cantidade de 1.210,01 € polo período transcorrido entre o 01/01/2014 e 14/03/2014.
con cargo á bolsa de vinculación da partida 3340.2279910 “funcionamento da
Biblioteca M. Garrido”do orzamento 2013.

8(1017).SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DA “II
CARREIRA 10 QM PRAIA DE SAMIL” O 29/09/2013. EXPTE. 11897/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do director
deportivo do IMD, do 12.08.13, conformado polo concelleiro de Deportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Autorizar a D. Javier Alvarez Salgado, a organizar o vindeiro domingo 29 de
setembro de 2013 a ,”II CARREIRA 10 QM PRAIA DE SAMIL” dita carreira terá a
súa saída dende a Avda. De Samil frente ao Polideportivo percorrendo ás rúas
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Canido e Rio, avda. Samil ata a Praia da Fonte e volta ata a meta no Polideportivo
de Samil, en horario de 9.30 a 13.00 horas.
9(1018).PROPOSTA DE SUBSANACIÓN ERRO E DE SUBSTITUCIÓN
OFICIAL CONDUTOR DA CONTRATACIÓN DO PROGRAMA “VIGO EMPREGA.
EXPTE. 10342/77.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe
do Servizo de Promoción Económica e Emprego, do 16.09.13, conformado polo
concelleiro de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, que di o seguinte:
Con motivo da tramitación do expediente de contratación do programam de inserción laboral
“Vigo Emprefa”, se ten detectado dunha banda un erro na modalidade de contrato proposta e
doutra a incompatibilidade de contratación dun oficial conductor, baseada no informe de copatibi lidad emitido pola sección de Cualificación e valoración de discapacidade de Vigo dependente
da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia.
Antecedentes:
1. A Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 8 de marzo de 2013, adoptou o acordo
de aprobar as “Bases de selección de persoas candidatas beneficiarias do programa de
emprego “VIGO EMPREGA” correspondente ao ano 2013 (Exp.9499/77).
a) As bases para a selección de persoas candidatas a beneficiarias do programa de
emprego “Vigo emprega”, aprobadas pola Xunta de Goberno Local de data
08/03/2013, establen no seu apartado 4 que a Modalidade de contratación que se
estíma oportuna é a modalidade de contrato de duración determinada de interese
social, a xornada completa.
b) Por erro a Xunta de Goberno Local de data 30/08/2013, a proposta deste servizo no
seu expediente 10259/77, aprobou no seu apartado sexto que dentro das súas
características que a modalidade de contratación sería o de “Obra ou servizo de duración determinada a xornada completa”, cando debería ser “contrato de duración
determinada de interese social, a xornada completa.”, polo que se debe proceder ñá
subsnación do erro detectado.
2. A Xunta de Goberno Local de data 30/08/2013, a proposta do servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, ten aprobado a contratación do persoal no Programa de
inserción laboral “Vigo Emprega” 2013 (expediente 10259/77).
a) Con data 13/09/2013, enviado polo servizo de Prevención de Riscos Laborais, se ten
recibido os certificados de compatibilidade para o desempeño do posto de traballo,
dos candidatos e candidatas propostos que presentan algún tipo de discapacidade,
entre os que se atopa o seguinte:
• D. Miguel Vega Filgueira.
• Posto de traballo:
Oficial Conductor.
• No informe de compatibilidade se indica que para o desenvolvemento do posto
se podrá realizar “mantendo os controis psiquiátricos que garantan a súa
estabilidade emocional e sempre que o tratamento farmacolóxico que recibe non
imprique un perigo propio para él ou para os demais cos conducción”.
b) Tendo en conta que o posto de oficial conductor, supón entre outras o
desenvolvemento das seguintes accións:
• Conducción do vehículo e maquinaria, que se lles asigne para o traslado de
materiais ou persoas, de acordo coas instruccións recibidas do superior.
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•

•
•
•
•

Mantemento e conservación básica do vehículo ou máquinas ó seu cargo (comprobación de niveis, pilotos, filtros, cambio de pezas sinxelas, etc.), así como o
traslado do vehículo ó taller para reparacións cando sexa necesario, e colaboración nas reparacións a realizar, baixo a dirección do profesional especialista.
Manexar toda a maquinaria e equipos usuais no seu oficio ou especialidade.
Informar dos erros ou desperfectos do equipo ou materiais de traballo ante o seu
superior.
Coidado e control do perfecto estado do material e ferramentas que precisa para
realiza-lo seu cometido.
Conforme ao indicado no “Informe de compatibilidade para o desempeño do
posto de traballo” de conductor de D. Miguel Vega Filgueira e que o servizo de
Desenvolvemento Local e Emprego, non dispón de persoal especializado que
poida realizar os controis psiquiátricos que se indican no informe e si o
tratamento farmacolóxico lle afecta ou non na conducción de vehículos pesados,
coa finalidade de garantir a seguridade das persoas do programa, non parece
axeitada a súa contratación.

Polo anteriormente exposto e en base as competencias que en materia de contratación ostenta
a Xunta de Goberno Local PROPONSE A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO::
Primeiro.- Proceder a subsanar o erro do acordo da Xunta de Goberno Local de data
30/08/2013(expediente 10259/77), de tal xeito que no seu apartado sexto de
características da modalidade de contratación, a mesma sexa a de “contrato de duración
determinada de interese social, a xornada completa.”.
Segundo.- Modificar o acordo da Xunta de Goberno Local de data
30/08/2013(expediente 10259/77), no seu apartado terceiro de contratación de oficiais
conductores, substituindo por incompatibilidade co desenvolvemento do posto de traballo
a D. Miguel Vega Filgueira con DNI nº 36062394G, polo primeiro suplente D. Jose
Manuel Salgueiro Serrano, con DNI nº 36055721R.

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

10(1019).- CONVENIO DE COLABORACIÓN COA “FUNDACIÓN FORMACIÓN
E EMPREGO” (FOREM GALICIA) PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
PROFESIONAIS NON LABORAIS INCLUÍDAS NO PROGRAMA FORMATIVO DE
ALUMNOS DOS CURSOS AFD 2013. EXPTE. 10310/77.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 17.09.13, e de
acordo co informe-proposta do xefe do Servizo de Desenvolvemento local e
emprego, do 30.08.13, conformado polo concelleiro de Emprego, Participación
Cidadá e Voluntariado, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Autorizar a sinatura do convenio entre D. Santos Héctor Rodríguez
Díaz, concelleiro delegado de Area de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado
do Concello de Vigo, segundo Decreto de Delegación de Alcaldía de 7 de febreiro de
2013 e Acordo da Xunta de Goberno Local de 8 de febreiro de 2013, e Dª Mª Luisa
Estalote Suárez, con DNI 32789914X, en representación do centro colaborador de
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formación ocupacional FOREM Galicia, para a regulación da realización das
prácticas que realicen os alumnos participantes nos cursos AFD.
SEGUNDO.- En ningún caso o Concello de Vigo asumirá ningún gasto derivado do
presente convenio, nin danos ou perdas que se poidan producir nas instalacións e
dependencias municipais como consecuencia da entrada en vigor do mesmo.
TERCEIRO.- Este período formativo non constitúe, baixo ningún concepto, una
relación laboral entre os alumnos e o Concello de Vigo.
ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN FORMACIÓN E EMPREGO DE GALICIA E O CONCELLO DE VIGO PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS NON
LABORAIS INCLUIDAS NO PROGRAMA FORMATIVO DE ALUMNOS DOS CURSOS AFD (Accións Formativas para Desempregados), segundo as bases reguladoras da orde de 31 de decembro de 2012.
Vigo, XX de setembro de 2013
REÚNENSE:
Por unha parte, D. Santos Hector Rodríguez Díaz, concelleiro delegado de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, en representación do Concello de Vigo, con enderezo social na Praza do Rey, nº 2 de Vigo, C.P. 36202 e CIF: P-3605700H, en virtude da delegacion conferida por
decreto de Alcaldía de 7 de febreiro de 2013 e Acordo da Xunta de Goberno Local de 8 de fe breiro de 2013.
Da outra, Dª Mª Luisa Estalote Suárez, Directora da Fundación Formación e Emprego de Galicia,
en adelante FOREM Galicia, con CIF G15428287 e enderezo Vía Edison, nº 1C, Polígono do
Tambre, 15890 en Santiago de Compostela, que actúa en nome e representación da mesma,
inscrita no Rexistro de Fundacións da Xunta de Galicia co número 1993/18, por tempo indefinido
en escritura outorgada o 16 de xullo de 1993 polo notario D. Ildefonso Sánchez Mera con
número 3.532 de protocolo.
Ambas as dúas partes recoñécense con capacidade legal suficiente para outorgar o presente
convenio e, para os efectos,
EXPOÑEN
Que ambas as partes recoñécense recíprocamente capacidade e lexitimidade para acordar.
Que o obxecto do presente acordo é a colaboración entre as entidades ás que representan para
o desenvolvemento das Prácticas dos alumnos dos cursos AFD, segundo as bases reguladoras
da Orde de 31 de decembro de 2012 da Conselleria de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia.
ACORDAN
Subscribir o presente acordo de colaboración para o desenvolvemento da formación en centros
dependentes do Concello de Vigo para o alumnado dos cursos AFD.
CLÁUSULAS
Primeira.- O alumnado dos cursos AFD desenvolverán actividades formativas programadas no
centro de formación e servizos do Concello de Vigo, sen que isto implique relación laboral algunha con esta institución, ésta será polo tanto estrictamente académica.
Segunda.- O Concello de Vigo colaborará na formación do alumnado dos cursos AFD sen que
en ningún momento poida verse afectado o seu normal funcionamento.
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Terceira.- Calquer accidente que o alumno poida sufrir dentro ou fóra do Concello de Vigo estará
cuberto por un SEGURO DE ACCIDENTES e unha PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVIL a
favor do alumno/a, contratada por FOREM Galicia, e que comprenderá todo o período de prácticas. O alumno, baixo ningún concepto, podrá reclamar responsabilidades ao Concello de Vigo.
O Concello de Vigo, en ningún caso, asumirá un gasto derivado do presente Convenio, nin de
danos e perdas que se poidan producir nas instalacions e dependencias do Concello de Vigo.
Cuarta.- De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, de decembro, de Protección de
datos de carácter persoal, o/a estudante en prácticas que por razón das actividades formativas
teñan acceso, en calquera fase do tratamento, a datos de carácter persoal, non revelará a persoa allea á empresa/entidade información da que tiveran coñecemento, nin utilizará ou disporá
dela dun xeito ou con finalidade distinta á esixida polas accións formativas; obriga que subsistirá
aínda despois de rematadas as mesmas, respondendo en caso de incumprimento do deber de
secredo fronte á empresa/entidade, sen prexuízo das responsabilidades que por igual causa pui desen derivarse ante a Axencia Española de Protección de Datos.
A tal efecto o/a estudante asinará coa empresa/entidade un documento no que se obrigue a
cumprir o deber de secredo antes citado.
Quinta.- A entidade responsable da docencia fará un seguimento do alumnado en coordinación
co responsable por parte do Concello de Vigo.
Sexta.- Número de prazas
O Concello de Vigo acollerá tres (5) alumnos de FOREM Galicia en calidade de estadía de prácticas; dous por cada un dos cursos AFD de “Actividades administrativas na relación co cliente” e
“Xestión contable e xestión administrativa para auditoría”, e un alumno polo de “Xestión integrada de Recursos Humanos”.
Ningún alumno terá a posibilidade de prorrogar ou repetir as prácticas realizadas ao abeiro deste
convenio (incorpórase o listado dos alumnos no anexo 1).
Sétima.- Número de horas e horario
As prácticas que realicen os alumnos do curso de “Actividades administrativas na relación co
cliente” consistirán en 120 horas, a realizar de 8 de novembro a 9 de decembro de 2013, reparti das en 20 xornadas laborais. No caso do curso de “Xestión integrada de Recursos Humanos” as
prácticas desenvolveranse de 29 de outubro a 26 de novembro de 2013, cunha duración total de
120 horas e ao longo de 20 xornadas. E por último, as dos alumnos do curso de “Xestión conta ble e xestión administrativa para auditoría” serán de 80 horas, desde o día 13 de novembro ata o
4 do mes de decembro de 2013, repartidas en 16 xornadas laborais.
Todas as prácticas realizaranse dentro do horario de 8.15 a 14.45 horas.
As prácticas non serán recompensadas económicamente a ningún alumno.
Oitava.- O presente acordo poderase extinguir por finalización do tempo convido e poderase rescindir por calquera das partes, mediante denuncia dalgunha delas e que se lle deberá comunicar
a outra cunha antelación mínima de cinco días, baseada nalgunha das seguintes causas:
a) Cesamento de actividades do centro docente ou dos centros dependentes do Concello de
Vigo.
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b) Forza maior que imposibilite o desenvolvemento das actividades programas.
c) Incumprimento das cláusulas establecidas no convenio específico de colaboración, inadecuación pedagóxica das prácticas formativas ou vulneración das normas que estean en cada caso
vixentes en relación coa realización das actividades programadas.
d) Mútuo acordo entre FOREM Galicia, adoptado pola súa dirección, e o Concello de Vigo, adop tado pola súa parte. Igualmente poderase rescindir para un alumno ou grupo deles, por calquera
das partes asinantes, e ser excluído da súa participación no acordo por decisión unilateral do
Centro de Formación ou do Concello de Vigo, ou conxuntamente de ambos os dous, nos seguintes casos:
d.1) Falta de asistencia e/ou puntualidade non xustificadas á realización das prácticas.
d.2) Actitude incorrecta ou falta de aproveitamento, tras unha audiencia coa persoa interesada.
O alumno aceptará que en calquer momento se lle poida requerir que abandone definitiva o tem poralmente as dependencias do Concello, sen que poida esixir ningún tipo de indemnización,
previa comunicación a FOREM Galicia.
Novena.- O presente acordo entrará en vigor durante o presente ano 2013, sen prexuízo de que
se prorrogue automáticamente para os vindeiros anos, se non é denunciado por algunha das
dúas partes.
E, en proba de conformidade, asinan as partes o presente convenio no lugar e data indicados ao
comezo.

11(1020).- CONVENIO DE COLABORACIÓN COA ASOCIACIÓN DE
MARIÑEIROS ARTESANAIS E DEPORTIVOS DE BOUZAS, PARA A DIFUSIÓN
DA CULTURA MARIÑEIRA E DAS EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS. EXPTE.
9584/77.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 28.08.13, o
informe de fiscalización do 16.09.13, e de acordo co informe-proposta do xefe do
Servizo de Emprego e Participación Cidadá, do 6.09.13, conformado polo concelleiro
de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado e pola concelleira de Economía e
Facenda, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto de convenio de colaboración que de seguido se
transcribe, entre o Concello de Vigo e a “Asociación de Mariñeiros Artesanais de
Bouzas”, coa finalidade de promocionar a cultura mariñeira, promoción das embarcacións tradicionais propias e municipais (traiña, galeón, bote polveiro e gamela coruxeira) , e que a nosa cidade siga sendo un referente para este tipo de actuacións,
durante o ano 2013.
SEGUNDO.- Facultar ao concelleiro de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado don Santos Hector Rodríguez Díaz para asinar o citado convenio.
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TERCEIRO.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento prorrogado, e na partida 2410 4890001, prevé nominativamente a concesión dunha subven ción por importe de 16.000,00 €, a favor da Asociación de Mariñeiros Artesanais de
Bouzas.
CUARTO.- Autorizar o gasto por importe total de 16.000,00 €, como contrapartida do
estipulado no presente Convenio, con cargo á partida orzamentaria 24104890001
"Convenio Asociación Mariñeiros Artesanais"de Promoción Económica e Emprego.
Na Casa do Concello de Vigo, a __ de _______ de dous mil trece
REUNIDOS
Dunha parte, Dunha parte, don Abel Ramón Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde Presidente do Ilmo Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, co CIF P-3605700-H, con
enderezo na Praza do Rei núm. 1 de Vigo.
Doutra, don Braulio Puga Torrado, en calidade de presidente da “Asociación de Mariñeiros Artesanais e Deportivos de Bouzas”, CIF nº G36799351 e enderezo social no Paseo Marítimo Valentín Paz Andrade, 1 de Bouzas, na representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos
e da certificación do seu secretario que figura na documentación aportada dentro do expediente
9584/77.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do pre sente convenio
MANIFESTAN
I.- Que a entidade “Asociación de Mariñeiros Artesanais e Deportivos de Bouzas”, ten entre ou tros tal e como se atopan nos seus estatutos os seguintes fins:
•
•
•
•
•

•

•
•

O fomento da cultura mariñeira para que non se perda nin se esqueza.
Desenvolver actividades que conduzcan a un maior coñecemento, aproveitamento e conservación das artes pesqueiras artesanais.
Fomentar o coñecemento do litoral, das súas praias, flora e fauna e calquera outra actividade destinada a favorecer o mantemento e conservación das nosas costas.
Por en coñecemento das autoridades e organismos competentes, cantas irregularidades se
aprecien nas nosas costas, praias e augas.
Desenvolver de xeito activo todas cantas actividades sexan posibles dirixidas aos nenos e
nenas, así como a mocidade para que desde o coñecemento do medio mariño participen activamente no mantemento da flora, fauna, así como das artes e embarcacións artesanais.
Todo esto para que poidan adquirir coñecemento da mar e aproveitamento do tempo libre.
Coidar, manter e administrar calquer instalación cedida por calquer organismo competente,
Concello, Autoridad Portuaria, Xunta de Galicia, etc. ou que sexa propiedade desta Asociación.
Recuperar e construir réplicas de embarcacións tradicionais como Dornas, Gamelas, Buceta,
Racú, Botes polveiro e outros, sen esquecer os xa famosos faluchos, orixinais de Bouzas
Desenvolver actividades de lecer tanto deportivas como culturais, participando coas embar cacións tradicionais propiedade da asociación ou aquelas que se xestionen directamente en
xuntanzas, encontros e varadas a celebrar principalmente polas costas galegas e norte de

S.ord. 20.09.13

•

Portugal, e de xeito excepcional en encontros internacionais de embarcacións tradicionais
como é o caso das que se celebran nas cidades de Douarnez e Brest na bretaña francesa.
Que dentro das actividades a desenvolver pola "Asociación de Mariñeriros Artesanais de
Bouzas" para este ano 2013 sobre a difusión da cultura mariñeira están entre outras as que
figuran na proposta de acordo presentada pola asociación.

II.- Que dende o Concello de Vigo en colaboración coa Xunta de Galicia, estase a promocionar
esta cultura mariñeira dende fai moitos anos non só como instrumento de lecer senon tamén
como capacitación laboral con saida profesional. Para esta promoción da cultura mariñeira o
Concello de Vigo puxo en marcha cinco Escolas Obradoiro denominadas “Mar de Vigo”, nas que
a parte dos programas de formación e inserción laboral ofreceron a mocidade entre 18 e 25 anos
a posibilidade de obter formación especializada en diversas ramas profesionais como carpintería
de ribeira, actividades nauticas e novas técnicas de contrución naval.
Como resultado destas escolas obradoiro o Concello de Vigo dispón, na actualidade, das seguintes embarcacións tradicionais:
1.
2.
3.
4.
5.

1 Traiña de 11,25m. de eslora e 2,59m. de manga "Vigo 05" .
1 Bote Polveiro de 4,50 m. de eslora e 2,20m. de manga "Praia do Vao".
1 Gamela Coruxeira de 4,5m. de eslora e 1,65m. De manga."Praia da Fontaiña"
1 Galeón de 11m de eslora e 3,30m. de manga "Coruxo"
1 Dorna de tope de 7,27 m de eslora e 2,46 m de manga "Illa de Toralla" (en construcción).

III.- Que na devandida actividade a subvencionar e na subvención mesma concurren singulares
circunstancias de interese público, social e cultural entre as que destacan as seguintes:
- Promoción por medio dunhas charlas-coloquios a construcción de embarcacións tradicionais.
- Ensino e información de como se fai a preparación e carenado das embarcacións tradicionais.
- Actividade semanal para o ensino da navegación en embarcacións tradicionais (maio- outubro).
- Participación en encontros de embarcacións tradicionais (Carril - Vilagarcia, Vila do Conde, Muros, Moaña, Monforte – rio Cave, etc.)
- Regatas de faluchos.
- Concurso de pesca dende as embarcacións tradicionais.
- Concerto de corais.
- Promoción a nivel local, autonómico, nacional e incluso internaciónal das embarcacións tradicionais polas súas características de construción en madeira e por seren réplicas de embarcacións tradicionais sendo estas o mellor referente para a difusión da cultura mariñeira.
- Exposición de embarcacións tradicionais non só para aprecialas senon tamén para disfrutar da
súa navegabilidade.
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- Que esta asociacion abriríase a calqueira outra proposta de difusión da cultura mariñeira que
partise do Concello de Vigo para facer saidas promocionais, actividades culturais, deportivas ou
turísticas en xeral que se considerase oportunas.
Así as cousas, o Concello de vigo no seu vixente orzamento para o ano 2013, e na partida 2410
4890001, prevé nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 16.000,00 €, a
favor da Asociación de Mariñeiros Artesanais de Bouzas.
E como se indica na ley de subvencións, no caso de preverse a financiación do gasto con cargo
a un crédito nominativo, a concesión poderá ser de forma directa. Estas circunstancias limitan a
convocatoria pública da subvención e xustifican a súa concesión directa.
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será instrumento adecuado para canali zar as subvencións que, con carácter excepcional e por razóns de interese público, social, económico, humanitario ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública se outorguen directamente, os intervintes conclúen o presente convenio de colaboración ao
fin de regular os termos da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é ofrecer a difusión da cultura mariñerira dando a coñecer as embarcacións tradicionais tanto as da asociación
como as de propiedade municipal (traiña, galeón, bote polveiro, gamela coruxeira e dorna de
tope) para a realización deste tipo de actividades de difusión na nosa cidade.
V.- Que a entidade Asociación de Mariñeiros Artesanais de Bouzas non está incursa en prohibicións para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, estando
ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non tendo débedas pen dentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que se achegan no expediente.
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social, deportivo, cultural e incluso tu rístico que para a nosa cidade de Vigo representa a devandita actividade da Asociación de Mariñeiros Artesanais de Bouzas. O Concello de Vigo e a dita Asociación de Mariñeiros Artesanais
de Bouzas conveñén a súa colaboración no ámbito da difusión da cultura mariñeira e a concesión da referida subvención en base aos seguintes:
PACTOS
Primeiro.- A Asociación de Mariñeiros Artesanais de Bouzas comprométese a colaborar coa Concellería de Emprego e Participación Cidadá do Concello de Vigo a seguir traballando na difusión
da cultura mariñeira por medio das actividades propias da asociación, así como do ensino sobre
o mantemento e conservación das embarcacións tradicionais de propiedade municipal (traiña,
galeón, bote polveiro, gamela coruxeira e dorna de tope) así como da realización de actividades
culturais e deportivas relacionadas coa cultura mariñeria da cidade e, concretamente, a:
1. Realizar as actividades culturais, de formación, deportivas, de lecer e de difusión conforme á programación proposta para a difusión da cultura mariñeira e das embarcacións
tradicionais. Por medio de xornadas de portas abertas, cursos semanais de navegación
nestas embarcacións, concursos de pesca no mar, etc....
2. Como se especifica nos nosos estatutos manter, coidar e administrar calquer tipo de embarcacións para o seu perfecto estado de uso e conservación, promocionando as mesmas non só en terra senon tamén no seu manexo no mar.
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3. Realizar as xestións administrativas con capitanía marítima e outras administracións así
como os tramites oportunos para que as embarcacións se atopen en toda regla para o
seu uso e poder realizar as accións de difusión da cultura mariñeira.
4. Utilizar as embarcacións propias e municipais para a participación en encontros, xuntanzas e xornadas de mar e en xeral, promocionar non só a cultura mariñeira ou as embar cacións tradicionais senon tamén a nosa cidade como referente deste tipo actuacións de
difusión a realizar dende a Asociación.
5. Acoller ás embarcacións municipais nos pantaláns de uso desta Asociación, para promocionar coas embarcacions propias da asociación todo este ben facer de recuperación
das artes mariñeiras e das embarcacións tradicionaris empregadas para tal fin. (Traiña
"Vigo 05",Bote Polveiro "Praia do Vao", Gamela Coruxeira "Praia da Fontaiña", Galeón
"Coruxo",Dorna de Tope "Illa de Toralla (provisional)".

En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as entidades beneficiarias deste tipo de subvencións no artigo 11 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1. Colaborar coa Asociación de Mariñeiros Artesanais e Deportivos de Bouzas, na realización de actividades de difusión e coñemento da cultura mariñeira, non só nas dirixidas
aos nenos e nenas en idade escolar, senón a todo o público en xeral.
2. Emprestar as embarcacións tradicionais de propiedade municipal (traiña, galeón, bote
polveiro, gamela coruxeira e dorna de tope) para a realización de actividades promocio nadoras da cultura mariñeria da nosa cidade comprometéndose a asociación de mariñeiros artesanais de Bouzas en mantelas no mesmo estado no que se lles entrega.
3. Conceder directamente á entidade, de Asociación de Mariñeiros Artesanais e Deportivos
de Bouzas, unha subvención por importe de 16.000,00€ co obxecto de coadxuvar á financiación das actividades ás que se compromete no pacto primeiro.

Terceiro.- Esta subvención será compatible con calqueira outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra administración, ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da apli cación 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.- Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un anticipo a conta de ata
un 50% da axuda outorgada polo Concello, previa petición da entidade, na que xustifique o destino dos fondos solicitados e a necesidade financeira dos mesmos. O 50% restante ingresarase
unha vez se teña xustificado a totalidade do programa conveniado, tal como se establece na li quidación final.
Conforme ao previsto no artigo 42 e ss. do RD 887/2006, neste suposto optase por non esixir
ningún tipo de garantía á entidade beneficiara ao ter en conta, tanto o carácter social da activida-
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de subvencionada, coma a traxectoria en anteriores colaboracións coa Asociación de Mariñeiros
Artesanais e Deportivos de Bouzas.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a reducción da subvención na mesma proporción .
A comunicación destas circuntancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Sexto.- A beneficiaria poderá subcontratar con terceiros ata un 50 % do importe da actividade
subvencionada. Non podendo ser subcontratistas as persoas ou entidades a que se refire o
apartado 7 do artigo 27 da Lei de subvenciones de Galicia.
Sétimo.- A entidade beneficiaria debe dar a adecuada publicidade do financiamento municipal
nas actividades subvencionadas mediante a inserción do logo da concellería de Emprego e Participación Cidadá subministrado polo servizo xestor do convenio en todo o material divulgativo
que se edite ou publique ao respecto, así como, cumprir os seguintes puntos:

•
•
•
•

•

A información sobre as actividades, especialmente en carteis e programas, estarán integramente en idioma galego.
concelleiro de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado dará a súa conformidade ás
probas dos recursos publicitarios que se empreguen.
De todo o material editado, entregaranse 5 exemplares ao Concello.
As actividades, servizos ou productos ofertados pola Asociación poderá conlevar unha
achega económica por parte dos usuarios e usuarias, co obxecto de financiar o seu cus to (billetes, entradas, rifas, etc...). Neste caso, a Asociación solicitará previamente, a conformidade da Concellaría Emprego e Participación Cidadá, dos correspondentes prezos
para cada un dos casos.
A difusión nos medios de comunicación das informacións sobre as actividades programadas, mediante roldas de prensa, entrevistas, traballos, difusión de noticias, etc, deberán
estar previamente acordadas coa concellaría de Emprego e Participación Cidadá.

Todo material gráfico editado disporá do correspondente depósito legal.
Oitavo.- A presente subvención terá a publicidade prevista no artigo 15 da Lei de subvencións de
Galicia.
Noveno.- A beneficiaria, no prazo de 1 mes a contar desde o remate da actividade subvencionada deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e, no
seu caso, da aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá presentar unha conta xustifica tiva na que deberá constar a declaración das actividades realizadas e dos gastos incorridos; os
xustificantes de pago dos gastos incorridos con facturas ou documentos de valor probatorio equi valente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recur sos que financiaran tamén a actividade subvencionada.
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A documentación da conta xustificativa deberá incluir unha relación de tódolos xustificantes de
pago dos gastos incorridos.
As facturas, que serán orixinais, 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
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro polo que apróbase o Regulamento polo que regulan as
obligacións de facturación. Nestas facturas se computará o gasto acreditado deducindo o IVE,
salvo que se xustifique a exención do dito imposto. Non será preciso que nos documentos xusti ficativos de pago conste de forma expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren foron sa tisfeitos con anterioridade ao proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que
se concedeu a subvención.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención
e si 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 incorporaráse ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do orixinal.
Décimo.- Antes de proceder ao pago 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 resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración
responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
Décimo primeiro.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan a nature za da actividade subvencionada e se realicen ata o 31 de outubro de 2013.
Décimo segundo.- O cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será
comprobada polos servizos da Concellería de Emprego e Participación Cidadá.
O xefe do servizo de Emprego e Participación Cidadá emitirá informe ao respecto sobre a axeitada xustificación da subvención, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención.
Décimo terceiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Emprego e Participación Cidadá e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de
Contas e Consello de Contas no exercizo das súas funcións de fiscalización e control do destino
das subvencións.
Décimo cuarto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución importante
da actividade subvencionada, 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 quinto.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa aprezación e imposición, estarase
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ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no RD
1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercizo da potestade sancionadora.
Décimo sexto.- A beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do seu representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instruc ción 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 orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obligatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de no vembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, sendo
responsable do seu tratamento a Concellería de Emprego e Participación Cidadá.
A beneficiaria poderá exerce-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Emprego e Participación Cidadá do Concello de Vigo.
Décimo sétimo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se
aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non
básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Ba ses de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
_________________ de 2013

12(1021).- DAR CONTA DA TRAMITACIÓN DO “SISTEMA DE EXECUCIÓN DA
REDE SEPARATIVA DE FECAIS E PLUVIAIS NA RÚA CANCELEIRO, ENTRE
AREAL E ROSALÍA”. EXPTE. 2050/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe
de Área de Fomento, do 17.09.13, conformado polo concelleiro de Área de Fomento,
que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local, en sesión Extraordinaria e Urxente celebrada o día 21 de novembro
de 2011, acordou declarar a prórroga da concesión administrativa da Xestión Integral do Servizo
de Abastecemento e Saneamento de Augas, outorgada a favor da Entidade Concesionaria do
Servizo, Aqualia-FCC Vigo UTE, por un período de 5 anos.
Na clausula terceira do documento, establécese o compromiso por parte da entidade Concesionaria do servizo, de levar a cabo a financiación dun plan de investimentos según as contías e
prazos que se sinalan no citado documento.
Así mesmo en sesión ordinaria de data 8 de marzo de 2013, a Xunta de Goberno Local acordou
aprobar a ordeación do procedemento a seguir nas obras do Plan de Inversións de Aqualia. Este
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procedemento no apartado III, punto c, indica que a entidade Concesionaria Aqualia comprometese a dar conta á Xunta de Goberno Local do correspondente contrato de obra, o cal deberá incluir unha serie de apartados específicos.
A memoria valorada das obras “Sistema de execución da rede separativa de fecáis e pluviáis na Rúa Canceleiro, entre Areal e Rosalía”, foi aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 8 de agosto de 2013, co número de expediente
2.340/443 e por un importe total de 315.850,24 € (IVE excluido).
En data 13 de setembro de 2013, Aqualia presenta no Rexistro Xeral do Concello a documenta ción requerida no apartado III.c indicado anteriormente.
Dacordo co indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1.Dar conta da tramitación do seguinte expediente “Sistema de execución da rede separativa de fecáis e pluviáis na Rúa Canceleiro, entre Areal e Rosalía”, cos datos requeridos no
apartado III.c do Procedemento a seguir nas obras do Plan de Inversións de Aqualia:
a)Código do proxecto: Expte. 2340/443.
b)Nome e razón social do adxudicatario: Aqualia Infraestructuras, S.A.
c)NIF: A38849495.
d)Orzamento de execución material: 265.420,37 €
e)Orzamento de contrata: 315.850,24 € (IVE excluido).
f)Prazo de execución: 3 meses.
g)Clasificación do contratista: E1c /G6c
h)Data inicio obra: 15 días dende a firma da Acta de Comprobación de replanteo.
i)Prazo de garantía: 2 anos.
j)Asistencia Técnica: Esinpro, S.L.
k)Dirección de obra: Álvaro Crespo Casal e Jerónimo Centrón Castaños.
l)Coordinación de Seguridade e Saúde: ENMACOSA.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada da tramitación do expediente “Sistema de
execución da rede separativa de fecáis e pluviáis na Rúa Canceleiro, entre Areal e
Rosalía” tal e como se recolle na devandita proposta.
13(1022).- DAR CONTA DA TRAMITACIÓN DO “SISTEMA DE EXECUCIÓN DA
REDE SEPARATIVA DE FECAIS E PLUVIAIS NA RÚA CANCELEIRO, ENTRE
AREAL E ROSALÍA”, CON CARGO A MELLORAS. EXPTE. 2051/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe
de Área de Fomento, do 17.09.13, conformado polo concelleiro de Área de Fomento,
que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local, en sesión Extraordinaria e Urxente celebrada o día 21 de novembro
de 2011, acordou declarar a prórroga da concesión administrativa da Xestión Integral do Servizo
de Abastecemento e Saneamento de Augas, outorgada a favor da Entidade Concesionaria do
Servizo, Aqualia-FCC Vigo UTE, por un período de 5 anos.
Na clausula quinta do documento, establécese o compromiso por parte da entidade Concesiona ria do servizo, de levar a cabo a financiación dun plan de melloras según as contías e prazos
que se sinalan no citado documento.
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Así mesmo en sesión ordinaria de data 8 de marzo de 2013, a Xunta de Goberno Local acordou
aprobar a ordeación do procedemento a seguir nas obras do Plan de Inversións de Aqualia. Este
procedemento no apartado III, punto c, indica que a entidade Concesionaria Aqualia comprometese a dar conta á Xunta de Goberno Local do correspondente contrato de obra, o cal deberá incluir unha serie de apartados específicos.
A memoria valorada das obras “Sistema de execución da rede separativa de fecáis e pluviáis na Rúa Canceleiro, entre Areal e Rosalía”, foi aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 8 de agosto de 2013, co número de expediente
2.340/443 e por un importe total de 99.515,174 € (IVE excluido), con cargo ás melloras de Aqua lia.
En data 13 de setembro de 2013, Aqualia presenta no Rexistro Xeral do Concello a documenta ción requerida no apartado III.c indicado anteriormente.
Dacordo co indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA:
1.Dar conta da tramitación do seguinte expediente “Sistema de execución da rede separativa de fecáis e pluviáis na Rúa Canceleiro, entre Areal e Rosalía”, cos datos requeridos no
apartado III.c do Procedemento a seguir nas obras do Plan de Inversións de Aqualia:
a)Código do proxecto: Expte. 2340/443.
b)Nome e razón social do adxudicatario: Aqualia Infraestructuras, S.A.
c)NIF: A38849495.
d)Orzamento de execución material: 83.626,17 €
e)Orzamento de contrata: 99.515,14 € (IVE excluido).
f)Prazo de execución: 3 meses.
g)Data inicio obra: 15 días dende a firma da Acta de Comprobación de replanteo.
h)Prazo de garantía: 2 anos.
i)Dirección de obra: Álvaro Crespo Casal e Jerónimo Centrón Castaños.
j)Prevención de riscos laborais: actuación recollida dentro da coordinación de actividades
do servizo. Intercambiarase a evaluación de riscos propia de cada unha das empresas
involucradas e farasé un control da documentación acreditativa da formación e aptitude
dos traballadores.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada da tramitación do expediente “Sistema de
execución da rede separativa de fecáis e pluviáis na Rúa Canceleiro, entre Areal e
Rosalía” tal e como se recolle na devandita proposta.
14(1023).- APROBACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO DE MELLORA DA
ESTRUTURA DO PASO SOBRE O REGATO VILAVERDE-PEBEGÓNS
(ZAMÁNS). EXPTE. 2412/443.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe
de Área de Fomento, do 5.09.13, conformado polo concelleiro de dita Área, que di o
seguinte:
A enxeñería GALAICONTROL, presenta o proxecto de “ESTRUCTURA DE PASO SOBRE O
REGATO VILAVERDE-PEBEGÓNS (ZAMÁNS)”, redactado polo ENXEÑEIRA DE CAMIÑOS,
CANLES E PORTOS TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ, cun orzamento base de licitación de
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CENTO OITO MIL SETECENTOS CINCOENTA E OITO EUROS CON VINTE SETE CÉNTIMOS
(108.758,27 EUROS).
DESCRICIÓN DAS OBRAS:
O obxectivo primordial da obra proxectada é a demolición do paso existente sobre o regato de
Vilaverde-Pebegóns e a execución dun novo paso que mellore tanto a capacidade hidráulica da
sección da ponte, así como a ampliación da plataforma da calzada, uníndolle unha beirarrúa
para o tráfico peoníl.
O prazo estimado para a execución das obras descritas é de DOUS meses.
Á vista do anteriormente exposto, e tendo en conta o informe do Xefe da Oficina de Supervisión
de Proxectos de data 3 de setembro, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA:
1.Aprobar o proxecto redactado pola enxeñería GALAICONTROL, para a “ESTRUCTURA
DE PASO SOBRE O REGATO VILAVERDE-PEBEGÓNS (ZAMÁNS)” cun orzamento total de
108.758,27 € (cento oito mil setecentos cincoenta e oito euros con vintesete céntimos), no que
se atopa o IVE engadido, e cun prazo de execución de dous meses.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
15(1024).- PROPOSTA DE REVISIÓN PREZO DO CONTRATO DO SERVIZO
MUNICIPAL DE ATENCIÓN DOMICILIARIA Á INFANCIA. EXPTE. 4979/224.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
16.09.13, e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de Igualdade, do
11.09.13, conformado pola concelleira de Políticas de Benestar e pola concelleira de
Economía, Facenda e Contratación, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a revisión de prezos do contrato do servizo municipal de atención
domiciliaria á infancia, adxudicado por acordo da Xunta de Goberno Local do 23 de
marzo de 2012, a Mulleres Progresistas de Vigo, establecendo éste a partir do 1 de
maio de 2013 na cantidade de 157.662,38€/ano, e o prezo hora do servizo na
cantidade de 16,79 €/hora.
16(1025).- APROBACIÓN DO “PROXECTO DE VALORACIÓN DO ARBORADO
EXISTENTE E NOVA PLANTACIÓNS NOS XARDÍNS DA AVENIDA DE
CASTELAO”. EXPTE. 7091/446.
Dáse conta do informe-proposta do xefe de Servizo de Parques e Xardíns, do
17.09.13, conformado polo concelleiro delegado de parques e Xardíns, que di o
seguinte:
Antecedentes:
Nas labores de mantemento cotidiáns da Avenida de Castelao detectáronse deficencias estructurais no arborado existente, polo que no ano 2003 se procedeu a realizar un estudio que indicaba a necesidade de facer un seguimento exhaustivo da masa arbórea, ante este estudio previo e
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coñecendo que as especies constituintes da zona verde tiñan un potencial de risco de caída pola
baixa densidade da súa madeira e a escasa capacidade de compartimentación. Ante esta situación o Técnico que suscribe, co acordo do equipo de goberno encarga en xuño do ano 2012 a
empresa concesionaria do mantemento e Conservación de Zonas Verdes (Cespa S.A) un informe de valoración do estado vexetativo do arborado mencionado encadrado dentro das obrigas
marcadas no Prego de Bases Técnicas de zonas verdes (apartado 4.1.12, poda de arborado en
rúas e xardíns), e por conseguinte sen custo económico.
Con data setembro do ano 2012 a empresa concesionaria redacta un estudio no que se expón a
perigosidade de parte do arborado e propón a substitución paulatina dos exemplares perigosos.
Ante esta situación inícianse no inverno do 2012 as labores de apeo, con carácter de urxencia,
de algúns exemplares e a reposición coas especies recomendadas no estudio emitido polos
Técnicos da empresa de mantemento e co seguimento dos Ténicos do Servizo de Montes, Par ques e Xardíns. O custo económico da compra dos exemplares repostos faise con cargo a partida existente no presuposto do ano 2012 e as laborees de plantación cos medios asignados pola
empresa de mantemento dentro das obligacións do contrato.
Dada a necesidade de continuar subsanando as deficencias existentes no arborado da Avenida
proponse continuar coas substitucións necesarias en diferentes fases e suxeito a disponibilidade
de crédito dos vindeiros orzamentos según as lineas marcadas no proxecto técnico de valoración de arborado.
A vista das anteriores circunstancias, PROPONSE A XUNTA DE GOBERNO LOCAL, en uso
das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción de seguinte acordo:
•
Aprobar o “Proxecto de valoración do arborado existente e nova plantación nos
xardíns da Avenida de Castelao en Vigo”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
17(1026).- CORRECCIÓN ERRO MATERIAL ACORDO DA XGL DO 30/08/2013,
CORRESPONDENTE
AO
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
DA
SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE BANCOS PARA ZONAS VERDES.
EXPTE. 6927/446.
Dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo de Parques e Xardína, do
17.09.13, conformado polo concelleiro delegado de Parques e Xardíns, que di o
seguinte:
Antecedentes:
En data 5 de agosto de 2013 este departamento elaborou o informe - proposta dirixido a XGL
para a aprobación do expte. 6927/446, no punto 2 da proposta de aprobación e no acordo da
XGL aprobado o 30 de agosto de 2013 prodúxose un erro administrativo figuraba Procedemento
Aberto cando debía figurar Procedemento Negociado con Publicidade .
Por este motivo proponse a Xunta de Goberno Local, como órgano de Contratación, en uso das
facultades que lle confire a lexislación vixente, a modificación do acordo emitido en 30 de agosto de 2013:
PROPOSTA:
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1º.- Aprobar o gasto de 79.872,10 € para a contratación do subministro e instalación de bancos
que se imputará a partida 1710-609.00.00 (Mobiliario Xardíns)
2º.- Aprobar o expediente de contratación por Procedemento Negociado con Publicidade do subministro e instalación de bancos que contén o Prego de Prescripcións Técnicas Particulares de
data 19/06/2013 e o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares de data 16/07/2013.
3.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a rectificación do acordo adoptado o 30.08.13, tal
e como se recolle na devandita proposta.

18(1027).- CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FEDERACIÓN DE
FAMILIARES DE ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA -FEAFES-, PARA O
FOMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE PARA O ANO 2013. EXPTE.
6248/320.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, do 27.08.13, o
informe de fiscalización do 9.09.13, e de acordo co informe-proposta da técnica de
Xestión de Participación e Atención Cidadá, do 20.08.13, conformado polo xefe do
Servizo de Participación e Atención Cidadá, o concelliro de Emprego, Participación
Cidadá, Voluntariado e Educación e a concelleira de Economía e Facenda, a Xunta
de Goberno local acorda:
PRIMEIRO. - AUTORIZAR e DISPOR o gasto por importe de 4.000 € (catro mil euros), con cargo á partida presupostaria nº 9240.4890002, denominada “Subvencións
locais asociacións sin ánimo de lucro”, incluída no vixente orzamento municipal de
2013, a favor da entidade Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos
Mentais de Galicia (FEAFES).
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de
Vigo e a Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia
(FEAFES) (CIF.- G-15545353), cuxo obxecto é o fomento das actividades programadas pola entidade para o ano 2013, mediante a colaboración do Concello no financiamento dos gastos de aluguer de seu local social, entre os meses de xaneiro a ou tubro, situado na Rúa Rola, nº 10- baixo, necesarios para o seu desenvolvemento e,
en consecuencia, coa sinatura do mesmo, CONCEDER á referida entidade, unha
subvención de 4.000 € (catro mil euros).
TERCEIRO. - NOTIFICAR o presente acordo aos interesados, nos termos
establecidos nos art. 24 da LSG e 58 da Lei 30/92, de RXAP e PAC, con indicación
expresa de que, contra o mesmo, poderán interpoñer recurso de reposición ante o
órgano que a dita no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante os
Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de dous meses, ámbolos
dous prazos, contados a partir do día seguinte á recepción da notificación do acordo,
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de conformidade cos arts. 116 e 117 da Lei 30/92, de RXAP e PAC e arts. 8.1 e 46.1
da Lei 29/98, RXCA. Porén, interposto o recurso de reposición non poderá
interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o
primeiro ou se produza a súa desestimación presunta polo transcurso do prazo
máximo dun mes establecido para ditar e notificar resolución.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A FEDERACIÓN DE
ASOCIACIÓNS DE FAMILIARES ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA (FEAFES) PARA O
FOMENTO DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE PARA O 2013, MEDIANTE O FINANCIAMENTO
DOS GASTOS DE ALUGUER DO SEU LOCAL SOCIAL, ENTRE OS MESES DE XANEIRO A
XUÑO, NECESARIOS PARA O SEU DESENVOLVEMENTO
En Vigo, na Casa do Concello de Vigo, -------------------- de dous mil trece
REUNIDOS
Dunha parte, D. Abel Caballero Álvarez, na súa calidade de Alcalde do Concello de Vigo (CIF :
P-3605700-H), con enderezo en Praza do Rei s/n de Vigo.
Doutra parte, D. Leopoldo Robla Álvarez, con DNI 07939610X, en calidade de vogal da
Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES) (CIF:
G15545353), con domicilio fiscal en Rúa Galeras, nº 13, 4º andar- Oficina 3, de Santiago de
Compostela (A Coruña) e delegación en Vigo, na Rúa Rola, 10- baixo,
en nome e
representación da mesma, segundo resulta da certificación incorporada ao expte. 6248/320.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e tendo os comparecentes a capacidade
legal necesaria para o outorgamento do presente convenio,
MANIFESTAN
I.- Conforme ao previsto pola lexislación vixente, Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime
Local, Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia, RDL 781/1986, Texto refundido en materia
de Réxime Local, RD 2568/1986 de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Corporacións Locais, o Concello de Vigo recoñécelle á cidadanía os dereitos fundamentais a
participar directamente na actividade da administración municipal e a autoorganizarse a través
de asociacións e ser apoiada nos devanditos procesos.
Atendendo a estes principios básicos, o Concello de Vigo comprométese non só a garantir a
participación senón tamén a promovela activamente.
A tal fin, o Concello de Vigo recoñece a existencia na cidade de agrupacións, federacións,
asociacións, fundacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito territorial
como sectorial. Todas elas, pola súa implantación e participación en múltiples actividades
reivindicativas, veciñais, sociais, sanitarias, culturais, artísticas educativas,, etc. inflúen entre a
poboación, detectando, propoñendo e colaborando na solución da problemática social e urbana,
e na dinamización da vida cidadá e mellora da calidade de vida. Constitúen, daquela, un
elemento máis do proxecto de vertebración da sociedade civil, no real achegamento da xestión
dos intereses públicos a aqueles ós que van dirixidos, que non son outros que os cidadáns e
cidadás desta cidade de Vigo. Dentro das medidas de fomento e apoio ao asociacionismo,
asume a tarefa de colaborar coas entidades máis significativas no desenvolvemento dunha serie
de accións de carácter sociosanitario que redundan en beneficio da cidadanía.
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II.- Que o Concello de Vigo, dentro das medidas de defensa do colectivo de persoas con
problemas de saúde mental, asume a tarefa de proporcionar colaboración as organizacións sen
ánimo de lucro orientadas á defensa e atención sanitaria e social destas persoas e dos seus
familiares, sendo a Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia
(FEAFES) unha das máis importantes entidades que perseguen estes obxectivos.
III.- Que, de conformidade co art. 6 dos seus Estatutos, a entidade “Federación de Asociacións
de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES)”, ten, en xeral, como finalidade, a a
adopción de medidas que contribúan á mellora da calidade de vida das persoas con problemas
de saúde mental e a dos seus familiares, contemplando entre os seus fins concretos, todos eles
de interese para a cidadanía viguesa, os seguintes:
✔
✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

Defender os intereses e intervir na resolución dos problemas deste colectivos
Esixir a adecuada atencións sanitaria e social das persoas con problemas de saúde
mental e os seus familiares, a favor da rehabilitación, reinserción social e integración
laboral
Promover a sensibilización e mentalización social cara este colectivo, chamando a
atención sobre a marxinación e discriminación que existe nos aspectos sanitarios,
sociais e laborais, reforzando o principio de solidariedade entre as asociacións e a
sociedade
Promover e coordinar as demandas e propostas do colectivo representado ante os
organismos oficiais pertinentes, defendendo os seus lexítimos dereitos, mediante a súa
participación nos órganos planificadores e lexisladores en materia de saúde mental e
servizos sociais, recabando do poderes públicos e doutras entidades leis e programas
que favorezan os intereses do colectivo
Unificar e coordinar accións para a creación dunha forza integral para a defensa dos
seus obxectivos
Esixir a creación de servizos alternativos á hospitalización e o establecemento de
sistemas alternativos e substitutivos á familia
Proporcionar información constante e eficaz co fin de agrupar e crear un foro común de
todo o colectivo
Promover a información e o intercambio de experiencias entre as asociacións federadas
Estimular a investigación sobre as enfermidades mentais e a prevención das mesmas

IV.- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do 26/03/92,
modificado por acordo do 31/03/93), segundo Decreto de Alcaldía de data 16/05/97, a
Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES) atópase
inscrita no Rexistro Municipal de entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo co número
479/96 no epígrafe 1.2.
V.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a entidade Federación de Asociacións de Familiares de
Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES) leve a cabo os proxectos e actividades sociosanitarias
planificadas para o ano 2013, segundo memoria achegada, que constitúen o obxecto do
presente convenio e o seu fin social, axudando economicamente ao financiamento dos gastos
aluguer do seu local social entre os meses de xaneiro a outubro, situado na Rúa Rola, nº 10baixo, necesarios para o seu desenvolvemento.
VI.- Que o Concello de Vigo prevé, no seu vixente orzamento municipal (2013), a partida
orzamentaria nº 9240.4890002, denominada “Subvencións locais asociacións sin ánimo de
lucro”.
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VII.- As actividades programadas pola Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos
Mentais de Galicia (FEAFES) para o 2013, que fundamentan a concesión da subvención para o
financiamento dos gastos de aluguer do seu local social entre os meses de xaneiro a outubro,
situado na Rúa Rola, nº 10- baixo, son, con carácter xeral, segundo proxecto incorporado ao
expediente:

Servizos

Actividades de
formación
Grupo de Ocio

- Información e atención sociofamiliar
- Inserción laboral
- Asesoramento xurídico
- Sensibilización e comunicación
- Talleres BAE (Búsqueda activa de emprego)
- Talleres de Asertividade Laboral
- Curso “Actividades Auxiliares de Almacén”
- V Xorandas de Saúde Mental e Emprego
Ocio e tempo de lecer: actividades de fin de semana, liga e
torneo de fútbol e ping-pong, excursións (Illas Atlánticas,
Camiño de Santiago)

VIII.- Tendo en conta que, de acordo co disposto no artigo 26.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, o convenio é o medio polo que se canalizan as subvencións tramitadas
polo procedemento de concesión directa, nos que se establecen as condicións e compromisos
aplicables, os intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da
concesión, cuxo obxecto é o fomento das actividades da federación, mediante a colaboración
no financiamento dos gastos de aluguer do seu local social entre xaneiro a outubro de 2013,
situado na Rúa Rola, nº 10- baixo, necesarios para o desenvolvemento das actividades da
entidade programados para o ano 2013, cuxa contía anual por este concepto, segundo
orzamento de gastos achegado, é de 5.438 € (cinco mil catrocentos trinta e oito euros), dun
orzamento total anual de 113.403,28 €.
IX.- Que a entidade Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia
(FEAFES) non está incursa en ningunha circunstancias e prohibicións recollidas no artigo 13 da
Lei 38/03, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS), para obter a condición de
beneficiaria da subvención, atópase ao corrente das súas obrigas tributarias coas
administracións estatal, autonómica e local, e fronte a Seguridade Social, e non é debedora por
resolución de procedencia de reintegro, segundo resulta das certificacións e declaracións
responsables incorporadas ao expediente.
X.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese público, social, sanitario, cultural,
formativo, informativo, reivindicativo... que para a cidade de Vigo representan as actividades que
desenvolve a entidade Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia
(FEAFES), o Concello de Vigo e a beneficiaria conveñen a súa colaboración, no ámbito
sociosanitario, asistencial, formativo, informativo e reivindicativo, dirixidas a adopción de
medidas que contribúan á mellora da calidade de vida das persoas con problemas de saúde
mental e a dos seus familiares , e a celebración deste convenio, de conformidade cos seguintes
PACTOS
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Primeiro.- A entidade Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia
(FEAFES) comprométese a colaborar coa concellaría de Emprego, Participación Cidadá e
Voluntariado do Concello de Vigo, para o fomento das actividades previstas e, en concreto, a:
1. Levar a cabo a actividades que fundamentan a concesión da subvención, co contido e nos
termos do proxecto achegado ao expediente.
2. Darlles ás actividades o maior grao de publicidade, facendo constar expresamente, a través
da presenza destacada do logotipo oficial, cuxo modelo estará a disposición da entidade no
servizo de Participación Cidadá, que son actividades subvencionadas polo Concello de Vigo,
respectando, en todo momento, a súa imaxe corporativa.
3. Dispor dos permisos e autorizacións necesarios para o desenvolvemento das actividades.
4. Aboar as taxas, impostos, dereitos de autor e demais gastos derivados da execución das
actividades previstas.
5. Presentará ao Concello de Vigo, a través da Concellería de Participación Cidadá e nos prazos
que establece o convenio, a memoria xustificativa final xunto a correspondente memoria
económica, nos termos sinalados no pacto oitavo deste convenio, así como, o balance
económico anual.
6. Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma finalidade,
reciba doutras entidades públicas ou privadas.
7. Facilitar as actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, realicen os
técnicos do Concello, polo que estará obrigada a proporcionar canta información e
documentación se lle solicite ao efecto.
8. Cumprir con todas as obrigas establecidas no art. 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1. Conceder directamente á entidade Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos
Mentais de Galicia (FEAFES) unha subvención por importe de 4.000 € (catro mil euros), con
cargo a partida orzamentaria nº 9240.4890002, denominada “Subvencións locais asociacións sin
ánimo de lucro”, do vixente orzamento municipal (2013), co obxecto de colaborar co
financiamento dos gastos aluguer do seu local social entre os meses de xaneiro a outubro,
situado na Rúa Rola, nº 10- baixo, necesarios para o desenvolvemento das actividades da
entidade para o ano 2013, en definitiva, para o fomento das mesmas.
2. Respectar a estrutura organizativa da Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos
Mentais de Galicia (FEAFES).
Pola súa parte, o Concello está facultado para:
1. Obter a información e documentación que considere necesaria co fin de determinar o
cumprimento por parte da entidade, das actividades conveniadas, así como, a adecuación do
gasto ao valor de mercado.
2. Comprobar a adecuada xustificación, segundo o disposto no pacto oitavo, a correcta
execución e o cumprimento dos obxectivos marcados e da finalidade que determinou a
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concesión ou goce da subvención e, no se caso, liquidar as contías correspondentes en
concepto de axuda económica derivada da súa execución.
3. Esixir o reintegro das cantidades percibidas, así como, os intereses de demora, cando
proceda conforme ao art. 37 da LXS.
4. Acordar a imposición de sancións pola comisión de infraccións administrativas en materia de
subvencións tipificadas na normativa reguladora.
Terceiro.- En virtude del art. 19.2 LXS, esta subvención será compatible con calquera outras
subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra administración
ou ente público ou privado, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A entidade beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións,
axudas, ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación
deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, coa presentación da
xustificación da subvención outorgada.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións recibidas non poderá superar,
illadamente ou en concorrencia con outras, o da actividade subvencionada, suposto no que se
procederá na forma prevista nos artigos art. 37.3 da Lei Xeral de Subvencións e 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos, procederá a redución da subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Quinto.- A entidade beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a execución total ou
parcial das actividades obxecto do convenio. Queda fora deste concepto a contratación daqueles
gastos nos que teña que incorrer para a realización por si mesma da actividade subvencionada.
Sexto.- A presente subvención está suxeita ao requisito de publicidade no diario oficial
correspondente, de conformidade co art. 18.1 da Lei Xeral de Subvencións.
Sétimo.- A entidade beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ao financiamento municipal
nas actividades subvencionadas, mediante a inserción do logotipo oficial do Concello de Vigo en
todo o material divulgativo que se edite ou publique ao respecto, con posterioridade a sinatura
do presente convenio. Así mesmo, colocarase, en lugar preferente da sede social da entidade e
locais onde se desenvolvan as actividades, un cartel publicitario anunciando a colaboración
pública do Concello de Vigo no financiamento das actividades da asociación para o 2013.
Oitavo.- O pagamento da subvención realizarase logo de que o beneficiario xustifique a
realización do proxecto. A xustificación da subvención realizarase pola Federación de
Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES), mediante a presentación
dunha memoria final, coa súa correspondente conta xustificativa que acredite o cumprimento
total do obxecto e condicións do convenio. O prazo máximo para achegar esta xustificación será
o 2 de novembro de 2013.
A conta xustificativa da subvención outorgada conterá a seguinte documentación e información:
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a) Solicitude de abono da subvención.
b) Memoria descritiva das actuacións realizadas xustificativas do cumprimento das condicións
impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos
resultados obtidos, e nos que figurará, como mínimo e para cada unha delas, a seguinte
información:
1. Denominación do programa, proxecto ou gasto subvencionado
2.Datas e lugar de celebración.
3.Colectivo destinatario, número de beneficiarios e programación desenvolvida.
4.Nos cursos de formación, engadirase ao anterior e en folla aparte, o programa do curso, horas
de formación e a identificación dos participantes e do monitor/a cos seus apelidos e nome,
enderezo e número de teléfono.
5.Actuacións realizadas.
6.Dous exemplares do material de información, boletíns ou libros editados e publicidade
relacionada coa actividade subvencionada.
7. No seu caso, memoria de prensa e comunicación
8. No seu caso, rexistro fotográfico e/ou audiovisual.
9. Acreditar, mediante inserción, en lugar destacado, do logotipo oficial do Concello de Vigo a
difusión pública do cofinanciamento
c) Unha memoria económica, na que se relacionarán, de forma numerada e correlativa, os
gastos efectuados, con identificación do emisor/traballador, concepto dos gastos, CIF/NIF do
emisor/traballador, nº documento xustificativo, data do documento, Base factura/nómina, no seu
caso, IVE/IRPF, e importe total que se imputa á subvención. Así mesmo, riscarase cun “x” diante
do documento cuxo orixinal se achega, e reflectirase a suma total dos gastos xustificados e a
suma total dos documentos orixinais achegados, tendo presente que deben xustificarse gastos
por importe igual ou superior ao proxecto que serviu de base para a concesión da subvención.
d) Dos documentos xustificativos relacionados, achegaranse orixinais que deben cubrir, como
mínimo, o importe da subvención concedida, e ordenados correlativamente segundo o número
de orde asignado na relación numerada. Deberá terse en conta que:
–

–
–

–
–

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

–
–
–

–

–

–

–

–
–

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

e) Unha relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia, acompañando a correspondentes
resolucións de concesión ou, no seu caso, declaración responsable de non percepción doutras
axudas para a mesma finalidade procedentes doutras administracións ou entidades públicas ou
privadas, nacionais, da Unión Europea ou de Organismo Internacionais.
f) A beneficiaria acreditará estar ao corrente no seu cumprimento coas obrigas tributarias e coa
Seguridade Social, e non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá
realizar simplificadamente ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
No seu caso, non será necesario presentar novas certificacións ao respecto se as obrantes no
expediente de concesión seguen vixentes conforme ao art. 23.3 do RLXS.
g) Declaración responsable do representante legal da entidade receptora, acreditativa dos
seguintes extremos:
- Da veracidade da información e da autenticidade da documentación achegadas.
- Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presenten se aplicaron á actividade
subvencionada.
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- Que foron abonados aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito que
incorporan.
- Cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi practicada a
pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia
Estatal da Administración Tributaria.
- Carta de pago do reintegro que proceda en supostos de remanentes non aplicados, excesos
obtidos sobre o custe de actividade subvencionada e o interese de demora correspondente
(artigos 19.3 e 37.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e art. 17.3 e 33.3
la Lei 9/2007, de 13 xuño de subvencións de Galicia).
- No seu caso, de non dedución do IVE, cuxo importe, derivado dos gastos da axuda a xustificar
é asumido pola entidade beneficiaria ao non poder deducilo.
h) acreditarase a difusión pública do financiamento da Concellería de Emprego, Participación
Cidadá e Voluntariado, en de cada unha das actividades para cuxa realización se concede a
presente subvención, segundo memoria de actividades achegada, mediante a presenza
destacada do logotipo oficial do Concello de Vigo, respectando en todo momento a imaxe
corporativa.
A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta corrente número
2080 0348 33 3040010551 (Novagalicia Banco)
Noveno- Para facilitar a administración do convenio poderase tramitar un pago anticipado de ata
o 50% da axuda outorgada polo Concello, que suporá a entrega de fondos con carácter previo á
xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as actividades obxecto do
presente convenio, previa petición da entidade, na que xustifique o destino dos fondos
solicitados e a necesidades financeira dos mesmos. O 50% restante aboarase logo da
xustificación da totalidade do programa conveniado, tal e como se establece na cláusula novena
deste convenio.
Será requisito necesario que a entidade acredite non incorrer en ningún dos supostos do art.
31.6 LSG.
De conformidade co art. 42 e ss. Do RD 887/06, neste caso, óptase por non esixir ningún tipo de
garantía á entidade beneficiaria, xa que se ten en conta tanto o carácter social da actividade
subvencionada, como a traxectoria das anteriores colaboracións coa Federación de Asociacións
de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES).
No caso de solicitude de anticipo, achegarase declaración responsable de non estar incursa a
entidade en ningunha das prohibicións o situacións do art. 31.6 LSG
Décimo.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubidable respondan a natureza das
actividades subvencionadas e se realicen no ano 2013, no período comprendido entre o
01/01/13 e o 31/10/13.
Décimo primeiro.- A realización da actividade subvencionada, a súa axeitada xustificación e o
cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención será comprobada polos
servizos da Concellaría de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado. O xefe do servizo de
Participación e Atención Cidadá emitirá informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas
aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou
defectuosamente cumprida a actividade subvencionada.
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Décimo segundo.- A entidade beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa
requirida pola Concellaría de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado e pola Intervención
Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no exercicio das súas funcións de
fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo terceiro.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 37 Lei Xeral de Subvencións.
Cando o incumprimento da actividade se traduza nunha diminución significativa do proxecto
subvencionado, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá
o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso
da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo cuarto.- En canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei Xeral de Subvencións e, no seu caso, Título IV da Lei
de Subvencións de Galicia e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o
Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
Décimo quinto.- A entidade beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais, de que a finalidade da súa recollida
é a instrución do procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio,
a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o
seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei
de subvencións de Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa
achega é obrigatoria.
Ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de
novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo
Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal,
sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Emprego, Participación Cidadá e
Voluntariado.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante
a Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado do Concello de Vigo.
Décimo sexto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que
se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en
materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos
non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio;
as Bases de Execución do vixente orzamento municipal e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
Décimo sétimo.- O presente convenio terá vixencia dende a a data da súa sinatura ata o 31 de
outubro de 2013, sen prexuízo do disposto para o prazo de xustificación e para o período de
imputación dos gastos subvencionables.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por cuadriplicado exemplar, en
Vigo, ---- de ----------------- de 2013.
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19(1028).- PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS DE DERRUBA DO
ANTIGO RESTAURANTE “EL CASTILLO”. EXPTE. 7047/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-rpoposta da xefa
de Patrimonio Histórico, do 12.09.13, conformado pola xefa das Areas da Tenencia
de Alcaldía, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Nomear a D. David Carvajal Rodríguez-Cadarso como Coordinador de
Seguridade e Saúde da obra de derruba do antigo restaurante “El Castillo”.
2º.- Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde redactado pola empresa adxudicataria
Construcciones y Desmontes Ribera Navarra S.A. para a obra de derruba do antigo
restaurante “El Castillo”.

20(1029).- NOMEAMENTO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS
DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, POR UN PERÍODO MÁXIMO DE SEIS
MESES. EXPTE. 24257/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
30.08.13, e de acordo co informe-proposta do técnico de Organización e
Planificación de Recursos Humanos, do 16.09.13, conformado pola xefa do Servizo
de Recursos Humanos, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- Aceptar a renuncia presentada con data 13/09/2013 por Da. Marta Nieto
Fernández, con DNI nº 53.114.567-T, ao seu nomeamento como auxiliar administrativa por acumulación de tarefas, de conformidade co previsto art. 10, en relación co
art. 64.1 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
Segundo.- Nomear funcionaria interina por acumulación de tarefas por un periodo
máximo de seis meses, a Dª. MARÍA ESTHER LOMBAO GRANDAL, con DNI nº
76.406.760-R, seguinte aspirante que superou tódolos exercicios da oposición na
derradeira convocatoria para a provisión de prazas de Auxiliares de Administración
Xeral, incluidas na Oferta de Emprego Público correspondente o ano 2008, de conformidade coas bases xerais da mesma e de conformidade co acordo da Xunta de
Goberno Local de data 06/07/2013 (expte. 24257/220).
Terceiro.- O referido nomeamento faráse de conformidade co disposto no Art. 10.1.d)
da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, rematando
cando transcurran os seis meses dende a data do nomeamento nos termos legalmente previstos, percibindo como retribucións o importe do soldo, retribucións complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto Cód. 138, auxiliar, sendo adscrita ao Servizo de Estatistica.
Cuarto.- A xonada laboral da referida funcionaria interina nomeada, desenvolverase
preferentemente en xornada continuada de mañá –07,30 a 15,00 horas-. En calque-
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ra caso, contarase con dispoñibilidade horaria para traballar en quenda de tarde, si
por requerimento do Servizo fose necesario.
Quinto.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación, ou
ben recurso contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o día
seguinte ao da publicación do acto que poña fin á vía administrativa, nos supostos,
termos e condicións do previsto nos artigos, 8, 25 e 46 da vixente Lei 29/1998, do 13
de xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

21(1030).- CONVENIO DE COLABORACIÓN CONCELLO-CEMCI, PARA A
FORMACIÓN DO PERSOAL DO CONCELLO. EXPTE. 24455/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 17-09-13, da
técnica de Avaliación de RR HH, conformado pola xefa do servizo e máis polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:
Autorizar a sinatura do convenio entre D. Carlos Lopez Font, Concelleiro delegado
de Area de Xestión Municipal do Concello de Vigo, segundo Decreto de Delegación
de Alcaldía de 7 de febreiro do 2012, e D. José María Guadalupe Guerrero,
Vicepresidente do CEMCI (Resolución de data 21 de decembro de 2011 en relación
co disposto no Boletín Oficial da Provincia, nº 232, de 7 de decembro de 2011,
consultar www.dipgra.es) ao obxecto de colaborar activamente para facilitar,
promover e impulsar, en especial entre os cargos electos, directivos e empregados
públicos dependentes do Concello de Vigo, a súa participación nas actuacións
formativas que anualmente organiza o CEMCI, beneficiándose o Concello de Vigo
dunha significativa redución nas taxas de matrícula e inscrición.

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALES Y DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (CEMCI), Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VIGO
En Granada, a de de 2013
REUNIDOS
De una parte, D José María Guadalupe Guerrero, Vicepresidente Tercero de la Diputación
Provincial de Granada, nombrado Vicepresidente del Centro de Estudios Municipales y de
Cooperación Internacional, Diputación de Granada, por Resolución del Presidente de la
Diputación de Granada de 21 de diciembre de 2011 y en virtud de las competencias que le
atribuyen sus Estatutos aprobados por el pleno de esa Diputación, el 24 de noviembre de 2011
(Boletín Oficial de la Provincia, núm. 232, de 7 de diciembre de 2011).
Y, de otra, D.
Carlos Lopez Font, Concejal delegado de Area de Gestión Municipal del
Ayuntamiento de Vigo (NIF P36057700H), segun Decreto de Delegación de Alcaldía de 7 de
febrero de 2012.
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Ambas partes, en la calidad que actúan, se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para
formalizar el presente Convenio de Colaboración, a cuyo efecto.
EXPONEN
Primero. Antecedentes de hecho
Que de conformidad con lo establecido en sus Estatutos, aprobados por Resolución del pleno de
la Diputación de Granada de 24 de noviembre de 2011, son fines del CEMCI: a) “la formación,
capacitación y perfeccionamientos de los cargos electos, directivos, habilitados estatales y en
especial, empleados públicos de las Entidades Locales, así como publicaciones y
documentación en materia de régimen local; promover y realizar estudios, publicaciones e
investigaciones en materias relacionadas con la Administración Pública” y b) “La investigación
científica, realización de estudios técnicos y asistencia técnica” (artículo 3).
Que para el desarrollo de las competencias y funciones que al Ayuntamiento de Vigo le
encomienda la vigente legislación de régimen local, necesita de unos recursos humanos con una
capacitación y formación específica y de calidad, adaptada a las actuales circunstancias.
Segundo. Finalidad del Convenio
Que, en atención a sus respectivas atribuciones y objetivos de actuación, el Ayuntamiento de
Vigo y el CEMCI, declaran su voluntad expresa de colaborar activamente para facilitar, promover
e impulsar, en especial entre los cargos electos, directivos y empleados públicos dependientes
de dicha entidad local, su participación en las actuaciones formativas que anualmente organiza
el CEMCI.
Tercero. Facultades de suscripción.
Que el artículo 7.16 de los Estatutos del CEMCI, confiere a su Presidente la competencia para la
celebración de convenios con otras Administraciones Públicas. Esta competencia ha sido
delegada en el Vicepresidente de la entidad por Resolución de 21 de diciembre de 2011.
Las competencias que le atribuyen la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en su artículo 34 al Alcalde de los Ayuntamientos incluye la de representación y
celebración de convenios con otras Administraciones Públicas, asociaciones y entidades
privadas.
En virtud de lo expuesto, las partes
ACUERDAN
Primero. Objeto del Convenio
Facilitar para el colectivo de cargos electos, directivos y empleados públicos locales adscritos al
Ayuntamiento de Vigo su participación en las actividades formativas programadas por el CEMCI.
Segundo. Obligaciones asumidas por las partes
El Ayuntamiento de Vigo se compromete a difundir en su entorno o ámbito de actuación las
acciones formativas organizadas por el CEMCI, con el propósito de ofrecer información detallada
y actualizada de dichas actuaciones a todos aquellos posibles interesados/as.
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El CEMCI se compromete a aplicar al Ayuntamiento de Vigo como entidad local municipal, los
beneficios en los derechos de inscripción que estén previstos en las convocatorias de sus cursos
para las personas físicas.
Para que le sean de aplicación tales descuentos será requisito imprescindible que los derechos
de matrícula sean abonados por el Ayuntamiento de Vigo (CIF: P3605700H) dentro del plazo
que el CEMCI señale al efecto en las comunicaciones de admisión a las acciones formativas que
hayan solicitado.
Asimismo, en el caso en que las horas lectivas que sean efectivamente realizadas por los cargos
electos, directivos y empleados públicos del Ayuntamiento de Vigo superen en cómputo anual
las 300 horas, se ofrecerá el servicio de suscripción a las publicaciones del CEMCI de forma
gratuita durante el año siguiente.
Tercero. Duración del Convenio
El presente Convenio de Colaboración tiene una vigencia anual desde el momento de su firma.
Se prorrogará automáticamente por periodos de igual duración salvo denuncia por cualquiera de
las partes, comunicada por escrito con un mes de antelación.
Cuarto. Régimen jurídico aplicable y jurisdicción competente
Este Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa y se rige por el ordenamiento
jurídico administrativo.
Este Convenio de Colaboración está excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (artículo 4.1.c), si bien las dudas y lagunas que puedan suscitarse
en su ejecución o interpretación se resolverán aplicando los principios contenidos en la citada
Ley, de conformidad con lo estipulado en su artículo 4.2.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la competente para conocer de las cuestiones
litigiosas que puedan surgir en relación con el Convenio de Colaboración.
Quinto. Modificación del Convenio
Cualquiera de las partes está facultada para proponer a la otra la modificación de las cláusulas
de este Convenio de Colaboración.
La aprobación de cualquier modificación de este Convenio de Colaboración requerirá la
manifestación conforme y expresa de ambas partes.
Sexto. Extinción del Convenio
Este Convenio de Colaboración podrá ser resuelto, en cualquier momento de su vigencia, por
mutuo acuerdo o mediante renuncia unilateral de una de las partes notificada de forma
fehaciente y formulada con el preaviso de un mes respecto de la fecha de extinción deseada.
La resolución de este Convenio de Colaboración no afectará al desarrollo de las actividades
cuya ejecución se haya acordado con anterioridad, comprometiéndose ambas partes a
garantizar su cumplimiento.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio de Colaboración, en
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.”
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22(1031).- DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DO CONCELLEIRO-DELEGADO
DE XESTIÓN MUNICIPAL:
A)
ENCOMENDA DE FUNCIÓNS A D. ÁLVARO CRESPO CASAL. EXPTE.
24438/220.
Dáse conta do Decreto de data 5.09.13, polo que o concelleiro-delegado da Área de
Xestión Municipal resolve o seguinte:
En data 3 de setembro de 2013, os Concelleiros Delegados de Educacion e Fomento solicitan a
realizacion da encomenda das funcions de direccion funcional, coordinacion, tramitacion,
seguimento e control da actividade do Servizo de Educacion en relacion coas competencias
municipais en materia de creacion, construccion e sostemento dos centros publicos, asi como as
de natureza analoga ou derivada das mesmas, ao xefe da Area de Servizos Xerais, D Alvaro
Crespo Casal.
Dada a necesidade de manter o correcto funcionamento do Servizo, e co fin de garantir a
adecuada prestación do servizo público, considerando o disposto no artigo 73.2 da Lei 7/2007,
do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (BOE nº 89, do venres 13 de abril do
2007) que preceptúa que as Administracións Públicas poderán asignar ao seu persoal funcións,
tarefas ou responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan,
sempre que resulten adecuadas á súa clasificación, grao ou categoría, cando as necesidades do
servizo así o xustifiquen e sen merma das retribucións;
No uso das competencias que a normativa vixente en materia de réxime local lle confire á
Alcaldía-Presidencia en canto á superior dirección do persoal municipal, contidas no artigo
124.4.i) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, modificada pola
Lei 57/2003, de Medidas para a Modernización do Goberno Local, e que ostento por delegación
efectuada en Decreto de data 13 de xuño do 2011 en canto á xefatura directa e inmediata do
persoal municipal,
RESOLVO
“Primeiro.- Encomendar provisionalmente ao funcionario municipal D Alvaro Crespo Casal, Xefe
da Area de Servizos Xerais, as funcions correspondentes a direccion funcional, coordinacion,
tramitacion, seguimento e control da actividade do Servizo de Educación en relacion coas
competencias municipais en materia de creacion, construccion e sostemento dos centros
publicos, asi como as de natureza analoga ou derivada das mesmas, compatibilizando ditas
fucions coas propias do seu posto de traballo, co fin de garantir a adecuada prestación do
servizo público, sempre que resulten adecuadas á súa clasificación, grao ou categoría e sen
prexuízo tanto das tarefas propias do posto de traballo ao cal está adscrito como das
características inherentes á praza da cal é titular, dentro da sua xornada habitual de traballo e
baixo a dirección do Concelleiro da Area de Educacion.
Segundo.- A dita encomenda, de carácter provisional, 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.
Terceiro.- Da presente resolución, dése traslado ao interesado, concelleiros-delegados das
Áreas, Servizo de Recursos Humáns, Planificación e Organización, así como ao Comité de
Persoal para coñecemento e efectos.
Cuarto.- Dar conta da presente á Xunta de Goberno Local para o seu coñecemento.”
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Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso de reposición perante o mesmo
órgano que o dictou no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou
publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Vigo no prazo de 2 meses a contar dende o día seguinte ao da notificación ou
publicación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e
condicións do disposto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da
Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.
B)
CONCESIÓN PERMISO NON RETRIBUÍDO A Dª EUFRASIA LUCAS
ESCANDÓN. EXPTE. 24382/220.
Dáse conta do informe-proposta de data 29.08.13 da xefa do Servizo de Recursos
Humanos, do 29.08.13, que di o seguinte:
Con data 11/07/2013, recíbese no Servizo de Recursos Humanos solicitude (doc. 130081695)
presentada a través do Rexistro Xeral por Dª Eufrasia Lucas Escandón, con DNI nº 72.117.092-V
e nº persoal 23768, empregada municipal con praza e posto de traballo de Auxiliar de Admón.
Xeral, adscrita ao Laboratorio Municipal, no que solicita un permiso non retribuido durante o período comprendido entre o 01/01/2014 e 30/11/2015, de conformidade co previsto no vixente
Acordo Regulador.
En relación con dita solicitude emítese o seguinte informe:
1º.2º.-

3º.-

A solicitante leva prestando servizos neste concello de forma ininterrumpida dende o 01
de xaneiro de 1991.
O vixente Acordo Regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores ao
servizo do concello de Vigo, no seu art. 17 c) contempla o dereito dos empregados municipais a un permiso non retribuido por asuntos persoais, de seis meses cada cinco anos
ou doce meses cada dez anos.
Pola directora do Laboratorio Municipal, infórmase que non existen razóns determinantes
que impidan acceder ao solicitado.

Por isto, considerando as atribucións que en materia de persoal ostenta a Xunta de Goberno Local segundo o art. 127.1.h) da Ley 7/1985 do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
introducido pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a Modernización do Goberno
Local, e que por delegación efectuada en resolución da Alcaldía-Presidencia de data 08/02/2013
corresponden ao Sr. Concelleiro-delegado de Xestión Municipal, sométese ao criterio decisorio
do mesmo a seguinte PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:
Primeiro.- Autorizar a Dª Eufrasia Lucas Escandón, con DNI nº 72.117.092-V e nº persoal
23768, empregada municipal con praza e posto de traballo de Auxiliar de Admón. Xeral, adscrita
ao Laboratorio Municipal, un permiso non retribuido durante o período comprendido entre o
01/01/2014 e 30/11/2015, de conformidade co previsto no art. 17 c) do vixente Acordo regulador
das condicións económicas e sociais do persoal ao servizo do Concello de Vigo.
Durante a súa duración a interesada permanecerá de alta no réxime xeral da Seguridade Social
e computará a efectos de antigüidade, pero non a efectos de vacacións, permiso por asuntos
personais e pagas extraordinarias.
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De conformidade co establecido na Lei 17/2012, de 17 de decembro, só se poderá reforzar o
servizo nos casos excepcionais previstos na mesma.
Segundo.- Dese conta da presente resolución á interesada, Sra. directora do Laboratorio Munici pal, Intervención Xeral e Servizo de Recursos Humanos (Técnico de Planificación e Organización, Seguridade Social e Inspector Auxiliar de Persoal) aos efectos oportunos.
Terceiro.- Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición
perante o mesmo órgano que o dictou no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da
súa notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Vigo no prazo de 2 meses a contar dende o día seguinte ao da
notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos,
termos e condicións do disposto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1198, do 13 de xullo, Regulado ra da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

Con data 29.08.13, o concelleiro delegado de Xestión Municipal resolve de
conformidade co precedente informe.
Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.

23(1032).- CORRECCIÓN ERROS ACORDO XGL DO 23/08/13, DE
AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA A CONGRESO POR PARTE DA SECRETARIA
DO GOBERNO LOCAL. EXPTE. 1369/110.
Dáse conta do informe-proposta do secretario do Goberno local, do 17.09.13,
conformado polo concelleiro de Xestión Municipal, que di o seguinte:
Con data 23/08/2003, a Xunta de Goberno Local acordou autorizar a asistencia de Dª Mª Concepción Campos Acuña, secretaria do Goberno Local, núm. Persoal 81004 ao curso “Técnicas
de control e intervención en la edificación”, organizado polo INAP na súa sede en Madrid.
Logo do acordo de autorización pola Xunta de Goberno Local detectouse un erro material referido única e exclusivamente á denominación da actividade formativa cuxo nome literal é “Itinerario
de especialista de control de la legalidade urbanística”.
Polo antedito, PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL a rectificación do seu acordo de
data 23/08/2013, Expte. 1369/110, no que se refire única e exclusivamente á denominación da
actividade formativa autorizada, quedando o apartado Primeiro e o parágrafo primeiro do apartado Segundo redactados do seguinte xeito:
Primeiro.Autorizar a Dª Concepción Campos Acuña, secretaria do Goberno Local, nº persoal 81004 a asistir á actividade formativa “Itinerario de especialista de control de la legalidad ur banística”, organizada polo INAP en Madrid.
Segundo.Autorizar o gasto de 1.600,17 €, pola asistencia ao “IV Congreso Internacional en
Goberno, Administración e Políticas Públicas CIGAPP-IUOIG” (23 e 24 de setembro de 2013)
(autorización por resolución do 01/08/2013) e pola asistencia ao Módulo I do “Itinerario de espe-
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cialista de control de la legalidad urbanística”, sede do INAP-Madrid., nos termos do previsto no
RD 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo e normativa de concor dante aplicación, seguíndose para os efectos o previsto nas Bases de execución dos orzamentos municipais para o presente exercicio económico 2013 e as previsións do RDL 2/2004, do 5
de marzo.
O contido dos seguintes parágrafos do apartado Segundo (relación de gastos) e os apartados
Terceiro, Cuarto e Quinto do acordo do 23/08/2013, da Xunta de Goberno Local non variarán.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a rectificación do seu acordo de data 23.08.13, tal
e como se recolle na precedente proposta.

24(1033).- DEVOLUCIÓNS DE AVAIS:
A)
LAPATIAN, S.L. EXPTE. 85860/210
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 29.08.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 14 de Marzo de 2013 por LAPATIAN, S.L.
con NIF B36940989, por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se
poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía
pública por obra na rúa Simón Bolivar, 5, por non producirse danos.
B)
IMPERNOSA, S.L. EXPTE. 86271/210
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 29.08.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 04 de Abril de 2013 por IMPERNOSA, S.L.
con NIF B36182798, por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se
poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía
pública por obra na rúa Conde Torrecedeira, 76, por non producirse danos.

C)
IMPERMEBA, S.L. EXPTE. 86270/210
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 29.08.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
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Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 23 de abril de 2013 por IMPERMEBA, S.L.
con NIF B36696698, por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se
poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía
pública por obra na rúa Sanjurjo Badía, 118, por non producirse danos.

D)
CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ Y BARCALA, S.A. EXPTE.
86145/110.
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 10.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 11 de Xuño de 2013 por Construcciones Rodríguez y Barcala,
S.A. con NIF B-36861672 por un importe de 1.000 €, para responder dos posibles
danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía pública por obra na rúa Robleda, 6, por non producirse danos.

E)
PUNTO FA, S.L. EXPTE. 86138/210
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 10.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval constituído en data 13 de maio de 2013 por PUNTO FA, S.L. con NIF B-59088948 por
un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía pública por obra
na rúa Príncipe, 57, por non producirse danos.
F)
MAGOPE, S.L. EXPTE. 84994/210
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 10.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 18 de xaneiro de 2013 por Magope, S.L. con NIF B-36779528,
por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se poideran oca sionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía pública por
obra na rúa Urzaiz, 106, por non producirse danos.
G)

MAGOPE, S.L. EXPTE. 85057/210
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Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 10.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 11 de xaneiro de 2013 por Magope, S.L. con NIF B-36779528,
por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se poideran oca sionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía pública por
obra na rúa Balaídos, 18, por non producirse danos.
H)
IMPERMEBA, S.L. EXPTE. 85986/210
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 10.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 29 de abril de 2013 por Impermeba, S.L. con NIF B-36696698,
por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se poideran oca sionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía pública por
obra na rúa Sanjurjo Badía, 206, por non producirse danos.
I)
CONSTRUCCIONES CARRERA IGLESIAS, S.L. EXPTE. 86041/210.
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 10.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 15 de abril de 2013 por Construcciones Carrera Iglesias, S.L.
con NIF B-36771350, por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía pública por obra na rúa Ramón Nieto, 487, por non producirse danos.
J)
IMPERMEBA, S.L. EXPTE. 86081/210
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 10.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 12 de abril de 2013 por Impermeba, S.L. con NIF B-36696698,
por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se poideran oca sionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía pública por
obra na rúa Pizarro, 87, por non producirse danos.
K)

UTE ANTALSIS ALDASA. EXPTE. 86026/210
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Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 10.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 19 de agosto de 2011 por UTE Antalsis Aldasa con NIF U27759943 por un importe de 10.000 € (Dez Mil Euros), para responder dos posibles
danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía pública por obra na rúa Hortas, Súbida o Castelo e San Sebastián por
non producirse danos.
L)
MANUEL DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ. EXPTE. 86587/210
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 09.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 17 de Xuño de 2013 por Manuel Domínguez Fernández con
NIF 35764112-D, por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos
que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial
de vía pública por obra na rúa Ribeira do Berbés, 43, por non producirse danos.
M)
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, SLU. EXPTE. 86614/210.
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 9.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval constituído en data 18 de Xuño de 2013 por Construcciones Castro Figueiro, S.L.U. con
NIF B-36816189, por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que
se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía
pública por obra na rúa Sanjurjo Badía, 94 por non producirse danos.
N)
MANUEL SEOANE VÁZQUEZ, S.A. EXPTE. 86613/210.
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 09.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval constituído en data 11 de Xullo de 2013 por Manuel Seoane Vázquez, S.A. con NIF A36657658, por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se
poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía
pública por obra na Avda. Ramón Nieto, 255 por non producirse danos.
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Ñ)
MAGOPE, S.L. EXPTE. 86589/210.
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 9.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 11 de Xuño de 2013 por Magope, S.L. con NIF B-36779528, por
un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía pública por obra
na rúa León, 14, por non producirse danos.
O)
GALSERCO FACHADAS, S.L. EXPTE. 86588/210.
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 09.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 01 de Xullo de 2013 por Galserco Fachadas, S.L. con NIF B27768886, por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se
poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía
pública por obra na rúa López Mora, 21, por non producirse danos.
P)
CDAD. PROPIETARIOS BARCELONA, 53. EXPTE. 86615/210.
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 29.08.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval
constituído en data 30 de Xullo de 2013 por Cdad. Prop. Barcelona, 53 con NIF H36723146 por un importe de 3.000 €, para responder dos posibles danos que se
poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo da reserva especial de vía
pública por obra na rúa Barcelona, 53, por non producirse danos.
Q)
IRMANDADE SANTA ANA-BEADE. EXPTE. 86542/210.
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 9.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos de Intervención Municipal, se proceda á devolución da fianza
achegada pola ASOCIACIÓN IRMANDADE DE SANTA ANA DE BEADE, CIF G
36648095 en data 05/07/13 por un importe de 1425,25 € para responder dos
posíbeis danos con motivo da celebración da festa na honra de Santa Ana levada
a cabo en datas 25 ao 27 de XULLO en Beade , xa que da cantidade achegada
(2000 €) haberá que descontar. a cantidade de 574,75 € , resultado de traballos de
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limpeza e recollida de lixo efectuados pola empresa concesionaria de mantemento
de zonas verdes CESPA SA.
R)
COMISIÓN FESTA DA GUÍA. EXPTE. 86705/210
Visto o informe-proposta da xefa de Seguridade, do 09.09.13, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Tráfico, Seguridade e Transportes, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos de Intervención Municipal, se proceda á devolución da fianza
achegada pola
ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FESTAS NOSA SRA DAS NEVES
DA GUIA CIF G-36731404 en data 23/07/13 por un importe de 2000 € para
responder dos posíbeis danos con motivo da celebración da festa na honra de
NOSA SRA DAS NEVES DA GUIA E FESTA DA SARDIÑA levada a cabo en datas
3,4 E 5 DE AGOSTO en A Guia , xa que non houbo danos nos espazos ocupados.
25(1034).- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DO
PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN E URBANIZACIÓN DE ESPAZOS
INTERIORES NO POLÍGONO DE COIA. EXPTE. 12639/411.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da
técnica de Admón. Xeral, do 16.09.13, conformado pola xefa da Área técnica e pola
xerente de Urbanismo, que di o seguinte:
Con data 10.05.2010 ten entrada no Rexistro xeral da XMU (doc. 100064979) escrito do Xefe da Área Provincial do IGVS de Pontevedra comunicando a iniciativa dese organismo de formular o Plan Especial de
Protección, Rehabilitación e Reurbanización de espazos interiores no antigo grupo de 502 vivendas de pro moción pública nas rúas Bueu, Moaña, Vilagarcía e camiño da Raposa, no polígono de Coia, de acordo coa
programación de actuacións de mellora da accesibilidade neste grupo de vivendas.
O día 18.05.2010 a Oficina de Planeamento e Xestión emite informe relativo ás condicións urbanísticas do
ámbito delimitado no referido Plan Especial.
Con data 19.05.2010, o Delegado da Área de Urbanismo e Vivenda resolve incoar o procedemento administrativo para a tramitación e aprobación do “Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reurbanización
de espazos interiores no antigo grupo de vivendas de 502 VPP nas rúas Bueu, Moaña, Vilagarcía e Camiño
da Raposa, no polígono de Coia”, promovido polo IGVS.
O día 03.06.2010, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental resolve declarar, en virtude do disposto polo artigo 5, letra d), da Lei 6/2007, de 11 de maio, a non necesidade de someter o nomeado Plan
Especial a avaliación ambiental estratéxica, de acordo co documento de inicio elaborado en data
16.04.2010 pola arquitecta, Dª. Cristina Cameselle Solá, que obra no expediente (BOP nº. 126, de día
05.07.2010).
Con data 20.12.2010, ten entrada no Rexistro xeral da XMU (doc. 100164068) oficio da Directora Técnica
de Solo do IGVS polo que achega dous exemplares do Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reur banización en soporte papel e soporte dixital para a súa aprobación inicial.
Mediante oficio do Delegado da Área de Urbanismo e Vivenda de data 13.01.2011 requiriuse a achega de
documentación e correccións de cara a aprobación inicial do Plan Especial, ao que se deu cumprimento
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mediante oficio da Directora Técnica de Solo do IGVS de día 08.08.2012 (presentado o 09.08.2012 -doc.
120094486).
Con data 06.09.2012 o Vicepresidente da XMU requiriu a achega do informe sectorial do IGVS sobre os requisitos básicos de habilitabilidade, en relación co Anexo de Habilitabilidade do Plan Especial esixido no artigo 19.2 do Decreto 29/200 así como; o Informe do Consello Autonómico de Accesibilidade previsto na Lei
8/1997, de Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas de Galicia e no Decreto 35/2000 que a
desenvolve e dúas copias máis do documento para que o Concello poda solicitar ditos informes.
Con data 11.10.2012 ten entrada no Rexistro xeral da XMU (doc. 120117806) escrito do Xefe da Área Pro vincial do IGVS polo que remite informe de día 14.09.2012 do Director Xeral do IGVS sobre o anexo de ha bitabilidade do Plan Especial e dous exemplares da Memoria debidamente corrixidos. O citado informe conclúe que o anexo cumpre as esixencias que se regulan no artigo 19º do decreto 29/2010 do 4 de marzo
polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, que se refire á Habitabilidade nos
plans especiais de protección.
O 25.10.2012 o Xefe de Servizo de Desenvolvemento Urbanístico emite informe que obra no expediente
sobre o cumprimento dos requisitos formais e de contido.
Con data 16.11.2012, a Xunta de Goberno Local aprobou inicialmente o Plan Especial de Rehabilitación e
Urbanización de Espazos Interiores do Polígono de Coia e acordou a apertura dun trámite de información
pública polo prazo dun mes mediante a publicación de anuncios no DOG e en dous dos xornais de maior
circulación da provincia, así como a notificación persoal aos titulares catastrais.
O día 30.11.2012 publicouse o dito anuncio de aprobación inicial no Faro de Vigo (páx.5) e La Voz de Gali cia (páx. L4) e o día 11.01.2013 no DOG nº. 8.
Segundo consta na certificación do Secretario da XMU do día 02.05.2013 durante o trámite de exposición
pública presentáronse un total de 30 escritos de alegacións que foron obxecto de análise e resposta no documento “Contestación de alegacións” presentado polo IGVS con entrada no Rexistro xeral da XMU o día
22.07.2013 (doc. 130088153).
En data 16.09.2013 os servizos técnicos e xurídicos da XMU emitiron informe sobre a legalidade e a calida de técnica da ordenación.
FUNDAMENTOS DE DEREITO OU VALORACIÓN XURÍDICA
I. Normativa examinada.
–
TRLS/2008 (RDLex. 2/2008, do 20 de xuño, Texto Refundido da Lei de Solo).
–
LOUGA (L.9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación urbanística e Protección do medio rural de
Galicia).
–
L.9/2006, do 28 de abril, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no me dio ambiente.
–
L.6/2007, do 11 de maio, de Medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de
Galicia.
–
L.8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia.
–
RD.2066/2008, de 12 de decembro, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación
2009-2012.
–
D.402/2009, de 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a
cargo da Comunidade Autónoma e se regula a xestión das previstas no RD. 2066/2008, de 12 de
decembro, para o periodo 2009-2012.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

L.8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma
de Galicia.
D. 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenrolo e execución da Lei
de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
D.29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.
LRBRL (L.7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime local).
LRX-PAC (L.30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico da Admóns. públicas e do Procede mento administrativo común).
RDUGal (D.28/1999, do 21 de xaneiro, Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia).
RXU (D.3288/1978, do 25 de agosto, Regulamento de Xestión urbanística).
RPU (D.2159/1978, do 23 de xuño, Regulamento de Planeamento urbanístico).
RD.1093/1997, do 4 de xullo, Regulamento sobre inscrición no Rexistro da Propiedade de actos de
natureza urbanística.
Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo (A.D. Pleno 29.07.1996, BOP 04.09.1996; modificación: versión consolidada A.D. Pleno 20.10.2000, BOP 06.11.2000).
PXOM 2008 (Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo; A.D. parcial: Orde Conselleira CPTOPT
do 16.05.2008; DOG nº 106, do 03.06.2008; BOP nº 151, do 06.08.2008; Orde Conselleiro CMAIT
do 13.07.2009; DOG nº 144, do 24.07.2009; BOP nº 175, do 10.09.2009).

II. Ámbito e obxectivos do Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reurbanización.
O «Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reurbanización de espazos interiores no antigo grupo de
502 vivendas de promoción pública nas rúas Bueu, Moaña, Vilagarcía e camiño da Raposa, no polígono de
Coia», delimita un ámbito de intervención conformado polas edificacións emprazadas nas rúas Moaña, nú meros 2 a 32, e Bueu, números 1 a 46, cuxa localización figura nas follas 10I e 11I dos planos do
PXOM/08, co obxecto de resolver as carencias detectadas neste grupo de vivendas singularmente polo que
respecta a súa accesibilidade e nomeadamante para:
1 – Permitir a construción de corpos acaroados aos bloques existentes para mellorar as prestacións das edificacións.
2 – Construir corpos acaroados que alberguen ascensores para facilitar a accesibilidade.
3 – Axustar as aliñacións para poder resolver as necesidades detectadas.
4 – Mellorar os percorridos peonís dentro do grupo de vivendas e no perímetro.
Dito ámbito está clasificado no PXOM como Solo Urbano Consolidado, suxeito á Ordenanza 8 “Conxuntos
Reformables”, ordenanza que considera as limitadas condicións de espazo nestas unidades de vivenda por
respostar a épocas nas que os estándares non cumprían, en moitas situacións, nin sequera a Orde de
29.02.1944, sobre programa mínimo de vivendas, razón pola que ampara unha ampliación na ocupación
dos espazos exteriores lindeiros aos bloques destes conxuntos e, consecuentemente, de edificabilidade
para posibilitar, entre outros, a construcción de verticais de ascensores.
Polo anterior, o propio PXOM recoñece a idoneidade do Plan Especial tramitado a instancias do IGVS,
como instrumento de planeamento secundario axeitado para o estudo e resolución das carencias detecta das.
Ademais, o Plan Especial promovido polo IGVS inclúe un Anexo de Habilitabilidade, como documento complemento, previsto no artigo 19 do Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, polo que se aproban as Normas de habilitabilidade de vivendas de Galicia, que conta co informe favorable do Director Xeral do IGVS
de data 14.09.2012. De acordo co artigo 19.3 do citado Decreto 29/2010, o cumprimento das determina cións recollidas no citado anexo de habilitabilidade suporá que se cumpren as condicións mínimas de habi tabilidade para a obtención da licenza de obra, sen que sexa preciso cumprir coas determinacións sinala dos no dito Decreto.
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III. Resultado do trámite de información pública: informe ás alegacións.
Segundo consta na certificación do Secretario da XMU do día 02.05.2013, durante o período de
información pública presentáronse 30 escritos de alegacións que foron respostados polo IGVS no
documento “Contestación de alegacións” datado en xullo de 2013 (asinado en xuño de 2013 pola
arquitecta, Dª. Cristina Cameselle Solá). Neste documento o IGVS procede ao análise dos fundamentos
contidos nas diferentes alegacións agrupándoos por temáticas, resultando un total de dezaseis puntos
tratados que se abordan como segue:
“1. Restar luz natural de varias estancias.
Como se explica no anexo de habitabilidade, o Plan Especial ó marcar os espazos de movemento para re solver a accesibilidade dos bloques conta con ampliar a estancia afectada para poder situar unha ventá nas
estancias afectadas que cumpran as condicións fixadas de ventilación e iluminación polo Art. I.A.1.2. do
NHV2010 dacordo co tamaño definitivo da estancia.
A estancia amplíase para poder situar un oco perpendicular á fachada existente”.
“2. As vivendas quedarían sen ventilación.
As estancias afectadas polo proxecto de dotación de ascensor terán que cumprir no que se refire á ventilación e iluminación o decreto NHV-2010, Art I.A.1.2. Para iso o Plan Especial permite a ampliación das estancias afectadas para facilitar o cumplimento”.
“3. Os balcóns quedarían sen visibilidade.
A dotación de ascensor para a eliminación de barreiras arquitectónicas considérase prioritario.
A colocación dos corpos de ascensores noutra fachada tamén produciría merma na visibilidade. A única solución sería situalo no interior que pola configuración da escaleira non eliminaría as barreiras arquitectónicas.
A situación proposta no Plan permite a utilización do balcón tamén dende o comedor e, efectivamente, per der un pouco de visibilidade. A configuración resultante da estancia afectada cambia ao orixinarse o oco
90º, quedando a venta enfrentada a 11,22 m. de distancia do oco da estancia similar do bloque contiguo”.
“4. Minoración do espazo útil e habitable das vivendas.
O Plan Especial ó considerar que o acceso á vivenda proxéctase a través dunha estancia permite a súa
ampliación para tamén mellorar a habitabilidade tanto de superficie como iluminación e ventilación.
A superficie actual da estancia afectada é de 7,84 m² e despois da dotación do ascensor poderá quedar de
14,22 m²”.
“5. Menor distancia entre edificios que resta luz e intimidade.
O Plan Especial estudou a colocación e dimensión dos corpos dos ascensores para que o impacto visual
fora mínimo.
O Corpo do ascensor terase que realizar con elementos transparentes e a estancia pola que se accede
proxéctase de forma que poida cumprir as condicións que marca o decreto 29/2010 NHV-2010, no artículo
I.A.1.2. en canto iluminación e ventilación.
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Crearanse pequenas áreas na planta primeira, baixo os balcóns existentes nas plantas superiores, co
obxeto de dotar as vivendas das primeiras plantas (planta baixa respecto a fachada posterior) dun espazo
exterior privativo. Este espazo poderase dotar dun peche vexetal, para mellorar as condicións actuais de
protección de vistas como contempla o artículo I.A.1.2. no punto d)
d) Para garantir a protección de vistas desde a rúa ou espazos públicos, a cara inferior das ventás das pe zas vivideiras que abranaos ditos espazos deberán estar situadas a unha altura mínima de 1,80 m por enri ba do chan do espazo exterior de uso público, agás que entre o dito espazo e a fachada en que se sitúa a
fiestra exista unha franxa de, cando menos, 2 metros de longo de uso privativo da vivenda”.
“6. O primeiro piso quedaría Baixo a torreta do ascensor.
O Plan especial fai incapé en mellorar as condicións das vivendas situadas no primeiro piso, para isto crea ranse pequenas áreas na planta primeira, Baixo os balcóns existentes nas plantas superiores, co obxeto de
dotar as vivendas das primeiras plantas (planta baixa respecto a fachada posterior) dun espazo exterior pri vativo. Este espazo poderase dotar dun peche vexetal.
A relación co perfil do terreo existente mantéñese, únicamente modifícase no contacto co edificio para mellorar e cumplir os puntos c y d do artigo I.A.1.2. do NHV-2010
c) O chan dos espazos exteriores aos que ventilen as estancias non poderá estar máis de 50 cm por enriba
do pavimento rematado da estancia correspondente.
d) Para garantir a protección de vistas desde a rúa ou espazos públicos, a cara inferior das ventás das pe zas vivideiras que abran aos ditos espazos deberán estar situadas a unha altura mínima de 1,80 m por en riba do chan do espazo exterior de uso público, agás que entre o dito espazo e a fachada en que se sitúa a
fiestra exista unha franxa de, cando menos, 2 metros de longo de uso privativo da vivenda.
As ventás das estancias afectadas cambian de situación trasladándose 90º para mellorar as condicións de
iluminación”.
“7. Inutilización dunha habitación.
A estancia afectada pola dotación de ascensor fará que nalgunha vivenda teñan que facer cambios do uso
das distintas estancias para poderse adaptar ás novas circunstancias.
As distintas formas de uso das vivendas do ámbito e o diverso número de usuarios en cada unha delas non
fixeron posible o estudo das distintas casuísticas.
A ampliación que se permite realizar facilitará a adaptación”.
“8. O plano non se axusta á realidade en canto á colocación.
Para a realización do Plan Especial a Xunta de Galicia encargou un levantamento topográfico do ámbito,
esta cartografía é a que se utilizou para a elaboración do Plan Especial.
Para os plans que reflexan a distribución interior dos bloques o equipo redactor do Plan Especial fixo o levantamento dos planos das vivendas e dos trasteiros despois de facer medicións in situ”.
“9. Disminución das zonas verdes e situación dos ascensores na fachada traseira.
O plan especial proxecta a eliminación das barreiras arquitectonicas nos itinerarios peonís do ámbito.
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Os corpos de ascensores colocanse nas zonas verdes existentes para non entorpecer os itinerarios peonís,
evitando que estes invadan as zonas verdes como pasaria si os corpos de ascensor se situase nas fachadas principais dos bloques.
A implantación dos ascensores na fachada traseira fai que os corpos destes ocupen parte da zona verde
existente.
A elección de materiales cos que se constrúan os corpos de ascensores e o distribuidor pola planta terán
que minimizar o impacto ambiental coa utilización de elementos transparentes.
A situación do ascensor na fachada principal tamén faría que para solucionar a circulación peoníl, invadiríamos a zona verde e ademais incrementaríamos os taludes que existen nestas zonas verdes”.
“10. Maior distancia a recorrer.
O Plan Especial proxecta facilitar o acceso ós bloques por itinerarios libres de barreiras arquitectónicas, re modelando a totalidade das vías peoníles.
A situación dos corpos de ascensor obrigará a aqueles usuarios que queiran utilizaros cambiar o seu itine rario para o acceso ás súas vivendas.
A situación dos ascensores na fachada traseira permite resolver os itinerarios peonis do conxunto de unha
maneira global xa que os elementos do ascensor podenser adaptar as distintas cotas sen interferir nas beirarúas”.
“11. Subir dous tramos de escaleiras.
Os tramos de escaleiras que terían que subir para acceder ó ascensor do bloque elimínanse substituíndose
por ramplas xa que en todo o ámbito realizaranse obras para eliminar as barreiras arquitectónicas existentes”.
“12. Duas portas.
Os estudos elaborados para a redacción do Plan Especial e a valoración das distintas posicións do ascensor nos bloques fixéronnos elixir a opción que sitúa o corpo do ascensor na parte posterior do edificio xe rando dous accesos, xa que:
-Non é preciso o realoxamento dos residentes.
-Menor custo ó non modificar portais e escaleiras.
-Menor impacto visual.
-Pódense resolver os itinerarios peonís do conxunto xa que os elementos do
ascensor pódense adaptar ás distintas cotas non interferindo nas beirarrúas”.
“13. Mantemento máis alto por ter duas portas.
A dotación do ascensor incrementara os gastos de mantenemento das zonas comúns dos bloques.
O incremento do custo de mantenemento por ter dúas portas de acceso ás vivendas é mínimo comparado
co custo que suporía facer o Corpo de ascensor pola fachada principal xa que conlevaria a:
- Realoxamento de tódolos residentes deste edificio mentres duran as obras.
- Mais custo pola construcción de novas escaleiras con distinto trazado para eliminar barreiras.
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- Dificultade de resolver os percorridos peonís dunha maneira global xa que os corpos de ascensor o dificultarian ao invadir os percorridos e tendo que ampliar estes a costa de eliminar zonas verdes, agravada
pola circunstancia de que os corpos dos ascensores se farán según a decisión de cada comunidade de
propietarios e non necesariamente ao mesmo tempo”.
“14. Non poder utilizar ese acceso a trasteiros.
A planta dos trasteiros podería unirse co ascensor pero tería que facerse unha reconfiguración da planta
uníndose tamén coa escaleira existente, o proxecto individualizado de cada bloque fara unha valoracion do
custo e das melloras das prestacións que isto supoña para que os propietarios tomen a decisión de acceder ós trasteiros dende o ascensor o no.
O Plan Especial non obriga a chegar co ascensor a os trasteiros no anexo do habitat do P.E., no artículo
I.B.3.4. punto e) dice:
e) Se existe garaxe e/ou rochos nos sotos do edificio ou rochos en Baixo cuberta, estarán comunicados co
resto das plantas a través do ascensor, salvo no caso de reformas dos bloques para mellorar a accesibilida de, nos que esta comunicación non se poida cumplir, o que deberá xustificarse”.
“15. Proposta anterior ó Plan Especial.
Anteriormente a la elaboración de este P.E. presentouse á asociación de veciños unha proposta explicativa
que contemplaba a implantación duns corpos cilindricos na fachada principal que englobaban os ascensores, as escaleiras e uns pequenos espacios para tendedeiros.
Ao situar todos os elementos no plano, encontrámonos que o tamaño destes facía que nalgún punto estive se a menos de tres metros de distancia do balcón existente no bloque enfrentado.
O Corpo facia que o recorrido peoníl tivese que desenvolverse nestes espazos de menos de tres metros, e
para máis dificultade, a cota de recorrido peonil estaba máis alta en case todos os tramos que o terreo, ten do que resolver os encontros con terraplenes.
Estas circustancias fixeron que o equipo redactor estudase uns elementos mais pequenos para que o im pacto se reducise, para isto optou por resolver parte da escaleira por dentro dos bloques, deste estudo saíu
a opción 1, que aínda que minimizo os problemas que xeraba a opción dos cilindros segue sin ser a mellor
opción, como se explica no punto 2.1. da Memoria Xustificativa do P.E”.
“16. Rexeitamento da realización das obras para dotar de ascensor o bloque.
Facilitar ás comunidades a posibilidade de dotar ao bloque de ascensor para a eliminación de barreiras e
prioritario. O Plan Especial fixa a forma de facelo.
Será a Comunidade de propietarios quen decidirá se quere facer as obras para a dotación de ascensor no
seu bloque”.
Algúns escritos de alegacións son presentados individualmente por distintos propietarios dunha mesma Co munidade de Propietarios e tamén en nome de ésta (exemplo da Comunidade de Propietarios Rúa Moaña
nº. 10).
Sentado o anterior, o documento “Contestación de alegacións” presentado polo IGVS e datado en xullo de
2013, habida conta da coincidencia de fundamentos, clasifica os escritos de alegación nos seguintes sete
grupos que se informan a continuación:
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- GRUPO I: Alegación nº. 2: Dª. Mª. Luisa García Meijueiro e D. Juan Manuel López Sánchez (doc.
130015712) con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 07.02.2013.
RESUMO DA ALEGACIÓN: os alegantes manifestan a súa conformidade coa protección, rehabilitación e
reurbanización dos espazos interiores por consideralo necesario, sen embargo, afirman que o adosamento
dunha estrutura á edificación resta espazo verde, luz e unha das habitacións ás vivendas.
INFORME: no documento “Contestación as alegacións” presentado polo IGVS, dita a alegación respóstase
nos puntos 1, 3, 4, 5, 7 e 9 arriba transcritos e proponse a súa desestimación xa que o Plan Especial resol ve os problemas que se expoñen nas alegacións e será decisión de cada comunidade de propietarios a dotación de ascensor no seu bloque, sendo esta comunidade a máis perxudicada e ó mesmo tempo a máis
favorecida por este feito.
PROPOSTA: Desestimar a alegación de acordo co documento “Contestación as alegacións” presentado
polo IGVS.
- GRUPO II: Alegación nº. 5: CC.PP Rúa Moaña, nº. 10 (doc. 130016850); alegación nº. 6: Dª. Enriqueta
Río Otero (doc. 130016855) ; alegación nº. 7: Dª. Teresa Groba Rocha (doc. 130016859), alegación nº. 8:
Dª. Raquel Guisande (doc. 130016863), alegación nº. 9: Dª. Antonia del Pazo Fernández (doc. 130016865),
alegación nº. 10: D. Santiago Salmón Sopeña (doc. 130016868) e alegación nº. 11: Dª. Marina Enríquez
Fiuza (doc. 130016874), todas elas con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 11.02.2013.
RESUMO DAS ALEGACIÓNS: abordan as cuestións tratadas nos puntos 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 arriba
referidos.
INFORME: no documento “Contestación as alegacións” presentado polo IGVS, respóstanse nos puntos 5,
9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 arriba transcritos e se propón a súa desestimación xa que o Plan Especial resolve
os problemas que se expoñen nas alegacións e será decisión de cada comunidade de propietarios a dotación de ascensor no seu bloque, sendo esta comunidade a máis perxudicada e ó mesmo tempo a máis favorecida por este feito.
PROPOSTA: Desestimar as alegacións de acordo co documento “Contestación as alegacións” presentado
polo IGVS.
- GRUPO III: Alegación nº. 3: CC.PP Rúa Moaña, nº. 14 (doc. 130016465) con entrada no Rexistro xeral da
XMU o día 08.02.2013; alegación nº 12: Dª. Leonor Valin Liz (doc. 130016924), alegación nº. 13: D. José
Carlos Oterino Fernández (doc. 130016930), alegación nº. 14: Dª. Dorinda Pereira Rodríguez (doc.
130016934), alegación nº. 15: D. Jesús Román Riveiro (doc. 130016939), alegación nº. 16: D. Marcelino
Valado Lima (doc. 130016945), alegación nº. 17: Dª. Mª. Elena Giráldez Carrera (doc. 130016949), alega ción nº. 19: Dª. Purificación Bouzada Pazos (doc. 130017148), alegación nº. 20: D. José Luis Álvarez Álva rez (doc. 130017150), alegación nº. 21: Dª. Palmira Miguez Muñoz (doc. 130017151), alegación nº. 22: D.
Manuel Gómez Souto (doc. 130017152), alegación nº. 23: Dª. Gloria Agudo Sánchez (doc. 130017157),
alegación nº. 24: D. Amando Rocha Nieto (doc. 130017160), alegación nº. 25: Dª. Rogelia de Reis Domín guez (doc. 130017165), alegación nº. 26: Dª. Sara Nogueira González (doc. 130017166) todas elas con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 11.02.2013, alegación nº. 28: Dª. Mª. Pilar Monteiro González (doc.
130018220) e alegación nº. 29: D. Plácido Salgueiro Soñora (doc. 130018221), presentadas no Rexistro
xeral da XMU o día 13.02.2013.
RESUMO DAS ALEGACIÓNS: abordan as cuestións tratadas nos puntos 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 arriba referidos.
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Ademais, no escrito de alegacións nº. 14 non figuran os datos identificativos da persoa física que actuaría
en representación da Comunidade de Propietarios do edificio sito ao nº. 14 da rúa Moaña, nin acredita a re presentación que ostentaría.
INFORME: no documento “Contestación as alegacións” presentado polo IGVS, respóstanse nos puntos 1,
2, 3, 6, 8, 9 e 10 arriba transcritos e se propón a súa desestimación xa que o Plan Especial resolve os pro blemas que se expoñen nas alegacións e será decisión de cada comunidade de propietarios a dotación de
ascensor no seu bloque, sendo esta comunidade a máis perxudicada e ó mesmo tempo a máis favorecida
por este feito.
PROPOSTA: Desestimar as alegacións de acordo co documento “Contestación as alegacións” presentado
polo IGVS.
- GRUPO IV: Alegación nº. 1: CC.PP Rúa Moaña, nº. 32 (doc. 130011778) con entrada no Rexistro xeral
da XMU o día 30.01.2013.
RESUMO DA ALEGACIÓN: solicita que non se realicen as obras do Plan Especial e achega copia da acta
celebrada pola CCPP o día 25.01.2013 na que se reflicte que a conformidade de dous propietarios e o
rexeitamento de tres a respecto do Plan Especial de referencia.
INFORME: no documento “Contestación as alegacións” presentado polo IGVS, dita a alegación respóstase
no punto 16 arriba transcrito e se propón a súa estimación no senso de que as obras de dotación de ascensor no bloque serán froito da decisión de cada comunidade de propietarios, como así o contempla o Plan
Especial.
Non obstante, dita proposta debe entenderse sen prexuízo do que se dispoña na Lei de Propiedade Hori zontal, Lei 8/2013, de 26 de xuño, de Rehabilitación, rexeneración e renovación urbana e correlativa de
aplicación.
PROPOSTA: estimar a alegación aos exclusivos efectos de que considerar que as obras de dotación de as censor no bloque serán froito da decisión da Comunidade de Propietarios, sen prexuízo do que pudera resultar do disposto na LPH, LRRRU e correlativa de aplicación.
- GRUPO V: Alegación nº. 4: D. Ángel Amor González, Dª. Genoveva Cuntin Novas, Dª. Dolores Calvo Cordero, D. Ricardo Rodríguez Moreno, Dª. Rosa Mª. Armental López, Dª. Piedad Galdo Castro, Dª. Celsa de
Jesús González Davila e Dª. Elsa Rodríguez Ferreiro (doc. 130016590) con entrada no Rexistro xeral da
XMU o día 08.02.2013 e alegación nº. 27: Dª. Adolfo Agulla Gallego afirmando actuar no seu propio nome e
como poderdante de Dª. Fátima Fernández Lameira que afirma representar a D. Juan Carlos Rocha Fer nández (doc. 130017857), presentado no Rexistro xeral da XMU o día 12.02.2013.
RESUMO DA ALEGACIÓN: aborda as cuestións tratadas nos puntos 4 e 9 arriba referidos.
INFORME: no documento “Contestación as alegacións” presentado polo IGVS, dita a alegación respóstan se nos puntos 4 e 9 arriba transcritos e se propón a súa desestimación xa que o Plan Especial resolve os
problemas que se expoñen nas alegacións e será decisión de cada comunidade de propietarios a dotación
de ascensor no seu bloque, sendo esta comunidade a máis perxudicada e ó mesmo tempo a máis favoreci da por este feito.
PROPOSTA: Desestimar as alegacións de acordo co documento “Contestación as alegacións” presentado
polo IGVS.
- GRUPO VI: Dª. Elena González González (doc. 130017083) presentado no Rexisto xeral da XMU o día
11.02.2013.
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RESUMO DA ALEGACIÓN: aborda as cuestións tratadas nos puntos 1, 3, 4 e 7 arriba referidos.
INFORME: no documento “Contestación as alegacións” presentado polo IGVS, dita a alegación respóstase
nos puntos 1, 3, 4 e 7 arriba transcritos e se propón a súa desestimación xa que o Plan Especial resolve os
problemas que se expoñen nas alegacións e será decisión de cada comunidade de propietarios a dotación
de ascensor no seu bloque, sendo esta comunidade a máis perxudicada e ó mesmo tempo a máis favoreci da por este feito.
PROPOSTA: Desestimar as alegacións de acordo co documento “Contestación as alegacións” presentado
polo IGVS.
- Grupo VII: Alegación nº. 30: Dª. Lourdes Lorenzo Carpintero (doc. 130022749) con entrada no Rexistro
xral da XMU o día 25.02.2013 .
RESUMO DA ALEGACIÓN: aborda as cuestións tratadas no punto 7 arriba referido.
INFORME: no documento “Contestación as alegacións” presentado polo IGVS, dita a alegación respóstase
no punto 7 arriba transcrito e se propón a súa desestimación xa que o Plan Especial resolve os problemas
que se expoñen nas alegacións e será decisión de cada comunidade de propietarios a dotación de ascen sor no seu bloque, sendo esta comunidade a máis perxudicada e ó mesmo tempo a máis favorecida por
este feito.
PROPOSTA: Desestimar as alegacións de acordo co documento “Contestación as alegacións” presentado
polo IGVS.
III. Cumprimento da tramitación procedimental.
De conformidade co disposto no artigo 86 da LOUGA, atendida a Resolución do 03.06.2010 da Secretaría
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de non sometemento do Plan Especial de referencia ao procede mento de avaliación ambiental, unha vez acadada a aprobación inicial, o Plan Especial inicialmente aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 16.11.2012, someteuse a información pública por prazo dun mes
mediante anuncio no DOG nº. 8 do 11.01.2013 e en Faro de Vigo e La Voz de Galicia o día 30.11.2012. Tamén practicáronse as notificacións individualizadas aos titulares catastrais, constando no expediente o in forme do IGVS de contestación ás alegacións presentadas.
Ademais, obra no expediente:
•

•

•

Informe do 14.09.2012 do Director Xeral do IGVS sobre o anexo de habitabilidade do Plan Espe cial no que conclúe sobre o cumprimento das esixencias que se regulan no artigo 19º do decreto
29/2010 do 4 de marzo polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.
Informe do 25.10.2012 o Xefe de Servizo de Desenvolvemento Urbanístico sobre o cumprimento
dos requisitos formais e de contido.
Ditame A 54/2011 (informe nº 2) do 23.10.2012 da Comisión Técnica de Accesibilidade, favorable.

Xa que logo, verificados os citados trámites procedimentais e en cumprimento do disposto no artigo 86.1.e
da LOUGA, o Concello procederá a súa aprobación definitiva que incluirá a de cantos documentos o con forman, entre eles, o Anexo de Habitabilidade informado favorablemente polo Director Xeral do IGVS do
14.09.2012.
V. Publicidade e eficacia.
De acordo co artigo 92.2 da LOUGA, o acordo de aprobación definitiva do «Plan Especial de Protección,
Rehabilitación e Reurbanización de espazos interiores no antigo grupo de 502 vivendas de promoción pú blica nas rúas Bueu, Moaña, Vilagarcía e camiño da Raposa, no polígono de Coia» publicarase no DOG e
o documento que conteña a normativa e ordenanzas, no BOP de Pontevedra.
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A aprobación definitiva será comunicada a CMATI, a que se lle dará traslado dunha copia autenticada de
dous exemplares do instrumento aprobado definitivamente con todos os planos e documentos que o
integran e sobre os que recaira a aprobación definitiva, debidamente dilixenciados polo Secretario do
Concello, facendo constar este extremo. No anuncio de publicación da aprobación definitiva farase mención
desta remisión.
A eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado definitivamente quedan
condicionadas ao cumprimento do disposto no artigo 92 da LOUGA e ao que dispoña ao efecto a
lexislación reguladora da Administración actuante.
Así mesmo, de conformidade co establecido no artigo 77.3 da LOUGA, a suspensión de licenzas producida
por mor da aprobación inicial dos instrumentos de ordenación terá unha duración máxima de dous anos e
se extinguirá, en calquera caso, coa aprobación definitiva do planeamento.
VI. Órgano competente.
É competente para a adopción do presente acordo o Pleno do Concello (artigos 85.7 da LOUGA e 123.1.i)
e 123.2 LRBRL), previa aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local segundo o artigo 127.1.c) da
LRBRL e ditame do Consello da XMU (artigos 3º.1 e 10º.1.a) dos Estatutos da XMU, AD versión consolida da aprobada polo Pleno o día 06.09.2010 -BOP nº.193, do 06.10.2010) na súa consideración de comisión
informativa do Pleno (artigos 122.4.a) LRBRL e 47 e ss. ROP).
Por todo o anterior, proponse a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO: Estimar a alegación presentada pola Comunidade de Propietarios da Rúa Moaña, nº. 32 (doc.
130011778) con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 30.01.2013 -alegación nº.1-, exclusivamente no
senso exposto no informe proposta supra transcrito.
SEGUNDO: Desestimar as alegacións presentadas no Rexistro xeral da XMU por Dª. Mª. Luisa García Meijueiro e D. Juan Manuel López Sánchez (doc. 130015712) o día 07.02.2013 -alegación nº. 2-; pola Comuni dade de Propietarios Rúa Moaña, nº. 14 (doc. 130016465) -alegación nº. 3- e D. Ángel Amor González, Dª.
Genoveva Cuntin Novas, Dª. Dolores Calvo Cordero, D. Ricardo Rodríguez Moreno, Dª. Rosa Mª. Armental
López, Dª. Piedad Galdo Castro, Dª. Celsa de Jesús González Davila e Dª. Elsa Rodríguez Ferreiro (doc.
130016590) -alegación nº.4- o día 08.02.2013; pola Comunidade de Propietarios Rúa Moaña, nº. 10 (doc.
130016850) -alegación nº.5-; Dª. Enriqueta Río Otero (doc. 130016855) -alegación nº.6-; Dª. Teresa Groba
Rocha (doc. 130016859) -alegación nº. 7-, Dª. Raquel Guisande (doc. 130016863) -alegación nº. 8-; Dª. An tonia del Pazo Fernández (doc. 130016865) -alegación nº. 9-; D. Santiago Salmón Sopeña (doc.
130016868) -alegación nº. 10-; Dª. Marina Enríquez Fiuza (doc. 130016874) -alegación nº.11-; Dª. Leonor
Valin Liz (doc. 130016924) -alegación nº.12-; D. José Carlos Oterino Fernández (doc. 130016930) -, alegación nº. 13-; Dª. Dorinda Pereira Rodríguez (doc. 130016934) -alegación nº. 14-; D. Jesús Román Riveiro
(doc. 130016939) -alegación nº. 15-; D. Marcelino Valado Lima (doc. 130016945) -alegación nº. 16-; Dª. Mª.
Elena Giráldez Carrera (doc. 130016949) -alegación nº. 17-; Dª. Elena González González (doc.
130017083) -alegación nº. 18-; Dª. Purificación Bouzada Pazos (doc. 130017148) -alegación nº. 19-; D.
José Luis Álvarez Álvarez (doc. 130017150) -, alegación nº. 20-; Dª. Palmira Miguez Muñoz (doc.
130017151) -alegación nº. 21-; D. Manuel Gómez Souto (doc. 130017152) -alegación nº. 22-; Dª. Gloria
Agudo Sánchez (doc. 130017157) -alegación nº. 23-; D. Amando Rocha Nieto (doc. 130017160) -alegación
nº. 24-; Dª. Rogelia de Reis Domínguez (doc. 130017165) -alegación nº. 25-; Dª. Sara Nogueira González
(doc. 130017166) - alegación nº. 26-, o día 11.02.2013; por Dª. Adolfo Agulla Gallego afirmando actuar no
seu propio nome e como poderdante de Dª. Fátima Fernández Lameira que afirma representar a D. Juan
Carlos Rocha Fernández (doc. 130017857) o día 12.02.2013 -alegación nº. 27-; por Dª. Mª. Pilar Monteiro
González (doc. 130018220) -alegación nº. 28- e D. Plácido Salgueiro Soñora (doc. 130018221) -alegación
nº. 29-, o día 13.02.2013 e por Dª. Lourdes Lorenzo Carpintero (doc. 130022749) -alegación nº. 30- o día
25.02.2013, de acordo cos fundamentos do informe proposta supra transcrito.
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TERCEIRO: Aprobar definitivamente o «Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reurbanización de
espazos interiores no antigo grupo de 502 vivendas de promoción pública nas rúas Bueu, Moaña, Vilagarcía e camiño da Raposa, no polígono de Coia,», promovido polo IGVS e redactado pola arquitecta Dª Cristi na Cameselle Solá con datas novembro 2010 e xullo 2012 cos documentos que o conforman, de acordo
coa proposta supra transcirta.
CUARTO: Dar traslado do presente acordo á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
xunto con copia autenticada de dous exemplares do instrumento aprobado definitivamente con todos os
planos e documentos que o integran sobre os que recae a presente aprobación definitiva, debidamente
dilixenciados polo Secretario do Concello, facendo constar este extremo.
QUINTO: Ordear a publicación do presente acordo no DOG, en cuxo anuncio farase mención á remisión á
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da documentación referida no apartado quinto
presente acordo e, así mesmo, publicar no BOP de Pontevedra o documento que conteña a normativa e
ordenanzas.
SEXTO. Ordear a publicación do presente acordo xunto coa ordenación definitivamente aprobada, na
páxina web do Concello.
SEPTIMO: En cumprimento do disposto no artigo 4.e) do TRLS, remitir aos alegantes a resposta motivada
das súas alegancións e practicar as notificacións preceptivas, sinalando que os instrumentos de
planeamento teñen natureza de disposición xeral polo que, contra o mesmo, poderase interpor recurso
contencioso-administrativo no prazo de dous meses dende a súa notificación perante o Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, sen prexuízo do exercicio das accións legais que estimen convintes.
OITAVO: O presente acordo será susceptible de recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses dende a publicación do anuncio da súa aprobación
definitiva.
Non obstante, o órgano competente para resolver decidirá, co seu superior criterio, o que estime máis oportuno.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba o proxecto de aprobación definitiva do «Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reurbanización de espazos interiores no antigo grupo de 502 vivendas de promoción pública nas rúas Bueu, Moaña, Vilagarcía e
camiño da Raposa, no polígono de Coia.
26(1035).- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DO
PERI APR A-5-31 POULO. EXPTE. 11483/411.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da
técnica de Admón. Xeral, do 16.09.13, conformado pola xefa de Planeamento e
Xestión e pola xerente de Urbanismo, que di o seguinte:
En data 13.10.2008 o Delegado da Área de Urbanismo e Vivenda resolveu iniciar os traballos de planeamento e xestión de iniciativa municipal do PXOM/08 da «APR A-5-31 POULO», entre outros, cuxa redac ción resultou posteriormente adxudicada á arquitecta, Dª. María Marta Vilas Rodríguez.
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O día 07.10.2009, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental emitiu a Decisión de innecesariedade de sometemento do Plan Especial de Reforma Interior da «APR A-5-31 POULO» ao procedemento de
avaliación ambiental estratéxica (DOG nº. 227, do día 19.11.2009).
O 04.06.2010, o Director dos Servizos Técnicos emitiu informe sobre a viabilidade funcional das infraestru turas necesarias para o desenvolvemento desta APR, así como das cargas urbanísticas que lle corresponden, con carácter xeral, para a financiación das infraestruturas.
En data 09.02.2011, a Subdirección de Programación e Proxectos de Augas de Galicia emitiu informe relativo ás garantías de abastecemento e saneamento, entre outros, da «APR A-5-31 POULO».
O día 21.12.2011, a Dirección Xeral de Infraestruturas emitiu informou desfavorablemente por mor da necesidade de que se xustificase documentalmente a viabilidade do funcionamento do viario na «APR A-5-31
POULO» sen a execución da Ronda de Vigo. O dito informe foi respostado en data 28.02.2012 polo Adxunto ao Director de Planeamento e Xestión cuxo informe foi remitido en data 28.01.2012 á Dirección Xeral de
Infraestruturas xunta co Estudo para definir o trazado da Rolda entre a rotonda da Poleira e a Travesía de
Vigo que fora encargado polo Concello.
En data 11.06.2012 a Axencia Galega de Infraestruturas emitiu informe favorable.
O 13.07.2012, o Xefe de Sector de Desenvolvemento Urbanístico emitiu informe sobre o cumprimento da
documentación presentada polo equipo redator para a aprobación inicial.
O día 27.07.2012, a Xunta de Goberno Local acordou aprobar inicialmente o PERI da «APR A-5-31 POULO» , ordear a apertura dun perIodo de información pública polo prazo dun mes mediante inserción de
anuncios no DOG e en dous dos diarios de maior difusión da provincia, notificar de forma individual aos
propietarios de terreos afectados e recabar das Administracións Públicas competentes os informes sectoriais que resulten preceptivos.
O 21.09.2012 foi publicado o anuncio de aprobación inicial no Faro de Vigo e La Voz de Galicia e con data
15.10.2012 no DOG nº. 196.
Con data 28.02.2013, o Secretario da XMU certificou que durante o periodo de exposición pública presentá ronse un total de 94 alegacións.
O día 18.04.2013 ten entrada no Rexistro xeral da XMU (doc. 130043428) o informe ás alegacións presen tadas durante o periodo de exposición pública, elaborado polo equipo redator.
Con data 29.07.2013 ten entrada no Rexistro xeral da XMU (doc. 130090309) informe da Dirección Xeral
do Patrimonio Cultural do 18.07.2013 favorable ao PERI de referencia e instando a remisión para informe a
esa Dirección Xeral dos futuros proxectos que se desenvolvan no ámbito.
En data 16.09.2013 os servizos técnicos e xurídicos da XMU emitiron informe de legalidade e sobre a cali dade do PERI da APR A-5-31 Poulo.
FUNDAMENTOS LEGAIS OU CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
I. Normativa examinada.
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–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Real decreto 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de solo (TRLS
2008)
Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia
(LOUGA)
Lei 10/1995, de 23 de novembro, de Ordenación do territorio (LOT)
Real decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de planeamento para
o desenvolvemento e aplicación da Lei sobre o réxime do solo e ordenación urbana (RPU)
Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de xestión
urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei sobre o réxime do solo e ordenación
urbana (RXU)
Real decreto 1093/1997, de 4 de xullo, polo que se aproban as normas complementarias ao
Regulamento para a execución da Lei hipotecaria sobre inscrición no Rexistro da Propiedade de
actos de natureza urbanística
Decreto 19/2011, de 10 de febreiro, polo que aproban definitivamente as Directrices de ordenación
do territorio (DOT)
Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no
medio ambiente
Lei 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral
de Galicia
Lei 8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia (LVG)
Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habilitabilidade de Galicia
Lei 8/1997, de 20 de agosto, de Accesiblidade e supresión de barreiras
Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Desenrolo e execución
da Lei de Accesibilidade e supresión de barreiras
Lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia (LPPG)
Lei 8/1995, de 30 de outubro, de patrimonio cultural de Galicia (LPCG)
Lei 25/1988, de 29 de xullo, de Estradas
Lei 4/1994, de 14 de setembro, de Estradas de Galicia
Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (LXCA)
Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común
Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases de réxime local (LBRL)
Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia (LALGA)
Plan xeral de ordenación municipal de Vigo de 2008, aprobado definitiva e parcialmente pola Orde
da CPTOPT de 16 de maio de 2008 (Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra -BOP- n.º 151, de
06.08.2008; DOG n.º 106, de 03.06.2008) e do Conselleiro de CMATI de 13 de xullo de 2009 (BOP
n.º 175, de 10.09.2009; DOG n.º 144, de 24.07.2009) de aprobación do documento da orde do
16.05.2008(PXOM)
Estatutos da Xerencia Municipal de urbanismo, na súa redacción aprobada definitivamente no
Pleno do Concello de Vigo de 6 de setembro de 2010 (BOP n.º 193, de 06.10.2010)

II. Delimitación, obxectivos e criterios de ordenación do PERI da «APR A-5-31 POULO».
O PXOM/08, aprobado definitiva e parcialmente por Orde da CPTOPT do 16.05.2008 (BOP n. 151, do
06.08.2008; DOG nº. 106, do 03.06.2008) e do Conselleiro da CMATI do 13.07.2009 (BOP nº. 175, do
10.09.2009; DOG nº. 144, do 24.07.2009) de aprobación do documento de cumprimento da orde do
16.05.2008, define un ámbito de solo urbano non consolidado «APR A-5-31 POULO» de uso global característico residencial e un aproveitamento tipo de 0,913.
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O ámbito do PERI da «APR A-5-31 POULO» está delimitado nos planos nº. 2, 3, 6 e 7 da Serie 1, de Clasi ficación de solo (escala 1/5000) e nos 5O, 5P, 6O e 6P da Serie 2, de Ordenación (escala 1/2000) do
PXOM/08 e sitúase entre a rúa Rorís polo norte, a rúa Cantabria polo Oeste e Sur e o camiño de Poulo, ca miño de Vista do Mar e Camiño de Poulo (parroquia de Teis), cunha superficie delimitada polo PXOM/08
dunhas 13 Has (113.298 m2 computables para o aproveitamento tipo).
O PERI ten a natureza dun plan especial dos regulados no artigo 70 da LOUGA, coas finalidades e obxecto
descritos no dito artigo da LOUGA e na súa elaboración déronse cumprimento e xustificáronse os paramétros da ficha do PXOM/08.
A propia ficha do PERI establece no ámbito os seguintes obxectivos e criterios de ordenación:
-Obxectivos:
•

Renovación urbana integral da área por mor da previsión de implantación do Sistema Xeral Viario
(Ronda), que aconsella modificar a intensidade e a tipoloxía edificatoria, ofertando importantes e
necesarias dotacións urbanísticas hoxe inexistentes na zona.

•

Edificabilidade bruta: 0,8 m2c/m2s

•

Uso global característico: residencial 100%

•

Tipoloxía edificatoria característica:” A”, edificación illada ou en bloque aberto

•

Sistemas Xerais incluídos: obtención de 2.337 m2 de viario estruturante e 16.890 m2 de transporte
principal (existentes 5.907 m2)

-Criterios:
•

A ordenación haberá de atender ás condicións de contorno na procura dunha correcta integración
da mesma establecendo novas relacións co tecido consolidado e cos ámbitos veciños cos que deberá desenvolverse coordenadamente

•

A ordenación asentarase no terreo con tipoloxías que podan dispoñer a edificación na forte pendente existente dun xeito racional e respetuoso co contorno

•

Fíxase un límite de intensidade máxima do 65% para o uso residencial de 2ª Categoría (edificación
multifamiliar ou colectivo)

•

Cando a execución do vial de Ronda se anticipase ao desenvolvemento e xestión do presente ám bito, e a efectos de garantir o dereito de realoxo dos afectados, deberán desenvolverse con carác ter previo ou simultáneo á execución da devandita infraestrutura a algún destes sectores: S-21-T/R
LIÑEIRIÑOS, S-08-R CEREIRO e S-68R AREEIRO, previstos a tal efecto

•

Tipoloxías edificatorias: A, edificación illada ou en bloque aberto; B, edificación en couzada pechada ou entre medianeiras; C, edificación acaroada ou agrupada en fileira (unifamiliar ou multifamiliar); D, edificación pareada; G, mixta a definir polo planeamento de desenvolvemento.

•

Ordenanzas de referencia do PXOM: 4 edificación en aliñación de rúa, 6 edificación en bloques
abertos, 7 residencial de media densidade, 9 edificación de vilas e chalés.

•

Altura máxima: 6 andares.

•

Reservas mínimas para sistemas locais: 18.623 m2s verde (18 m2s/100 m2 edificables); 10.346
m2s equipamento (10 m2s/100 m2ed); 517 prazas de aparcamento en uso e dominio público (0,5
prazas/100 m2ed); estas reservas son as mínimas esixibles por Lei.

O PXOM/08 inclúe no ámbito uns tramos da Rolda de Vigo, sistema xeral de transporte principal, só a efectos de obtención dos terreos. Nembargantes, o PXOM/08 establece ademais do seu trazado, unha serie de
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parámetros a considerar respecto da súa conexión cos ámbitos polos que discurre, conexións a nivel peonil, carrís-bici, aparcamentos, disposición das edificacións e configuración como avenida verde, aspectos
que detalla o PERI. Tamén detalla a ordenación do Camiño Vello, estrada da Madroa – Ronda, cuxa obten ción e mellora inclúe o PXOM/08.
Tocante a execución do ámbito, o PERI prevé un polígono único a desenvolver por compensación.

III. Resultado do trámite de información pública: informe ás alegacións.
Segundo consta na certificación do Secretario da XMU do día 28.02.2012, durante o período de
información pública presentáronse 94 escritos de alegacións aos que o equipo redator deu resposta no
documento “Respuesta a Alegaciones” datado en abril de 2013 e asinado pola arquitecta Dª. Marta Vilas
Rodríguez, no que clasifica os diferentes escritos nos tres grupos seguintes:
–

Grupo 1: Alegacións sobre erros de datos de parcelas

ALEGANTES: Dª. Juana Lamas García (doc. 120109264) con entrada no Rexistro xeral da XMU o día
24.09.2012, D. José Manuel Tobio González (doc. 120110152) con entrada no Rexistro xeral da XMU o día
25.09.2012, Dª. Mª. Consuelo Alonso Campelo, afirmando actuar no seu propio nome e en representación
dos seus irmáns D. Julio e D. José Manuel Alonso Campelo e a súa nai Dª. María Consuelo Campelo
González, con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 23.10.2012 (doc. 120121879), D. Manuel Meira
Covelo con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 26.10.2012 (doc. 120124015), Dª. Mª. Dolores
Rodríguez Pérez con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 30.10.2012 (doc. 120125050) e Dª. Ana Mª.
Blanco Rico e D. Julio González Ferreira con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 23.10.2012
-presentado no servizo de correo postal o 19.10.2012 - (doc. 120121899) -a esta última aplicaránselle, así
mesmo, os fundamentos do informado para o “Grupo 2” pola identidade dos seus argumentos-.
INFORME: no informe datado en abril de 2013 o equipo redactor informa o seguinte:
“Esta fase de tramitación y aprobación del planeamiento de desarrollo no tiene por objeto el estudio
pormenorizado de las cuestiones de propiedad, aunque sí se han realizado durante la elaboración del Plan
Especial de Reforma Interior inicialmente aprobado, las comprobaciones procedentes y exigibles. Será,
pues, en la fase de gestión, a iniciar después de la aprobación definitiva del PERI, cuando deban los
propietarios acreditar debidamente su condición de titulares de bienes y derechos afectados, así como las
concretas circunstancias de estos”.
Por elo, propón estimar parcialmente as alegacións, no senso de incorporar os datos aportados polos
alegantes como documentación do PERI para seguintes fases de tramitación.
PROPOSTA: Estimar parcialmente as alegacións aos exclusivos efectos de incorporar ao expediente os
datos sinalados nelas polos alegantes, de acordo co informado no documento “Respuesta a alegaciones”
asinado en abril de 2013 pola arquitecta Dª. Marta Vilas Rodríguez. Farase unha separata de datos
protexidos.
–

Grupo 2: Alegacións tipo:

ALEGANTES: Dª. Antonia Begoña Costas Lemos (doc. 120118187), D. Luis Rey Figueroa (doc.
120118188), D. José Manuel Marra Pérez (doc. 120118189), D. Manuel Rodríguez García (doc.
120118190), Dª. Mª. Carmen Rodríguez Rodríguez (doc. 120118191), D. Alfonso Gómez Meiriño (doc.
120118195), D. César Álvarez Muiños (doc. 120118196), Dª. Manuel López Gómez (doc. 120118198), Dª.
Elvira Álvarez Pereira (doc. 120118200), Dª. Francisco Cameselle Noya (doc. 120118201), D. Javier Silva
Bai (doc. 120118203), D. Amador Silva Bas (doc. 120118206), D. Marcos Fontán Silva (doc. 120118207), D.
José Mª. Bao Cameselle (doc. 120118209), D. Jesús Fernández Suárez (doc. 120118211), Dª. Mª. Jesús
Castro Caride (doc. 120118214), D. Adolfo Cameselle Sotelo (doc. 120118216), D. Bernardino Carballido
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Rivera (doc. 120118217), Dª. Mª. del Carmen Muiños Sestelo (doc. 120118219), Dª. Mª. de los Ángeles
Cameselle Campos (doc. 120118221 e doc. 120118223), Dª. Mª. del Carmen Cameselle Taboas (doc.
120118226), D. José Luis Moreira Formoso (doc. 120118227), Dª. Milagros Carballo Bernárdez (doc.
120118228), Dª. Elvira Vázquez Varela (doc. 120118398), Dª. Mª. Luisa del Carmen Yebra Vázquez (doc.
120118400), D. Alfonso Groba Sobrino (doc. 120118402), todas elas con entrada no Rexistro xeral da XMU
o día 15.10.2012; Dª. Manuela López Gómez (doc. 120119159), Dª. Paula Sarceda López (doc.
120119164), Dª. Mª. Ana Sarceda López (doc. 120119169), Dª. Marta Aguallo Avellán (doc. 120119175), D.
Juan José Álvarez Rodríguez (doc. 120119178), D. Vicente Luengo Estévez (doc. 120119226), Dª. Estela
Barros López (doc. 120119231), todas elas con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 16.10.2012; Dª.
Herminia Bao Martínez (doc. 120119683), D. Manuel Graña Martínez (doc. 120119686), D. Bernardino
Rodríguez Bernárdez (doc. 120119689), todas elas con entrada no Rexistro xeral da XMU o día
17.10.2012; D. Iván Guedella Fernández (doc. 120120036), Dª. Mª. del Pilar Iglesias Fontenla (doc.
120120039), D. Rafael Álvarez González (doc. 120120041), Dª. Estrella Pérez Airas (doc. 120120042), Dª.
Manuela Pérez González (doc. 120120043), D. Enrique Fernández Nieto (doc. 120120044), D. Antonio
Rodríguez Fernández (doc. 120120045), Dª. Carmen Rodríguez Docampo (doc. 120120047), D. Ángel
González Iglesias (doc. 120120049), Dª. Flora Fernández Souto (doc. 120120051), Dª. Dolores Lago Prado
(doc. 120120052), D. José Manuel Viétez Estévez (doc. 120120053), D. José Manuel Caballero Pouseu
(doc. 120120054), D. Miguel Andre Seoage (doc. 120120055), Dª. Mª. del Pilar Suárez Suárez (doc.
120120056), Dª. Concepción Conde Abreu (doc. 120120058), D. Faustino Collazo Corzo (doc. 120120059),
Dª. Isabel Mª. Sotelino Castro (doc. 120120061), Dª. Mª. del Carmen Graña Martínez (doc. 120120062), D.
Joaquín Álvarez González (doc. 120120063), D. Román Márquez Estévez (doc. 120120064), Dª. Manuela
Pérez González (doc. 120120066), D. Fernando Román Alonso (doc. 120120068), D. Rafael Suárez García
(doc. 120120071), Dª. Isabel Suárez García (doc. 120120075), Dª. Adelina Castro Sio (doc. 120120076),
Dª. Mª. José Méndez Reboreda (doc. 120120078), D. Ricardo Grela Caridad (doc. 120120079), Dª. Estela
Grela Pereira (doc. 120120080), Dª. Montserrat Suárez Gardón (doc. 120120085), D. Guillermo Novoa
Dacosta (doc. 120120092), Dª. Dolores Rodríguez Borines (doc. 120120095), D. Emilio Fernández Álvarez
(doc. 120120098), Dª. Mª. Begoña Rodríguez Borines (doc. 120120100), Dª. Mª del Carmen Graña
Martínez (doc. 120120102), Dª. Pastora Estévez Pintelos (doc. 120120334), todas elas con entrada no
Rexistro xeral da XMU o día 18.10.2012; D. Victorino Álvarez Varela (doc. 120121071) con entrada no
Rexistro do Concello o día 20.10.2012; Dª. Pilar Estévez Rodríguez (doc. 120126081), Dª. Cristina Estévez
Rodríguez (doc. 120126084), D. Antonio Estévez Rodríguez (doc. 120126086), D. Santiago Ramón
Guisande Rodríguez (doc. 120126087), D. Antonio Estévez Alonso (doc. 120126089), Dª. Mª. Pilar
Rodríguez Estévez (doc. 120126090) D. José Carlos González del Caño (doc. 120126093), D. Leandro
Sánchez Durán (doc. 120126342), D. Manuel Sánchez Durán (doc. 120126344), Dª. Margarita Fernández
Rodríguez (doc. 120126427) con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 02.11.2012; D. Constantino
Vázquez Rodríguez (doc. 120134850) con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 15.11.2012; D. Javier
Luis de Vicente Rivas (doc. 120135388), D. Luis Carlos de Vicente Rivas (doc. 120135392) con entrada no
Rexistro xeral da XMU o día 16.11.2012. Enténdese incluida neste “grupo” a alegación presentada por Dª.
Ana Mª. Blanco Rico e D. Julio González Ferreira con entrada no Rexistro xeral o 23.10.2012 (doc.
120121899) a respecto dos fundamentos que comparte coas alegacións anteriormente relacionadas.

INFORME: no informe datado en abril de 2013 o equipo redactor informa o seguinte:
“I. IMPUGNACIÓN INDIRECTA
El PERI A-5-31 POULO se ajusta fielmente a las determinaciones del PXOM, cuya impugnación indirecta
se articula sobre la base de genéricas consideraciones de ilegalidad que en ningún caso permiten desvirtuar, siquiera mínimamente, la legalidad de la ordenación propuesta y que, seguidamente, serán objeto de
un examen pormenorizado.
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I.a. Sobre la clasificación del suelo, puntos I.A), I.B), I.C) de la alegación
La suficiencia o insuficiencia de la “red infraestructural” esgrimida para alegar la incorrecta clasificación del
suelo del ámbito del PERI realizada por el PXOM se encuentra justificada por la realidad física del ámbito
del PERI, como se demuestra en las redes de servicios existentes recogidos en la fase de información del
PERI: Planos: 04 Topografía, 09 Parcelario. Estructura da propiedade, 17 Instalacións existentes. Abastecemento de auga, 18 Instalacións existentes. Saneamento, 19 Instalacións existentes. Telecomunicacións,
y 20 Instalacións existentes.Electricidade Media e Alta Tensión
I.b. Sobre la vigencia del PXOM, punto I.D) de la alegación
El PXOM en vigor ha sido aprobado definitiva y parcialmente por Orden de la Conselleira de la CPTOPT de
16.05.2008 y por Orden del Conselleiro de CMATI de 13.07.2009, de aprobación del documento de cumpli miento de la Orden de 16.05.2008. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la LOUGA, el
PXOM definitivamente aprobado tiene vigencia indefinida y sus determinaciones vinculan tanto a particula res como a Administraciones Públicas (artículo 101 de la LOUGA), sin que a la fecha hubiera recaído sen tencia jurisdiccional alguna que declarase su nulidad de pleno derecho, resultando plenamente ejecutivo
desde su entrada en vigor.
I.c. Sobre los coeficientes de ponderación y el aprovechamiento tipo, punto I.E) de la alegación
El PXOM dedica a la explicación sobre el “equilibrio na fixación dos aproveitamentos entre as distintas
áreas de reparto” el punto 3.6 de su memoria justificativa 3.6 Equilibrio na fixación dos aproveitamentos entre as distintas áreas de reparto (págs. 218 y ss. Memoria PXOM) y el 6.1.2 Valores de repercusión y coeficientes de ponderación para usos globales en ámbitos de desarrollo (Anexo al apartado 3.6.5, págs. 324 y
ss. Memoria PXOM).
Los aprovechamientos resultantes del desarrollo del PERI se detallan en el punto 3.2.4 Viais existentes e
aproveitamento tipo (pág. 15 Memoria PERI) y en el cuadro de síntesis de la memoria del PERI: 7 Cadros
de síntese, (pág. 21 Memoria PERI) que desmiente la supuesta minoración de aprovechamiento tipo del
ámbito respecto a la ficha declarada por los alegantes.
El aprovechamiento tipo es un dato genérico, por lo que no puede ser minorado por aplicación de los coefi cientes de ponderación. Los coeficientes de ponderación resultan del equilibrio de los distintos usos y tipologías y sus valores unitarios.
II. IMPUGNACION DIRECTA DE LA ORDENACION DETALLADA DEL PERI DE LA “APR A-5-31 POULO”
II.a. Sobre la viabilidad económica de la actuación, punto II.A) de la alegación
El punto 6 del PERI, 6. Avaliación económica, se dedica a la evaluación económica de la actuación detalla da por capítulos. Se trata, como su título indica, de realizar un presupuesto aproximado de los costes de urbanización. Este estudio contempla, con el detalle y seriedad exigibles, la estimación previsible de las cantidades concretas de las diferentes partidas valoradas, cuyo resultado pone de manifiesto la viabilidad económica del PERI y la viabilidad, por tanto, de la materialización real de sus previsiones.
La doctrina jurisprudencial citada por los alegantes, en la que aluden a la necesaria credibilidad del estudio
económico financiero, se refiere precisamente a que ésta previsión sea real, creíble. Los alegantes se basan en una supuesta inviabilidad (no falta de credibilidad de la previsión) por estimar excesivos sus costes
de urbanización. Sin embargo, sin que dicha afirmación pueda ser compartida, lo relevante sería, en tal
caso, que esos costes -excesivos en su opinión- no comprometan el desarrollo de las previsiones de la or denación pendiente de aprobación definitiva. Y, según a continuación se explica, del resultado de la evalua ción económica realizada se deduce, justamente, la equilibrada compensación de beneficios y cargas y, por
ende, la viabilidad de la actuación.
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Los márgenes de beneficios derivados de las actuaciones urbanísticas no aparecen limitados en nuestro
ordenamiento jurídico, y que la actuación producirá beneficios está claramente justificado en las cifras que
se detallan a continuación:
Coste total estimado de urbanización del PERI: 29.353.989 €, que corresponden a un coste de urbaniza ción por m2 construido de 283,72 €/m2.
El valor de repercusión de solar por m2 construido es de 573€, (Anexo 2 de la Memoria justificativa del
PXOM).
La diferencia entre el valor de repercusión y los costes de urbanización por metro cuadrado construido
constituye el beneficio de la actuación. En el cálculo de los costes de la actuación se tienen en cuenta los
costes normales y especiales, tanto de urbanización como de indemnización, de forma que se incluyen en
los primeros, la ejecución de las plataformas viarias (gastos normales) y los aparcamientos (gastos especiales), las afecciones impuestas por el PXOM y los gastos de indemnización de plantaciones y actividades,
quedando establecido ya desde el PXOM y singularizado en el PERI y sus documentos la viabilidad econó mica de la actuación, tanto la ejecución como la conservación.
El análisis del impacto sobre la Hacienda Pública del Concello responde al mandato explícito del Art. 15.4
del RDL 2/2008 de 20 de xuño, destinado a garantizar no sólo la viabilidad de la ejecución, sino del mante nimiento de las infraestructuras y por consiguiente, el uso correcto de los fondos públicos.
Mediante dicho análisis se trata de evitar el resultado que comporta la disposición de enormes cantidades
de suelo urbanizado dotado de calles, alumbrados públicos, jardines, etc. que preexisten en entornos esca samente edificados y habitados (muchas veces, aislados) condenados a permanecer inhabitados y desconectados del entramado urbano durante muchos años y que, adicionalmente, suponen una carga no asumible para la práctica totalidad de las haciendas locales, pues la ausencia de vecinos/contribuyentes en esos
desarrollos que asuman los tributos locales que les corresponderían, supone que no se ingresen los recur sos necesarios para mantener los servicios e infraestructuras instaladas y cuya conservación sigue correspondiendo al Ayuntamiento.
Esta situación no es característica del desarrollo propuesto, cuya viabilidad viene reconocida en el propio
PXOM y cuya sostenibilidad figura suficientemente acreditada en el análisis incorporado a la documentación del PERI.
Por otro lado, el texto refundido de la ley del suelo (TRLS, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008)
prescribe la necesidad de analizar la adecuación y suficiencia de disposición de suelo destinado a usos
productivos en garantía de la regeneración de la ciudad existente y su desarrollo equilibrado y sostenible, lo
que se justifica en el punto 7 del PERI (7. Memoria de sustentabilidade económica, pag. 10).
... O PERI plantéxase como autosustentable: permite a compleción da cidade mantendo o
seu carácter propio, redensifícase e, deste xeito, crea un polo de atracción de actividade
que garante a economía, seguridade e bo uso da zona, repercutindo ademais na optimiza ción de servizos públicos (a meirande parte xa existentes, agás o que respecta a equipa mentos, no que a zona é deficitaria) e participando no sostemento económico das administracións vía impostos.
A complementariedade dos usos productivos misturados nun entorno maioritariamente
residencial é o modelo de referencia na actualidade, que afástase da zonificación de usos
monopolísticos que xeneran transportes innecesarios, infrautilización do medio urbano (as
zonas productivas non se usan pola noite e as residenciais vacíanse polo día) e despilfarro
ecolóxico.
II.b. Sobre el cumplimiento del Art. 47.3 de la LOUGA, punto II.B) de la alegación
La reserva de espacios para equipamientos cumple las previsiones del PXOM como se resume en el cuadro de síntesis de la memoria del PERI: 7. Cadro de síntese (págs. 21 y 22 Memoria PERI), reservando
10.414,83 m2 de superficie respecto a los 10.346 m2 que fija como mínimo el PXOM. En cuanto a las zo -
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nas verdes, el PERI reserva 25.174,50m2, muy por encima de los 18.623 m2 mínimos fijados por el PXOM,
lo que demuestra la suficiencia del espacio reservado por el PERI para las dotaciones.
A la conexión de las dotaciones con el espacio urbano circundante y a la intención de su ubicación se refieren los siguientes documentos del PERI:
Memoria: 3. Obxectivos e criterios de ordenación (págs. 6 a 12 Memoria PERI),
Os criterios de ordenación establecidos polo PXOM para o PERI son:
. A ordenación haberá de atender ás condicións de contorno na procura dunha correcta
integración da mesma establecendo novas relacións co tecido consolidado e cos ámbitos
veciños cos que deberá desenvolverse coordenadamente.
. A ordenación asentarase no terreo con tipoloxías que podan dispoñer a edificación na
forte pendente existente dun xeito racional e respetuoso co contorno.
. (…)
. Reservas mínimas para sistemas locais: 18.623 m2s verde (18 m2s/100 m2edificables;
10.346 m2s equipamento (10 m2s/1000 m2ed); 517 prazas de aparcamento en uso y dominio público (0,5 prazas/100 m2ed); estas reservas son as mínimas exisibles por lei.
Memoria: 4. Análise de alternativas (págs. 18, 19 y 20 Memoria PERI)
A ordenación proposta resolve as conexións cos ámbitos lindantes utilizando a vexetación e a vivenda unifamiliar como amortiguador do tránsito dende a malla consolidada de ti poloxía unifamiliar hacia os edificios en altura de vivenda colectiva. Estes son os encarga dos de resolver a forte pendente existente e aínda se forzan máis cara a posibilitar unha
ampla zona verde e de equipamentos en posición central e diminuída a súa pendente natu ral para favorecer o seu uso. Nesta zona verde central prevense as reservas para equipa mento tamén como tránsito hacia a zona consolidada de vivenda unifamiliar, favorecendo
así a relación e integración dos ámbitos e actuando como polo de atracción distinto ó centro comercial próximo existente. A ordenación proposta intégrase coa malla existente dando
continuidade ao seu viario local. Outras zonas verdes utilízanse como pantallas amortiguadoras fronte a Ronda, xa que o trazado da mesma respecto da topografía do ámbito e a
necesidade de manter as conexións viarias cos ámbitos lindantes faina un tanto allea á
vida dos mesmos.
A ordenación é froito dun recurrente análise de alternativas e toma de decisións co
obxecto de maximizar as súas avantaxes e minimizar os impactos negativos. Tendo en
conta que a ordenación é unha síntese que debe dar resposta á confluencia de múltiples
intencións e problemas (véxase o estracto de criterios a considerar), non pode ser eficaz o
cento por cento cara a ningún factor individual, senón que debe perseguir a máxima satis facción ó maior número deles, espeialmente ós principais, sen dar unha insatisfacción significativa a ningún.
No que segue exponse simplificadamente o proceso de análise de alternativas e toma
de decicións.Dos criterios expostos priorizáronse aqueles que confiren unha maior cualidadeurbana e cohesión social e que sintetízanse no coidado do contacto cos ámbitos lindantes favorecendo a continuidade do viario como base daintegración na trama existente, a
gradación da edificación como solución de continuidade e a centralidade dunha ampla
zona verde e de equipamentos como referente da comunidade local.
Tratándose dun PERI, os elementos esenciais da morfoloxía existente soen server de
apoio para a súa reconfiguración; ademais, a conservación de viais,zonas libres e edifica cións ten unha dobre consecuencia: a primeira é a fácil asunción por parte dos veciños da
transformación, converténdose esta nun futuro propio no que participar; a segunda é o aforro en indemnizacións e gastos de urbanización que, sendo de por si importantes na súa
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faceta económica, máis importantes son dende o punto de vista da sostibilidade, ó reducir
consumo de recursos, reutilizalos e reciclalos. Mais neste caso, aimposición da Ronda quebra totalmente a estructura edilicia e viaria existente no ámbito, polo que o punto de partida
será a conexión cos ámbitos consolidados lindantes para eludir o síndrome de illa allea ó
territorio ó quepertence.
Sobre estas ligazóns de viario local é sobre as que se resolve a ordenación,sendo a
Ronda un elemento de oportunidade próximo (vía parque estructurante da cidade) pero
que non serve diretamente de soporte á ordenación. Posicionar a edificación na Ronda non
permitía a solución de continuidade cos ámbitos consolidados limítrofes nin permitía unha
solución flexible cara o problema da forte pendente. Ante isto, posicionar a zona verde ou o
equipamento na Ronda faríalles perder o eido local que requiren. A Ronda pois, intégrase
no ámbito mediante suturas de verde de xeito que mantense a súa oportunidade de canle
rápido de conexión co resto da cidade e mailas súas saídas sen ver sometida a ordenación
a este escapismo e formalizando unha ordenación centrípeta favorecedora da cohesión social.
ESAITP: 4. Proposta de ordenación (págs. 21 y 22 ESAITP PERI)
O PERI ten coma obxectivo a renovación urbana integral da área por mor daprevisión de
implantación do Sistema Xeral Viario (Ronda), que aconsella modificar a intensidade e a tipoloxía edificatoria, ofertando importantes e necesarias dotacións urbanísticas hoxe inexistentes na zona.
O ámbito vese flanqueado por dous tramos da Ronda de Vigo (determinación que provén xa do PXOM) que discurren: un polo límite oeste (parte máis baixa) e outro en parte
polo límite este (parte máis alta), atravesa o ámbito do PERI e sae polo sur. Entrambos tramos queda unha franxa central para a reintensificación do uso residencial coas súas necesarias dotacións de viario, zonas libres e equipamento. Esta franxa limita ó norte cunha
zona urbana de vivenda unifamiliar e polo sur cun ámbito a desenvolver de características
parellas a este. A porción de ámbito ó este do tramo alto da Ronda linda cunha zona urbana de vivenda unifamiliar coroado por un solo rústico forestal.
O ámbito, próximo as 13 Ha, ten asignada unha edificabilidade bruta de 0,8 m2c/m2s,
uso global característico residencial 100%, tipoloxía edificatoria característica mistura de
edificación illada ou en bloque aberto de ata seis alturas e unifamiliar. As dotacións son as
regulamentarias para estes usos e intensidades.
A ordenación proposta tenta minimizar a ocupación da edificación en alturapara liberar
zonas o máis amplas posibles para espazos libres verdes. Esta edificación sitúase a dous
nivéis na banda central da aba e confórmase coma cómaros de xeito que as zonas verdes
sexan o máis utilizables ó suavizar a súa pendente e engadir o atractivo das vistas sobre a
ría. O equipamento e a vivenda unifamiliar serven de conexión cos ámbitos urbanos consolidados de vivenda unifamiliar, resolvendo deste xeito as transicións de escala e volume.
As características da implantación veñen recollidas nos planos de ordenación, facilitándose tamén un plano de imaxe final.
ESAITP: 5. Sustentabilidade ambiental do PERI (págs. 22 y 23 ESAITP PERI),
A execución do PERI non pode actuar sobre o trazado da Ronda, polo que os derrubos
previstos exceden ó normal dun PERI apoiado nas trazas preexistentes do seu desenvolvemento. Este inconveniente compénsase cunha ordenación que aproveita ó máximo as
característica intrínsecas do ámbito (pendente e vistas) para formular un desenvolvemento
comprometido coa paisaxe, a escena urbana e as conexións cos ámbitos circundantes:
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• Optimiza o uso do solo para espazos libres verdes de posición e proporcións acaídas
para o seu verdadeiro uso e disfrute
• Ubica os equipamentos de xeito que poidan ser compartidos por unidades consolidadas limítrofes e carentes destes servizos
• Usa a edificación en altura como contrafortes que permiten o aterrazamento do terreo,
acción esta necesaria para atenuar as pendentes dos espazos libres
• Dota ó ámbito dunha rede viaria acaída para o seu uso peonil e de bici
• Planifica a súa implantación de xeito que os realoxos poidan darse no propio ámbito fa cilitando a súa xestión e exeución.
Estos documentos inciden en el papel de los equipamientos del PERI como conectores y elementos de
transición entre el nuevo tejido urbano y los ámbitos lindantes y en la centralidad de los espacios verdes y
su uso como amortiguadores de los impactos de tráfico. Todo ello basado en la ligazón del nuevo trazado
viario local en continuidad con la trama viaria de los ámbitos lindantes.
II.c. Sobre el cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras, punto II.C) de la
alegación
A falta de señalamiento alguno en la alegación sobre qué vial o itinerario supuestamente incumple la normativa vigente, debe aclarase que la normativa vigente en la materia no prescribe que todos los viales deban cumplir las limitaciones de pendientes establecidas en la norma, igual que tampoco prohíbe las escaleras. La normativa obliga a que ciertos elementos sean accesibles (edificios, espacios de esparcimiento) y
que estos estén servidos por itinerarios accesibles.
La alegación se funda en una sentencia que invalida un planeamiento por incumplir las pendientes estipula das alegando para ello dificultades orográficas, pero sin que exista el informe favorable del organismo com petente. En este PERI se justifica el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y no se alegan dificultades orográficas para establecer soluciones alternativas que requerirían el informe favorable del organismo
competente.
Respecto al talud de la Ronda al que se refiere el alegante, es precisamente su pendiente la que contraindica su utilización como itinerario peatonal o carril-bici, y es por lo que se proyecta un talud verde, diseñándo se itinerarios alternativos, que en ningún caso tendrán que cubrir el recorrido de la calzada de la Ronda a la
urbanización puesto que en la Ronda no está previsto el estacionamiento y consecuentemente ningún tipo
de tráfico peatonal.
A la justificación gráfica y numérica del cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad en los espacios públicos en el ámbito del PERI se dedica el punto 5 Accesibilidade e supresión de barreiras (pág. 20
Memoria PERI)
Este planeamento elaborouse cumprindo coas normas autonómicas de accesibilidade e
supresión de barreiras (lei 8/97 e decreto 35/00). O nivel deaccesibilidade esixido é adaptado e consonte aos parámetros establecidos na base 1 do código de accesibilidade.
Asimesmo cúmprese coa normativa estatal sobre condicións básicas de accesibilidade e
non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados, aprobada pola orde VIV/561/2010 en desenvolvemento da lei 51/2003 e do real decreto 505/2007.
Os proxectos de urbanización que executen este plan cumprirán asimesmo con estas normas ou as que as substitúan.
A Ronda de Vigo, segundo o estudo elaborado en agosto de 2010 a instancias do Concello, contempla dentro do PERI un tramo de pendente superior ó 6%. Esta pendente, aín da que cumpre coas prescripcións autonómicas para ser considerado itinerario peonil
adaptado, non supera os criterios da normativa básica estatal para ser considerado itinera rio accesible, polo que, neste tramo, non se considera como tal, optando por readaptar a
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solución prevista no estudo de xeito que as beirarrúas convértense en taludes verdes que,
ademais de illar do impacto da Ronda, mellore as condicións topográficas do entorno.
Esta argumentación sobre el explícito cumplimiento de la normativa de accesibilidad se plasma en el plano
3.2.3 Itinerarios del PERI, donde se detallan los itinerarios propuestos.
II.d. Sobre la tipología de vivienda colectiva y su adecuación al entorno, punto II.D) de la alegación
El análisis del impacto territorial y la capacidad de acogida para los ámbitos de desarrollo viene recogida en
el ESAITP del PXOM como medio de convalidación de las determinaciones del PXOM para su desarrollo
(edificabilidad, uso, alturas, tipologías edificatorias), tal y como se explica en el punto 6. Impacto territorial
del PERI del ESAITP del PERI.
El ESAITP del PXOM dedica el punto 4.9 A Compacidade (págs. 80 y ss ESAITP PXOM) a justificar la conveniencia del modelo compacto de ciudad frente a la ciudad dispersa en busca de un modelo más sostenible. Para ello, el PXOM apuesta por un incremento en las densidades medias de los nuevos desarrollos,
con el fomento de la diversidad tipológica, apostando por la compacidad en el ámbito más periurbano:
Por todo elo, este Vigo espallado é un modelo non eficiente, de gran consumo enerxético, que non facilita o contacto social, nin a comunicación, que degrada solo e require grandes custos para levar a esta cidade espallada os servicios básicos.
E con estas vimbias o novo PXOM debe ser capaz de facer un cambio de paradigma e
planificar cara un novo modelo de cidade ,máis sostible, sendo necesaio “reurbanizar e
reequipar” o territorio para ter unha cidade máis compacta na súa organización, máis eficiente nos seus fluxos metabólicos e que estea máis cohesionada socialmente.
Así os novos desenvolvementos urbanísticos previstos no PXOM teñen en boa parte a
necesidade de trocar este modelo de “urban sprawl” a crear cidade e centralidad neste
Vigo espallado; creando novos espacios públicos, aforrando solo e recursos e conxugando
as necesidades de crecemento que ten Vigo como a primeira cidae de Galicia (crecemento
residencial, industrial, terciario) coa preservación dos recursos naturais deixando case que
o 40% do territorio como slo rústico de protección e coa estructura dos sistemas xerais de
zonas verdes e namedida do posible cos sistemas locais de zonas verdes tendo en conta
criterior de biodiversidade e de sostibilidade.
Reiteramos a aposta forte pola compacidade do PXOM como se observa no incremento
das densidades medias dos novos desenvolvementos, en relación a cidade difusa, co fo mento da diversidade tipolóxica, ademáis do pulo pola tipoloxía de bloque frente a vivvenda
unifamiliar na maioría dos casos, ou o esforzo pola incorporación das novas infraestructuras e servicio de acordo co plan de etapas e das actuacións prioritarias.
La ordenación propuesta en el PERI, en la que se combina la tipología de vivienda unifamiliar con vivienda
colectiva, logra una adecuada transición entre estas dos tipologías, ubicando las áreas destinadas a
vivienda unifamiliar en conexión con las zonas limítrofes que conservan esta tipología, suavizando las
transiciones, concentrando la vivienda colectiva en torno a las mayores áreas destinadas a equipamiento y
en torno a los viales de mayor capacidad, zonas para las que el PXOM viene planteando en continuidad un
cambio de tipología.
(...)-O informe inxire fotografías da zona-(...)
Se ha de recordar que el entorno está conformado actualmente no sólo por vivienda unifamiliar, sino que
aparecen también, entre otros, grandes centros comerciales, un gran centro de transformación de electricidad y por un borde edificado en altura en la travesía de Vigo. A estos elementos del entorno existente habrá que añadir el trazado de la Ronda de Vigo y el desarrollo de suelos lindantes y con tipologías similares
a las indicadas para este PERI.
La continuidad con el tejido de viviendas unifamiliares del entorno es proporcionada por el PERI en las zo nas en que se prevé la conservación de la tipología de vivienda unifamiliar y para la que reserva el 35% de
la intensidad residencial. En el punto 4. Análise de alternativas de la memoria del PERI (págs. 18 y ss Me -
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moria PERI) se exponen con detalle las consideraciones realizadas respecto a la disposición de las diferentes tipologías edificatorias asignadas por el PXOM y el proceso de toma de decisiones.
Tendo en conta o posible impacto da edificación en altura estudáronse alternativas na
posición destes edificios.
O posicionamento na parte máis elevada do ámbito non parecía adecuada pois suporía
unha ruptura drástica cos ámbitos inmediatos de vivenda unifamiliar e a zona próxima de
protección forestal. Ademais, os viais de conexión veríanse saturados e ensanchalos no
ámbito do PERI non resolvería tal problema nos ámbitos contiguos e ademais obrigaría a
ter que resolver desniveis máis importantes. Así pois, unha posición máis baixa resolve o
impacto paisaxístico ó tempo que facilita a gradación tipolóxica coa vivenda unifamiliar e
permite maior flexibilidade para afrontar o problema da pendente do terreo.”
Por elo, propón desestimar as alegacións.
PROPOSTA: Desestimar as alegacións de acordo co informado no documento “Respuesta a alegaciones”
asinado en abril de 2013 pola arquitecta Dª. Marta Vilas Rodríguez.
–

Grupo 3: Alegación Específicas sobre cargas líneas eléctricas

ALEGANTE: D. Manuel Fernández Pellicer, afirmando actuar en representación da mercantil UNIÓN
FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 15.11.2012 (doc. 12036183)

INFORME: no informe datado en abril de 2013 o equipo redactor informa o seguinte:
“El PERI recoge fielmente las determinaciones del PXOM respecto a la asignación de las cargas de urbani zación, cumpliendo sus previsiones al trasladarlas a su documentación. Además, la asignación de cargas
de urbanización corresponde a la fase de Gestión del PERI y no a la de Planeamiento.
La alegación, aunque enmarcada en el procedimiento de aprobación de un plan especial de reforma
interior, cuestiona, en realidad, meras previsiones establecidas ya desde la documentación del
planeamiento general, si bien cualquier impugnación directa o indirecta, para poder ser considerada, debe
estar referida a la directa o indirecta aplicación de una determinación con fuerza normativa, lo que no tiene
lugar en el presente caso. (...)”.
Por elo, propón desestimar a alegación.
PROPOSTA: Desestimar a alegación de acordo co informado no documento “Respuesta a alegaciones”
asinado en abril de 2013 pola arquitecta Dª. Marta Vilas Rodríguez.

IV. Cumprimento da tramitación procedimental.
No expediente administrativo obra a documentación que a seguir se relaciona:
•

Resolución do 07.10.2009 da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental sobre a non
necesidade de sometemento á avaliación ambiental estratéxica do PERI da «APR A-5-31
POULO».
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•

Informe do Director dos Servizos Técnicos do 04.06.2010, sobre a viabilidade funcional das
infraestruturas necesarias para o desenvolvemento desta APR, así como das cargas urbanísticas
que lle corresponden, con carácter xeral, para a financiación das infraestruturas.

•

Informe da Subdirección de Programación e Proxectos de Augas de Galicia de data 09.02.2011,
relativo ás garantías de abastecemento e saneamento.

•

Informe de Augas de Galicia do 09.02.2011relativo ás garantías de abastecemento e saneamento.

•

Informe favorable do 11.06.2012, da Axencia Galega de Infraestruturas.

•

Informe do 28.02.2012 do Adxunto ao Director de Planeamento e Xestión.

•

Informe do 13.07.2012, do Xefe de Sector de Desenvolvemento Urbanístico sobre o cumprimento
da documentación presentada polo equipo redator para a aprobación inicial.

•

Informe do 18.07.2013 da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de día 27.07.2012 o PERI da «APR A-5-31 POULO» foi
aprobado inicialmente e sometido a información pública mediante anuncio publicado no Faro de Vigo e La
Voz de Galicia o día 21.09.2012 e con data 15.10.2012 no DOG nº. 196. Procedeuse a práctica de
notificacións individualizadas e edictais. Así mesmo, recabaronse informes sectorias favorables da Axencia
Galega de Infraestruturas e da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Este último solicita que os proxectos
que desenvolvan o PERI sexan remitidos para informe á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.
Xa que logo, verificados os citados trámites procedimentais e en cumprimento do disposto no artigo 86.1.e
da LOUGA, o Concello procederá a súa aprobación definitiva.
V. Publicidade e eficacia.
De acordo co artigo 92.2 da LOUGA, o acordo de aprobación definitiva do PERI da «APR A-5-31 POULO»
publicarase no DOG e o documento que conteña a normativa e ordenanzas, no BOP de Pontevedra.
A aprobación definitiva será comunicada a CMATI, a que se lle dará traslado dunha copia autenticada de
dous exemplares do instrumento aprobado definitivamente con todos os planos e documentos que o
integran e sobre os que recaira a aprobación definitiva, debidamente dilixenciados polo Secretario do
Concello, facendo constar este extremo. No anuncio de publicación da aprobación definitiva farase mención
desta remisión.
A eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado definitivamente quedan
condicionadas ao cumprimento do disposto no artigo 92 da LOUGA e ao que dispoña ao efecto a
lexislación reguladora da Administración actuante.
A aprobación deste instrumento de planeamento de desenvolvemento conlevará a utilidade pública e a
necesidade de ocupación dos bens ou dereitos afectados, no seu caso, aos fins de expropiación ou
imposición de servidumes.
VI. Órgano competente.
É competente para a adopción do presente acordo o Pleno do Concello (artigos 85.7 da LOUGA e 123.1.i)
e 123.2 LRBRL), previa aprobación do proxecto pola Xunta de Goberno Local segundo o artigo 127.1.c) da
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LRBRL e ditame do Consello da XMU (artigos 3º.1 e 10º.1.a) dos Estatutos da XMU, AD versión
consolidada aprobada polo Pleno o día 06.09.2010 -BOP nº.193, do 06.10.2010) na súa consideración de
comisión informativa do Pleno (artigos 122.4.a) LRBRL e 47 e ss. ROP).
Por todo o anteriormente exposto, formúlase a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:
PRIMEIRO: Estimar parcialmente, de acordo cos fundamentos do informe proposta supra transcrito, as
alegacións presentadas por Dª. Juana Lamas García (doc. 120109264) con entrada no Rexistro xeral da
XMU o día 24.09.2012, D. José Manuel Tobio González (doc. 120110152) con entrada no Rexistro xeral da
XMU o día 25.09.2012, Dª. Mª. Consuelo Alonso Campelo, con entrada no Rexistro xeral da XMU o día
23.10.2012 (doc. 120121879), D. Manuel Meira Covelo con entrada no Rexistro xeral da XMU o día
26.10.2012 (doc. 120124015), Dª. Mª. Dolores Rodríguez Pérez con entrada no Rexistro xeral da XMU o
día 30.10.2012 (doc. 120125050) e Dª. Ana Mª. Blanco Rico e D. Julio González Ferreira con entrada no
Rexistro xeral da XMU o día 23.10.2012 -presentado no servizo de correo postal o 19.10.2012- (doc.
120121899), de acordo cos fundamentos do informe proposta supra transcrito e aos exclusivos efectos da
incorporación ao expediente dos datos que nelas se sinalan.
SEGUNDO: Desestimar, de acordo cos fundamentos do informe proposta supra transcrito, as alegacións
presentadas por Dª. Antonia Begoña Costas Lemos (doc. 120118187), D. Luis Rey Figueroa (doc.
120118188), D. José Manuel Marra Pérez (doc. 120118189), D. Manuel Rodríguez García (doc.
120118190), Dª. Mª. Carmen Rodríguez Rodríguez (doc. 120118191), D. Alfonso Gómez Meiriño (doc.
120118195), D. César Álvarez Muiños (doc. 120118196), Dª. Manuel López Gómez (doc. 120118198), Dª.
Elvira Álvarez Pereira (doc. 120118200), Dª. Francisco Cameselle Noya (doc. 120118201), D. Javier Silva
Bai (doc. 120118203), D. Amador Silva Bas (doc. 120118206), D. Marcos Fontán Silva (doc. 120118207), D.
José Mª. Bao Cameselle (doc. 120118209), D. Jesús Fernández Suárez (doc. 120118211), Dª. Mª. Jesús
Castro Caride (doc. 120118214), D. Adolfo Cameselle Sotelo (doc. 120118216), D. Bernardino Carballido
Rivera (doc. 120118217), Dª. Mª. del Carmen Muiños Sestelo (doc. 120118219), Dª. Mª. de los Ángeles
Cameselle Campos (doc. 120118221 e doc. 120118223), Dª. Mª. del Carmen Cameselle Taboas (doc.
120118226), D. José Luis Moreira Formoso (doc. 120118227), Dª. Milagros Carballo Bernárdez (doc.
120118228), Dª. Elvira Vázquez Varela (doc. 120118398), Dª. Mª. Luisa del Carmen Yebra Vázquez (doc.
120118400), D. Alfonso Groba Sobrino (doc. 120118402), todas elas con entrada no Rexistro xeral da XMU
o día 15.10.2012; Dª. Manuela López Gómez (doc. 120119159), Dª. Paula Sarceda López (doc.
120119164), Dª. Mª. Ana Sarceda López (doc. 120119169), Dª. Marta Aguallo Avellán (doc. 120119175), D.
Juan José Álvarez Rodríguez (doc. 120119178), D. Vicente Luengo Estévez (doc. 120119226), Dª. Estela
Barros López (doc. 120119231), todas elas con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 16.10.2012; Dª.
Herminia Bao Martínez (doc. 120119683), D. Manuel Graña Martínez (doc. 120119686), D. Bernardino
Rodríguez Bernárdez (doc. 120119689), todas elas con entrada no Rexistro xeral da XMU o día
17.10.2012; D. Iván Guedella Fernández (doc. 120120036), Dª. Mª. del Pilar Iglesias Fontenla (doc.
120120039), D. Rafael Álvarez González (doc. 120120041), Dª. Estrella Pérez Airas (doc. 120120042), Dª.
Manuela Pérez González (doc. 120120043), D. Enrique Fernández Nieto (doc. 120120044), D. Antonio
Rodríguez Fernández (doc. 120120045), Dª. Carmen Rodríguez Docampo (doc. 120120047), D. Ángel
González Iglesias (doc. 120120049), Dª. Flora Fernández Souto (doc. 120120051), Dª. Dolores Lago Prado
(doc. 120120052), D. José Manuel Viétez Estévez (doc. 120120053), D. José Manuel Caballero Pouseu
(doc. 120120054), D. Miguel Andre Seoage (doc. 120120055), Dª. Mª. del Pilar Suárez Suárez (doc.
120120056), Dª. Concepción Conde Abreu (doc. 120120058), D. Faustino Collazo Corzo (doc. 120120059),
Dª. Isabel Mª. Sotelino Castro (doc. 120120061), Dª. Mª. del Carmen Graña Martínez (doc. 120120062), D.
Joaquín Álvarez González (doc. 120120063), D. Román Márquez Estévez (doc. 120120064), Dª. Manuela
Pérez González (doc. 120120066), D. Fernando Román Alonso (doc. 120120068), D. Rafael Suárez García
(doc. 120120071), Dª. Isabel Suárez García (doc. 120120075), Dª. Adelina Castro Sio (doc. 120120076),
Dª. Mª. José Méndez Reboreda (doc. 120120078), D. Ricardo Grela Caridad (doc. 120120079), Dª. Estela
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Grela Pereira (doc. 120120080), Dª. Montserrat Suárez Gardón (doc. 120120085), D. Guillermo Novoa
Dacosta (doc. 120120092), Dª. Dolores Rodríguez Borines (doc. 120120095), D. Emilio Fernández Álvarez
(doc. 120120098), Dª. Mª. Begoña Rodríguez Borines (doc. 120120100), Dª. Mª del Carmen Graña
Martínez (doc. 120120102), Dª. Pastora Estévez Pintelos (doc. 120120334), todas elas con entrada no
Rexistro xeral da XMU o día 18.10.2012; D. Victorino Álvarez Varela (doc. 120121071) con entrada no
Rexistro do Concello o día 20.10.2012; Dª. Pilar Estévez Rodríguez (doc. 120126081), Dª. Cristina Estévez
Rodríguez (doc. 120126084), D. Antonio Estévez Rodríguez (doc. 120126086), D. Santiago Ramón
Guisande Rodríguez (doc. 120126087), D. Antonio Estévez Alonso (doc. 120126089), Dª. Mª. Pilar
Rodríguez Estévez (doc. 120126090) D. José Carlos González del Caño (doc. 120126093), D. Leandro
Sánchez Durán (doc. 120126342), D. Manuel Sánchez Durán (doc. 120126344), Dª. Margarita Fernández
Rodríguez (doc. 120126427) con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 02.11.2012; D. Constantino
Vázquez Rodríguez (doc. 120134850) con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 15.11.2012; D. Javier
Luis de Vicente Rivas (doc. 120135388) e D. Luis Carlos de Vicente Rivas (doc. 120135392) con entrada
no Rexistro xeral da XMU o día 16.11.2012, de acordo cos fundamentos do informe proposta supra
transcrito.
TERCEIRO: Desestimar, de acordo cos fundamentos do informe proposta supra transcrito, a alegación
presentada por D. Manuel Fernández Pellicer, afirmando actuar en representación da mercantil UNIÓN
FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. con entrada no Rexistro xeral da XMU o día 15.11.2012 (doc. 12036183),
de acordo cos fundamentos do informe proposta supra transcrito.
CUARTO: Aprobar definitivamente o «PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR da APR A-5-31
POULO», redatado a iniciativa municipal, pola arquitecta Dª. Mª. Marta Vilas Rodríguez, datada en xullo de
2012 (exp. 11483/411).
QUINTO: Dar traslado do presente acordo á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
xunto con copia autenticada de dous exemplares do instrumento aprobado definitivamente con todos os
planos e documentos que o integran sobre os que recae a presente aprobación definitiva, debidamente
dilixenciados polo Secretario do Concello, facendo constar este extremo.
SEXTO: Ordear a publicación do presente acordo no DOG, en cuxo anuncio farase mención á remisión á
CMATI da documentación referida no apartado quinto presente acordo e, así mesmo, publicar no BOP de
Pontevedra o documento que conteña a normativa e ordenanzas.
SÉPTIMO: Ordear a publicación do presente acordo xunto coa ordenación definitivamente aprobada, na
páxina web do Concello de Vigo.
OITAVO: Notificar o presente acordo aos alegantes aos efectos de dar cumprimento ao disposto no artigo
4, letra e) do TRLS e practicar as notificacións preceptivas, sinalando que os instrumentos de planeamento
teñen natureza de disposición xeral polo que, contra este acordo, poderá interpoñerse recurso contenciosoadministrativo, no prazo de dous meses dende a súa notificación, perante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, sen prexuízo do exercicio das accións legais que estimen convintes.
NOVENO: O presente acordo será susceptible de recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses dende a publicación do anuncio da súa aprobación
definitiva.
Non obstante, a presente proposta non é vinculate e o órgano competente decidirá, co seu superior criterio,
o que estime convinte.
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba o proxecto de de aprobación definitiva do
Plan Especial de Reforma Interior da APR A-5-31 POULO.
27(1036).- 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
seis minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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