ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión ordinaria do 8 de novembro 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 oito de novembro 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, e o interventor xeral, Sr. García Alvarez.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1242).- ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión ordinaria do 25 de outubro
e extraordinaria e urxente do 29 de outubro de 2013. Deberán incorporarse ó libro de
actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila do Sr.Alcalde–
presidente.

2(1243).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR A “MARCHA
CICLISTA NON MAIS MORTOS NAS ESTRADAS” O DÍA 10 DE NOVEMBRO.
EXPTE. 12565/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 28-10,
do director deportivo do IMD, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes, a
Xunta de Goberno Local acorda:
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Autorizar, a Federación Galega de Triatlón, a organizar o vindeiro domingo 10 de
novembro de 2013, o evento deportivo denominado “ MARCHA CICLISTA NON
MAIS MORTOS NAS ESTRADAS ”, a carreira comenzará as 12.00horas e terá a
súa saída dende a Praza do Rei percorrendo Falperra, Pi y Margall, López Mora,
Praza de América, Gran Via, Fernando Conde, Couto, Marqués de Alcedo e rotonda
do Bicentenario, Paseo de Granada e chegada a Praza do Rei.”

3(1244).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR O EVENTO
DEPORTIVO “I SUBIDA A SAN MIGUEL DE OIA”, O DÍA 17 DE NOVEMBRO.
EXPTE. 12461/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 28-10, do
director deportivo do IMD, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes, a
Xunta de Goberno Local acorda:,
Autorizar a “Sociedad Atletismo San Miguel de Oia” a organizar o vindeiro domingo
17 de novembro de 2013, o evento deportivo denominado “I SUBIDA A SAN
MIGUEL DE OIA”. A carreira comezará ás 11.30horas e rematará ás 14.30horas,
terá a súa saída dende a entrada da Illa de Toralla, rúa Canido, Cesáreo Vázquez,
cruce cño Esteriz e subida ao parque forestal de San Miguel.

4(1245).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR A “I CARRERA
EL CASTRO 2013” O DÍA 17 DE NOVEMBRO. EXPTE. 12401/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 28-10,
do director deportivo do IMD, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes, a
Xunta de Goberno Local acorda:
Autorizar a Eva María Alvarez Iglesias, con D.N.I. 36.133.335, a organizar o vindeiro
domingo 17 de novembro de 2013, a proba deportiva denominada “I CARRERA EL
CASTRO 2013”, a carreira comenzará ás 11.00 horas e rematará ás 12.30 horas a
saída será dende rúa Manuel Olivie frente o conservatorio seguirá por Rosalía de
Castro, parking de arena, e rematará na rúa Manuel Olivie.

5(1246).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR O “XXXV
MEMORIAL BELARMINO ALONSO DE CAMPO A TRAVÉS” O DÍA 24 DE
NOVEMBRO. EXPTE. 12502/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 28-10, do
director deportivo do IMD, conformado polo concelleiro-delegado de , a Xunta de Goberno
Local acorda:
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Autorizar, ao Comesaña Sporting Club, a organizar o vindeiro 24 de novembro de
2013, o evento deportivo denominado XXXV Memorial Belarmino Alonso de campo
a través, a carreira comenzará as 10.30horas, con saída dende San Andrés de
Comesaña, ao lado do campo de fútbol da Xunqueira debaixo do viaduto da VG-20
ao lado da avda. Ricardo Mella e a ponte do Lagares rematando ás 13.30horas.

6(1247).SUBSANACIÓN DE ERRO NO IMPORTE CONCEDIDO A TRES
SOLICITANTES DAS AXUDAS MUNICIPAIS Á CONTRATACIÓN DO ANO 2013,
APROBADAS POLA X.GOBERNO LOCAL O 18.10.13. EXPTE. 10374/77.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 30/10,
do xefe do servizo, conformado polo concelleiro delegado de área, a Xunta de
Goberno Local acorda:
Correxir o acordo de Xunta de Goberno Local do 18 de outubro de 2013 para
subsanar o erro no importe concedido ás empresas Airtrans Europa, SL (Expte.
10181/77), Patricia Pío Román (Expte. 10178/77) e Patricia Araceli Fernández Boga
(Expte. 10179/77) e sustituir as cantidades a conceder polos seguintes importes:
10181/77
10178/77
10179/77

Airtrans Europa, SL
2400,00 €
Patricia Pío Román
462,50 €
Patricia Araceli Fernández Boga 925,00 €

7(1248).PROPOSTA DE CONCESIÓN DE AXUDAS
CREACIÓN DE EMPRESAS. 2013. EXPTE. 9625/77.

2500,00 €
429,25 €
858,25 €

MUNICIPAIS

Á

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 04.11.13,
do xefe do servizo, conformado polo concelleiro delegado de área e máis pola
concelleira de Economía e Facenda, visto o informe da Intervención do 05.11.13, a
Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.Conceder axudas por un importe total de 50.000€ (cincoenta mil euros),
para as solicitudes que acadaron unha maior puntuación, segundo os criterios de
avaliación e polos importes calculados segundo o tipo e/ou contía das axudas e
gastos subvencionables, segundo o seguinte cadro:
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Nº ORDEN
PUNTUACIÓN
BAREMACIÓN

PROPOSTA CONCESIÓN AXUDAS CREACIÓN EMPRESA 2013

Nº EXP.

NOME E APELIDOS/EMPRESA

NIF

SUBV. A
CONCEDER

1

36 10091 / 77 ANUBÍA, SOLUCIONES EN LA NUBE, SL B27778380

2.500,00

2

33 10024 / 77 PIGMA GRAFICA, CB

E27783455

2.500,00

3

27

9939 / 77 BEBEMARKET, C.B.

E27781863

1.294,04

4

26

9969 / 77 FRANCISCO SANCHEZ

Y0562407W

450,75

5

26

9993 / 77 NEGOTIA NETWORK, S.L.

B27778638

2.500,00

6

25

9940 / 77 GOMPER,C.B.

E27769090

2.500,00

7

25

9980 / 77 N-BIKE VIGO, SL

B27784313

2.500,00

8

25 10088 / 77 PANADERIA URZAIZ, CB

E27776970

2.500,00

9

24

9996 / 77 AMAMOS ECOMERCIAL, SL

B27782119

2.500,00

10

24 10012 / 77 JUAN MANUEL REBOLO LÓPEZ

36106792N

2.500,00

11

22 10029 / 77 PATRICIA ABALDE COMESAÑA

53186401M

2.500,00

12

22 10034 / 77 OS OURIZOS, SC

J27773886

2.126,85

13

22 10084 / 77 EMILIO MANUEL MOURIÑO PINAL

44481688X

2.500,00

14

21

E27779891

2.500,00

15

21 10028 / 77 ALEJANDRO ATIENZA CID

39454994N

2.500,00

16

20

9942 / 77 ANA PORTAL MEIRIÑO

36134446C

1.942,87

17

18

9979 / 77 LIBRERIA ENCONTROS, CB

E27783034

2.500,00

18

18 10058 / 77 EVA ISABEL FERNÁNDEZ GUISANDE

53179331L

1.568,19

19

18

9990 / 77 RAQUEL COMESAÑA REBOREDA

36172933M

1.568,19

20

18

9989 / 77 ALEJANDRO CAL OLIVEIRA

36158322E

708,16

21

18

9938 / 77 Mª GUADALUPE ARES LÓPEZ

36075553F

1.568,19

22

18 10043 / 77 Mª DOLORES DACOSTA ROCHA

36087112C

1.568,19

23

18 10023 / 77 JUAN ADAN PAVÓN

36083570C

1.568,19

24

18 10030 / 77 SONIA CAMBRE LOURIDO

47369475D

1.568,19

25

18

76616043F

1.568,19

9915 / 77 SATION REPARACIONES, CB

9936 / 77 PILAR RODRIGUEZ VÁZQUEZ

TOTAL SUBVENCIÓN

50.000,00 €
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Segundo.- Denegar axudas ás seguintes empresas, tendo en conta o apartado
1.5. da base 1ª, para as solicitudes debidamente presentadas pero que acadaron
unha menor puntuación, segundo os criterios de avaliación:

Nº ORDE

PUNT.
BAREMAC.

PROPOSTA DE DENEGACIÓN POR PUNTUACÍON MENOR (1/2)

Nº EXP.

NOME E APELIDOS/EMPRESA

NIF

1

18 9951

/ 77 SARA COMESAÑA GARCÍA

53196495W

2

17 9919

/ 77 U.T.M, S.L.

B27782705

3

16 9921

/ 77 ROCIO PEREIRA LORENZO

36125446J

4

16 9956

/ 77 NOELIA FREITAS RODRIGUEZ

36104744B

5

16 9959

/ 77 TRANSPORTES ESTEVEZ GRAÑA, S.L.

B27782606

6

16 9962

/ 77 MARTA VERA BÓVEDA

36099575V

7

16 9984

/ 77 JORGE ISAÍAS PORTELA SÁNCHEZ

36095385J

8

16 10049 / 77 JORGE CASTOR PÉREZ PEREIRA

9

15 9954

/ 77 NOGUEIRA Y ARAUJO ASOCIADOS, S.L.

B27772300

10

15 9985

/ 77 XHERO FORMACIÓN Y CONSULTORIA, S.L.

B27773241

11

15 10035 / 77 BEGOÑA VAZQUEZ RIVADULLA

36070636N

12

15 10054 / 77 RAQUEL GAYOSO MONTENEGRO

36135812Y

13

14 9960

14

14 10027 / 77 SILCA, CB

15

14 10046 / 77 IGNACIO MIGUEL RUIZ

20170202F

16

14 10081 / 77 JUAN FERREIRO PÉREZ

36110403N

17

13 9945

/ 77 CENTRO ODONTOLÓGICO ALBA, S.L.

B27771070

18

13 9958

/ 77 ANA INMACULADA CANTARELL GREGORI

50745269R

19

13 9986

/ 77 ELENA COSSIO SANCHEZ GALIANO

36071236Z

20

13 9992

/ 77 LORENA GUTIÉRREZ COSTAS

36170220Y

21

13 10009 / 77 SONIA COSTAS VAZQUEZ

53186399A

22

13 10057 / 77 ADENTRA DESARROLLO PROFESIONAL, SLU

36157665D

23

12 9968

/ 77 ANTONIO GUTIÉRREZ PERERA

36132169C

24

12 9983

/ 77 MIRABEL, C.B.

E27772763

25

11,72 9950

/ 77 Mª LUISA DÍAZ AGERO BORT

36066422F

26

11 9914

/ 77 Mª DOLORES GROVA ÁLVAREZ

36094836Q

27

11 9955

/ 77 ANA MARIA GARCIA LEIROS

35552764P

28

11 9963

/ 77 SEBE HBC, S.L.

B27775683

29

11 10021 / 77 ALBA LAGO BARREIRO

53171942J

30

11 10040 / 77 JENIFER DEL RIO ÁLVAREZ

53173448R

31

11 10047 / 77 VANESA CORBILLÓN VÁZQUEZ

36110359Z

32

11 10082 / 77 RAFAEL AMOEDO VIETEZ

36065421H

/ 77 RUBÉN IGLESIAS FERNÁNDEZ

39460129H

36138282S
E27781772

33

9 9911

/ 77 JOSE DANIEL VILAR CARMONA

36115531B

34

9 9913

/ 77 MONICA RODRIGUEZ MARQUES

36164908F
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PUNT.
BAREMAC
.

Nº ORDE

PROPOSTA DE DENEGACIÓN POR PUNTUACIÓN MENOR (2/2)

Nº EXP.

NOME E APELIDOS/EMPRESA

NIF

35

9 9937

/ 77 JOSEFINA SÁNCHEZ GONZALEZ

36060002G

36

9 9941

/ 77 BEGOÑA MANEIRO LOUZAN

53178151N

37

9 9943

/ 77 RUTH RODRIGUEZ RIVERA

36135673M

38

9 9944

/ 77 EVA MARIA BATISTA FERREIRA

53172476H

39

9 9949

/ 77 TESWATER, S.L.U.

B27778703

40

9 9953

/ 77 ALBERTO HEVIA ABALDE

53185275Y

41

9 9964

/ 77 SANTIAGO JULIAN NOGUEIRA

36135368E

42

9 9971

/ 77 ACCESORIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

B27772961

43

9 9972

/ 77 MIGUEL ANXO LAREO FERNÁNDEZ

53179959A

44

9 9974

/ 77 MARIA JOSÉ ROSENDE BAUTISTA

36126263W

45

9 9975

/ 77 JOSE FRANCISCO MOSQUERA ÁLVAREZ

76747242Z

46

9 9976

/ 77 REYES VARELA SAYÁNS

32793421K

47

9 9982

/ 77 VANESA GIL POUSADA

36148073P

48

9 9988

/ 77 LIDIANA MARTINEZ FERNÁNDEZ

36094780Y

49

9 10013 / 77 EDUARDO FIGUEIRIDO LAGO

36152178L

50

9 10022 / 77 JUANA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

36095858A

51

9 10032 / 77 YAIZA PEREIRA PEREIRA

53192798P

52

9 10045 / 77 VERONICA IGLESIAS MARTIN

36113887T

53

9 10061 / 77 FRANCISCO JOSÉ PEDREIRA SÁNCHEZ

32448382M

54

9 10086 / 77 MONSERRAT ROLLÓN RODRIGUEZ

36134999K

55

9 10108 / 77 MIRIAM LOPEZ QUINDOS

36147323V

56

9 10211 / 77 KAIZEN MANTENIMIENTO, SL

B27772565

/ 77 ANTONIO URBANO LOPEZ ALEN

36005170G

7 9916

/ 77 IRMA FERNÁNDEZ SUAREZ

35555311W

59

7 9948

/ 77 DELMIRO RODRIGUEZ COSTA

35281376C

60

7 9957

/ 77 GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

76723791T

61

7 9981

/ 77 TANIA VARELA MARIÑO

53184988H

62

7 9991

/ 77 PILAR ROSARIO BOUZAS GONZALEZ

36135631D

63

7 10016 / 77 BEGOÑA MARTINEZ PELETEIRO

76817413N

64

7 10050 / 77 FORTUNATO GABRIEL ESTEVES BARBEITOS

X1153598X

65

7 10075 / 77 JULIO IGLESIAS MOSQUERA

36090263C

66

6 9946

/ 77 ANA MARIA LÓPEZ MARCUÑO

36133241B

67

5 9947

/ 77 CARLOS CID RIAL

36113718S

68

5 10018 / 77 MANUEL SUEIRO RODRIGUEZ

36158559Y

69

5 10074 / 77 BOCATERIA D´SURA, C.B.

E27771526

57

8,8 9912

58
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TERCEIRO.- Denegar as axudas as seguintes empresas por incumprir cos requisitos xerais
esixidos, no apartado 1.3. da base 1ª e/ou a base 4ª Solicitudes, obrigas e prazo de
presentación:

1 9952
2 9961
3 9973
4 9978
5 9998
6 10010
7 10011
8 10017
9 10019
10 10020
11 10025
12 10026
13 10031
14 10037
15 10038
16 10039
17 10041
18 10042
19 10044
20 10048
21 10051
22 10052
23 10053
24 10055
25 10056
26 10060
27 10072
28 10076
29 10077
30 10079
31 10080
32 10085
33 10089

NOME E APELIDOS/EMPRESA
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

COD.
DENEGA
CION

Nº EXP.

Nº
ORDEN

PROPOSTA DE DENEGACIÓN POR INCUMPRIMENTO REQUISITOS BASES
NIF

77 GENEROSA PEDREIRA ROJO

53174409L

77 DIANA MARÍA AGRAFOJO VIDAL

77007761N

77 A MAIS SOLUCIONES ENERGETICAS CLASSE A, S.L.

B27782937

77 MUHAMMAD JAMIL

Y1766670P

77 SUARCUR,S.L.

B27771955

77 BLANCA MARÍA IGLESIAS VIÑAS

32708206K

77 GESTIÓN INMOBILIARIA MERKASA, S.C.

J27776251

77 ACADEMIA PRAXIS, SLL

B27782960

77 JOSE RAMÓN LORENZO GULIN

53180426X

77 Mª REYES REY VENTOSO

36139081D

77 BEAUTY FULL, SL

B27783778

77 VICOM CONSULTORES, SL

B27774066

77 HORTAS ÁLVAREZ VIGUESA, SLL

B27780717

77 C FORMACIÓN Y OPOSICIONES, SLL

B27782614

77 ROCIO CELESTE BLANCO CARRACEDO

34670098J

77 SANDRA FERRAZ DE JESÚS

X7958849K

77 LUCIA ABREU PAZÓ

36130498M

77 MARTIN & COLLAZO, CB

E27776004

77 TIC AND TIC INTERACTIVE, SL

B27776996

77 JULIANA PAOLA BREA OLIVERI

53198010C

77 POR UNA VIDA SANA, CB

E27781236

77 PUNTADAS, CB

E27779883

77 ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ

36110729Q

77 ESTEFANIA SIMÓN LAGO

77007258S

77 GUILLERMO IGLESIAS SALGADO

36058705H

77 ALMUDENA AVIÓN ALDIR

36132345N

77 Mª ANGELES RODRIGUEZ DOMINGUEZ

36120834R

77 ISMA, CB

E27783075

77 REPSUS SERVICIOS INTEGRALES, SL

B27775832

77 ROI LAMAS DOMINGUEZ

53175691J

77 TINTORERIAS VITSEC, SL

B27771500

77 TINTORERIA GARCIA BARBÓN, CB

E27781400

77 ANA IGLESIAS MASEDA

33995861K

S
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S
S
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O
O
R
N
S
S
S
N
S
S
S
N
N
S
S
S
N
D
N
D
C
S
N
R
S
S
R
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(*) Segundo a táboa anterior de denegación de axudas, os códigos que aparecen,
correspóndense cos seguintes conceptos:

CÓDIGOS DE DENEGACIÓNS DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPÁIS A
CREACIÓN DE EMPRESAS convocatoria 2013
(Bases reguladoras e convocatoria 2013 aprobadas en XGL do 20 de maio do 2013- B.O.P. Nº 100 do
27 de maio de 2013)
Nº CÓD.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

CONCEPTO
BASE Aptdos.
Data solicitude fora do prazo (1)
4ª
4.2.
Non empresa individual ou PEME
1ª
1.2.
Inicio actividade (alta no IAE) fora do prazo (2)
1ª
1.2.
Enderezo fiscal fora de Vigo
1ª
1.3.1.
Enderezo social fora de Vigo
1ª
1.3.1.
Non estar en desemprego o promotor ou promotores (mín. 50% do capital social) na
1ª
1.3.2.
data de inicio da actividade
Non viabilidade técnica da empresa
1ª
1.3.3.
Non viabilidade económica da empresa
1ª
1.3.3.
Non viabilidade financeira da empresa
1ª
1.3.3.
Non empresa de nova creación (transformación xurídica, sucesión empresa familiar)
1ª
1.3.4.
Ter débedas coa Seguridade Social
1ª
1.3.5.
Ter débedas coa Consellería de Economía e Facenda
1ª
1.3.5.
Ter débedas coa AEAT
1ª
1.3.5.
Ter débedas co Concello por parte dalgún/s promotor/es
1ª
1.3.6.
Actividade igual ou equivalente nos seis meses inmediatamente anteriores ao inicio
1ª
1.3.7.
da actividade
Percibir subvención á creación empresas do Concello de Vigo nos 4 anos anteriores
1ª
1.3.8.
ao inicio da actividade
Concorrer algunha das circunstancias previstas no art 10. aptdos 2 e 3 da Lei
9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 13 da Lei 38/2003 do 1ª
1.3.9.
17 de novembro, xeral de subvencións
Renuncia
8ª
2.
Falta de documentacion requerida
4ª 4.1./4.2.
(1) Prazo de solicitude do 28/05/2013 ata o 27/06/2013
(2) Prazo de inicio da actividade do 01/04/2012 ata o 31/03/2013

8(1249).REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓNS NAS CONCESIÓNS DE
DOMINIO OUTORGADAS A FIN DE PROCEDER Ó SORTEO DE POSTOS E
POSTERIOR TRASLADO Ó NOVO MERCADO DO PROGRESO:
8.1)

Mª CARMEN OYA AMOEDO. EXPTE. 153/551.

Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, conformado polo concelleiro
delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Mª Carmen Oya Amoedo
con NIF 35998898B
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Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 153/551 que se tramita a nome de Mª Carmen Oya Amoedo con NIF 35998898B en relación có posto B47 47 Peixe cuxa concesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.2)
MARÍA DOLORES OYA AMOEDO. EXPTE. 155/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a María Dolores Oya Amoedo con NIF 36037159T
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
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Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 155/551 que se tramita a nome de María Dolores Oya Amoedo con NIF 36037159T en relación có posto B48 48 Peixe cuxa concesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.3)
JOSEFINA MARCOS VIDAL. EXPTE. 159/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Josefina Marcos Vidal con
NIF 35995188G
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 159/551 que se tramita a nome de Josefina
Marcos Vidal con NIF 35995188G en relación có posto B12 12 Peixe cuxa concesión remata o
01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

S.ord. 8.11.13

8.4)

AMEIXOA S.L. EXPTE. 160/551.

Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 30.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 30/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a AMEIXOA S.L. con NIF
B36349553
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
Por outra banda, no acordo de outorgamento se indicaban como condición do outorgamento, entre outras, as seguintes:
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade comercial no
posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que darían lu gar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
No mesmo se lle indicaba o seguinte:
"A dita concesión estaba condicionada ó pagamento no ano 2009 da contía de 1119,3 €, segundo carta de pagamento que lle foi remitida e que non figura ingresada. Polo tanto, váise proceder
á proposta de resolución da dita concesión, agás que no presente plazo de alegacións aporte
proba de ter efectuado o ingreso"
No plazo outorgado a persoa interesada non aportóu proba de ter efectuado o dito ingreso; por
outra banda, non ocupóu o seu posto no Mercado Provisional do Progreso, maila a reserva que
se lle efectuóu.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
É teoría xeral da contratación civil que nos contratos suxeitos a condición resolutoria, o incumplimento da condición provoca a inmediata resolución do mesmo, e así lle foi manifestado tanto no
no acordo de outorgamento coma no trámite de audiencia previo.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 160/551 que se tramita a nome de AMEIXOA
S.L. con NIF B36349553 en relación có posto F17 18 Froitas cuxa concesión remata o , a
adopción do seguinte ACORDO
Declarar resolta a concesión outorgada

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
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8.5)

AMEIXOA S.L. EXPTE. 161/551.

Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a AMEIXOA S.L. con NIF
B36349553
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 161/551 que se tramita a nome de AMEIXOA
S.L. con NIF B36349553 en relación có posto F16 17 Froitas cuxa concesión remata o
01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.6)
Mª ROSARIO DOVAL FERNÁNDEZ. EXPTE. 162/551
.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Mª Rosario Doval Fernán dez con NIF 36056832P
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 162/551 que se tramita a nome de Mª Rosario Doval Fernández con NIF 36056832P en relación có posto C16 16 Charcut. cuxa concesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte
ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.7)
MANUEL GIL ROCHA. EXPTE. 163/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Manuel Gil Rocha con NIF
35789951L
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 163/551 que se tramita a nome de Manuel Gil
Rocha con NIF 35789951L en relación có posto C23 23 Carnes cuxa concesión remata o
01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
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8.8)
HECTOR SOTO GONZÁLEZ. EXPTE. 164/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, 28.10.13, conformado polo
concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Hector Soto González con
NIF 36156380N
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 164/551 que se tramita a nome de Hector
Soto González con NIF 36156380N en relación có posto C17 17 Carnes cuxa concesión rema ta o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.9)
GERARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. EXPTE. 165/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 30.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 30/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Gerardo Rodríguez Rodrí guez con NIF 35988281C
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 165/551 que se tramita a nome de Gerardo
Rodríguez Rodríguez con NIF 35988281C en relación có posto C12 12 Carnes cuxa concesión
remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.10)
Mª CARMEN SOTO VIEIRO. EXPTE. 166/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 4.11.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 04/11/2013, en relación có asunto de referencia, referido a María del Carmen Soto
Vieiro con NIF 36046293A
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No citado trámite se lle indicaba o seguinte:
"Dado o importe da débeda pendente, os gastos nos que debe incurrir a persoa interesada e o
curto plazo que consta para o remate da concesión, enténdese, salvo manifestación en contrario
que, de non comunicar nada ó respecto, a persoa interesada renuncia á concesión outorgada
sobor de este posto con efectos do 1 de xaneiro de 2010, en cuxo caso non lle será xirada canti dade algunha polas ocupacións pendentes"
Por outra banda, no acordo de outorgamento se indicaban como condición do outorgamento, entre outras, as seguintes:
g) Obriga do concesionario dos postos a desenvolver efectivamente a actividade comercial no
posto, con pleno acatamento ás normas.
h) Prohibición de arrendar o negocio e de mantelo sen actividade, motivos ambos que darían lu gar á rescisión da concesión sen dereito a indemnización
No plazo outorgado a persoa interesada non fixo manifestación algunha;por outra banda, non
ocupóu o seu posto no Mercado Provisional do Progreso, maila a reserva que se lle efectuóu.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO
É teoría xeral da contratación civil que nos contratos suxeitos a condición resolutoria, o incumplimento da condición provoca a inmediata resolución do mesmo, e así lle foi manifestado tanto no
no acordo de outorgamento coma no trámite de audiencia previo.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 166/551 que se tramita a nome de María del
Carmen Soto Vieiro con NIF 36046293A en relación có posto F07 11 Froitas cuxa concesión
remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Declarar resolta a concesión outorgada

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.11)
JOSE MANUEL FRAGA PÉREZ. EXPTE. 167/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Jose Manuel Fraga Perez
con NIF 36009984B
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 167/551 que se tramita a nome de Jose Ma nuel Fraga Perez con NIF 36009984B en relación có posto C21 21 Carnes cuxa concesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
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8.12)
FERMINA LORENZA BARREIRO RIAL. EXPTE. 168/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Fermina Lorenza Barreiro
Rial con NIF 35275521F
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 168/551 que se tramita a nome de Fermina
Lorenza Barreiro Rial con NIF 35275521F en relación có posto B06 6 Peixe cuxa concesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.13)
MANUEL JORGE SEIJO. EXPTE. 169/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Manuel Jorge Seijo con NIF
36009461V
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado trámite de
audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e dada
autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do
Concello de Vigo, en relación có expediente 169/551 que se tramita a nome de Manuel Jorge Seijo
con NIF 36009461V en relación có posto B02 2 Bacalao S. cuxa concesión remata o 01/01/2010, a
adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.14)
MANUEL JORGE SEIJO. EXPTE. 170/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Manuel Jorge Seijo con
NIF 36009461V
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 170/551 que se tramita a nome de Manuel
Jorge Seijo con NIF 36009461V en relación có posto B01 1 Bacalao S. cuxa concesión remata
o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.15)
MARÍA DEL PILAR COLLAZO BARRERAS. EXPTE. 171/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 30.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 30/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a María del Pilar Collazo
Barreras con NIF 35996792K
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 171/551 que se tramita a nome de María del
Pilar Collazo Barreras con NIF 35996792K en relación có posto B16 16 Peixe cuxa concesión
remata o 01/03/2020, a adopción do seguinte
ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.16)
JOSEFINA VILLANUEVA GONDAR. EXPTE. 172/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Josefina Villanueva Gon dar con NIF 35977070X
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes

S.ord. 8.11.13

FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 172/551 que se tramita a nome de Josefina
Villanueva Gondar con NIF 35977070X en relación có posto M01 1 Queixos cuxa concesión
remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte
ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.17)

GLORIA CAL CANDA. EXPTE. 173/551.

Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Gloria Cal Canda con NIF
35981023F
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 173/551 que se tramita a nome de Gloria Cal
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Canda con NIF 35981023F en relación có posto B53 53 Peixe cuxa concesión remata o
01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.18)
JOSEFINA VILLANUEVA GONDAR. EXPTE. 174/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Josefina Villanueva Gon dar con NIF 35977070X
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 174/551 que se tramita a nome de Josefina
Villanueva Gondar con NIF 35977070X en relación có posto M08 8 Queixos cuxa concesión
remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.19)
MANUEL ROSARIO GONZÁLEZ. EXPTE. 181/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Manuel Rosario González
con NIF 36034320J
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Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 181/551 que se tramita a nome de Manuel
Rosario Gonzalez con NIF 36034320J en relación có posto F15 29 flores cuxa concesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte
ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.20)
JOSE MANUEL FRAGA PÉREZ. EXPTE. 191/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Jose Manuel Fraga Perez
con NIF 36009984B
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
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Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 191/551 que se tramita a nome de Jose Ma nuel Fraga Perez con NIF 36009984B en relación có posto C20 20 Carnes cuxa concesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.21)
GLORIA CAL CANDA. EXPTE. 193/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Gloria Cal Canda con NIF
35981023F

Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 193/551 que se tramita a nome de Gloria Cal
Canda con NIF 35981023F en relación có posto B42 42 Peixe cuxa concesión remata o
01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.22)
FRANCISCO GUEDE COELLO. EXPTE. 194/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
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En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Francisco Guede Coello
con NIF 34589134D
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 194/551 que se tramita a nome de Francisco
Guede Coello con NIF 34589134D en relación có posto C42 42 Charcutería cuxa concesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.23)
MARÍA TERESA COLLAZO MAYOR. EXPTE. 200/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a María Teresa Collazo Ma yor con NIF 36097117C
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
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Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 200/551 que se tramita a nome de María Te resa Collazo Mayor con NIF 36097117C en relación có posto F13 27Flores cuxa concesión re mata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.24)
FRANCISCA AMOEDO BOUZÓN. EXPTE. 204/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Francisca Amoedo Bouzón
con NIF 35983073X
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 204/551 que se tramita a nome de Francisca
Amoedo Bouzón con NIF 35983073X en relación có posto F02 2 Froitas cuxa concesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
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8.25)
PATRICIA RODRÍGUEZ CENDÓN. EXPTE. 206/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Patricia Rodríguez Cendón con NIF 36084218R
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 206/551 que se tramita a nome de Patricia
Rodríguez Cendón con NIF 36084218R en relación có posto C14 14 Carnes cuxa concesión
remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
8.26)
Mª CARMEN DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ. EXPTE. 207/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Mª Carmen Dominguez
Fernandez con NIF 35973760N
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
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É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 207/551 que se tramita a nome de Mª Carmen Dominguez Fernandez con NIF 35973760N en relación có posto C03 3 Carnes cuxa con cesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.27)

Mª ANGELES BASTOS BESADA. EXPTE. 208/551.

Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Mª Angeles Bastos Besada con NIF 36008279P
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 208/551 que se tramita a nome de Mª Angeles Bastos Besada con NIF 36008279P en relación có posto C02 2 Carnes cuxa concesión re mata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
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8.28)
Mª CARMEN ARAUJO CASTRO. EXPTE. 211/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Mª Carmen Araujo Castro
con NIF 35983235B
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 211/551 que se tramita a nome de Mª Car men Araujo Castro con NIF 35983235B en relación có posto B38 38 Peixe cuxa concesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.29)
Mª DEL CARMEN FRAGA MARIÑO. EXPTE. 214/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a María del Carmen Fraga
Mariño con NIF 35987710R
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 214/551 que se tramita a nome de María del
Carmen Fraga Mariño con NIF 35987710R en relación có posto B33 33 Peixe cuxa concesión
remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.30)
NATIVIDAD GONZÁLEZ CAYETANO. EXPTE. 215/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Natividad González Cayetano
con NIF 35970491D
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e dada
autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do
Concello de Vigo, en relación có expediente 215/551 que se tramita a nome de Natividad González
Cayetano con NIF 35970491D en relación có posto C25 25 Carnes cuxa concesión remata o
01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
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8.31)
JULIA QUINTEIRO QUINTAS. EXPTE. 217/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 30/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Julia Quinteiro Quintas
con NIF 35974660S
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 217/551 que se tramita a nome de Julia
Quinteiro Quintas con NIF 35974660S en relación có posto B27 27 Peixe cuxa concesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.32)
JULIA QUINTEIRO QUINTAS. EXPTE. 218/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 30.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 30/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Julia Quinteiro Quintas
con NIF 35974660S
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 218/551 que se tramita a nome de Julia
Quinteiro Quintas con NIF 35974660S en relación có posto B28 28 Peixe cuxa concesión remata o 01/03/2020, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
8.33)
PLÁCIDA CASTRO CASTRO. EXPTE. 220/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Plácida Castro Castro con
NIF 76888473W
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No plazo outorgado a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 220/551 que se tramita a nome de Plácida
Castro Castro con NIF 76888473W en relación có posto B40 40 Peixe cuxa concesión remata
o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
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8.34)
ANA MARÍA ALBES GONZÁLEZ. EXPTE. 221/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 30.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 30/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Ana María Albes González
con NIF 36003788W
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Realizadas
actuacións previas de cara ó sorteo dos postos do futuro Mercado do Progreso, foille notificado
trámite de audiencia previo á proposta á Xunta de Goberno Local.
No mesmo se lle indicaba o seguinte:
"Dado o importe da débeda pendente, os gastos nos que debe incurrir a persoa interesada e o
curto plazo que consta para o remate da concesión, enténdese, salvo manifestación en contrario
que, de non comunicar nada ó respecto, a persoa interesada renuncia á concesión outorgada
sobor de este posto con efectos do 1 de xaneiro de 2010, en cuxo caso non lle será xirada canti dade algunha polas ocupacións pendentes"
No plazo outorgado a persoa interesada non efectuóu alegación algunha, polo que se pode entender que manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 221/551 que se tramita a nome de Ana María
Albes González con NIF 36003788W en relación có posto B43 43 Peixe cuxa concesión remata o 01/01/2010, a adopción do seguinte ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.35) VICTORIA ALVES GÓNZALEZ. EXPTE. 222/551.
Dáse conta do informe do xefe do Servizo de Mercados, do 28.10.13, conformado
polo concelleiro delegado, que di o seguinte:
En Vigo, a 28/10/2013, en relación có asunto de referencia, referido a Victoria Alves González
con NIF 35979477W
Resultan relevantes para a emisión do presente os seguintes
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FEITOS
A persoa interesada tiña outorgada concesión de dominio polo posto de referencia. Con posterioridade, a persoa interesada manifestóu a súa renuncia á concesión.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Os dereitos dos interesados, agás prohibición expresa, son en xeral renunciables. Por elo, e
dada autonomía da vontade da persoa, non cabe máis que acceder á renuncia da concesión
outorgada.
É competente para o coñecemento da presente a Xunta de Goberno Local.
Tralo exame dos feitos e fundamentos de dereito subliñados, propónse á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, en relación có expediente 222/551 que se tramita a nome de Victoria Alves González con NIF 35979477W en relación có posto B44 44 Peixe cuxa concesión rema ta o 01/01/2010, a adopción do seguinte
ACORDO
Acceder á renuncia á concesión outorgada con efectos do un de xaneiro de 2010.
Proceder ó arquivo do expediente

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
9(1250).DEVOLUCIÓN DE AVAIS Á EMPRESA EIRIÑA, S.L. CONSTITUÍDOS
PARA RESPONDER DO ACOPIO DE MATERIAIS DA OBRA “HUMANIZACIÓN
DA RÚA NICARAGUA FASE I”. EXPTE. 2456/443.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data do
23/10, do xefe de área, a Xunta de Goberno Local acorda:
Proceder á devolución das fianzas a EIRIÑA, SL., constituidas en data 09-05-2013,
para responder do acopio de materiais da obra “HUMANIZACIÓN DA RÚA
NICARAGUA FASE I”; polo importe de 39,159,16 € e 22.994,66 €.

10(1251).- SEGUNDA PRÓRROGA DO CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN DE
COMBUSTIBLES DO PARQUE MÓBIL MUNICIPAL. EXPTE. 10034/445.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta de data 16/10,
do xefe do Parque Móbil, conformado polo xefe de área e máis polo concelleirodelegado; visto o informe da Intervención do 25/10, a Xunta de Goberno Local
acorda:
Primeiro.Aprobar a segunda prórroga do vixente “subministro de combustibles
para a flota municipal” (expediente 7285-445), subscrito con CEPSA COMERCIAL
NOROESTE, S.L. B-24325557 con data de sinatura 1 de decembro de 2010, polo
período comprendido entre o 1 de decembro de 2013 ao 30 de novembro de 2014,
nas condicións previstas no devandito contrato, e por un prezo máximo de 413.925
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€, do que 71.838,22 € corresponden ao 21 % de IVE, co seguinte desglose de
anualidades:
2013 (Decembro 2013):
81.000 €.
2014 (1 de xaneiro ao 30 de novembro):332.925 €.
Segundo.- Aprobar o gasto para o período comprendido entre o 1 e o 31 de
decembro de 2013, por importe de 81.000 € con cargo a aplicación orzamentaria
9222.221.03.00 do vixente orzamento municipal.
Terceiro.Procederase á formalización contractual da presente prórroga do
contrato de subministro de combustibles á flota municipal durante o periodo 1 de
decembro 2013 a 30 de novembro de 2014 coa empresa Cepsa Comercial Noroeste
S.L.
Cuarto.Comprometer, para á súa inclusión no próximo orzamento de 2014 a
cantidade de 332.925 €.
O anterior compromiso de gasto e o propio contrato quedan condicionados a que o
seu importe se inclúa nos orzamentos do exercicio 2014. Será condición suspensiva
ou, no seu caso, resolutoria do contrato a non inclusión do crédito comprometido
para o gasto no orzamento do próximo exercicio.

11(1252).- PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E A “UNIÓN COMARCAL DA UNIÓN XERAL DE
TRABALLADORES (UXT) DE VIGO, PARA AXUDAR AO FINANCIAMENTO DAS
ACTIVIDADES DA ENTIDADE PARA O 2013, E DO MANTEMENTO NECESARIO
DURANTE XANEIRO E OUTUBRO. EXPTE. 6293/320.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 23.10.13, o
informe de fiscalización do 29.10.13, e de acordo co informe-proposta do xefe do
Servizo de Participación e Atención Cidadá, do 16.10.13, conformado polo
concelleiro de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado, e máis pola concelleira
de Economía e Facenda, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO. - AUTORIZAR e DISPOR o gasto por importe de 15.000 € (quince mil
euros), con cargo á partida presupostaria nº 9240.4890003, denominada “Convenios
CC. Sindicais”, incluída no vixente orzamento municipal de 2013, a favor do sindicato
Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo.
SEGUNDO. - APROBAR o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de
Vigo e a Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo (CIF.- G15383011), cuxo obxecto é o fomento das actividades programadas pola entidade
para o ano 2013, mediante a colaboración do Concello no financiamento dos gastos
xerados por aquelas, así como, de mantemento, directamente relacionados,
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realizados entre os meses de xaneiro a outubro, necesarios para o seu
desenvolvemento e, en consecuencia, coa sinatura do mesmo, CONCEDER á
referida entidade, unha subvención de 15.000 € (quince 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,
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 UNIÓN COMARCAL DA
UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES (UXT) DE VIGO, PARA AXUDAR AO FINANCIAMENTO
DAS ACTIVIDADES DA ENTIDADE PARA O 2013, ASÍ COMO, DE MANTEMENTO,
DIRECTAMENTE RELACIONADOS, NECESARIOS PARA O SEU DESENVOLVEMENTO,
REALIZADOS ENTRE XANEIRO E OUTUBRO
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, Dª Rosa Arcos Caamaño, con DNI 33291048-C, en calidade de Secretaria de
Administración y Finanzas de UXT-Galicia, en nome e representación da Unión Comarcal da
Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo, con CIF: G-15383011 e domicilio social na Rúa E.
Heraclio Botana, 2 / Avda. García Barbón, 67, de Vigo, segundo documentación incorporada ao
expte. 6293/320.
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.
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A tal fin, o Concello de Vigo recoñece a existencia na cidade de agrupacións, unións,
federacións, asociacións, colectivos e outras entidades representativas tanto no ámbito territorial
como sectorial. Todas ellas, pola súa implantación e participación en múltiples actividades
asistenciais, reivindicativas, laborais, informativas, veciñais, festivas, culturais, educativas,
formativas, sanitarias 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.
II.- Que o Concello de Vigo, reconécelle á cidadanía o dereito constitucional a fundar sindicatos
e afiliarse ao da súa elección, así como, aos sindicatos de traballadores e asociacións
empresariais o de contribuír á defensa e promoción dos intereses económicos e sociais que lles
son propios, nun Estado Social e Democrático de dereito, no que a participacion sindical se
considera fundamental.
III.- Que o Concello de Vigo, dentro das medidas de fomento de políticas sociais de emprego,
integración e orientación laboral e de defensa do dereito fundamental ao traballo, no marco do
Estado social e democrático de Dereito, medidas que se complementan co apoio ao
asociacionismo, asume a tarefa de proporcionar colaboración as organizacións sen ánimo de
lucro orientadas a organización de actividades e servizos asistenciais, informativos e formativos
ou de integración, así como, a promoción e organización de accións encamiñadas á
representación e defensa dos dereitos dos traballadores e a reivindicación de políticas de pleno
emprego, sendo a Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo unha das
máis importantes asociacións neste ámbito.
IV.- Qua a entidade Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo, de
conformidade co art. 8 dos Estatutos de UXT Galicia, asume, entre os seus fins e tarefas, todos
eles de interese para a cidadanía viguesa, os seguintes:
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Desenvolvemento e aseguramento do Estado social e democrático de Dereito
Impulsar políticas xerais que afecten ao conxunto da clase traballadora e persigan a
mellora e transformación da sociedade
Representar os intereses da clase traballadora na política social, sanitaria e educativa,
en materia de emprego, seguridade social, políticas de mercado de traballo e saúde
laboral
Especial defensa das reivindicacións das mulleres e da mocidade, evitando a
discriminación por razón de sexo ou idade
Defender os dereitos das persoas maiores, traballando para garantir a súa suficiencia
económica e benestar
Promover a integración laboral e social das persoas con minusvalía e das minorías e
colectivos marxinados
Promover a integración social das persoas traballadoras e estranxeiras en igualdade de
condicións que as galegas
Esixir dos poderes públicos condicións para facer realidade o dereito das persoas
traballadoras a gozar dunha vivenda digna e axeitada
Demandar dos poderes públicos políticas orientadas ao pleno empleo, defender o dereito
ao traballo e promover a defensa dos consumidores e usuarios (...)

V.- De conformidade co Regulamento de Participación Cidadá (acordo plenario do 26/03/92,
modificado por acordo do 31/03/93), segundo Decreto de Alcadía de data 30/09/96, a Unión
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Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo atópase inscrita no Rexistro Municipal
de entidades sen ánimo de lucro do Concello de Vigo co número 488/06.
VI.- Na vontade de afondar nas súas relacións, o Concello de Vigo establece as canles de
participación necesarias para que a Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de
Vigo leve a cabo os seus proxectos 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 xerados polas súas actividades, así como, de mantemento, realizados
entre os meses de xaneiro a outubro, directamente relacionados, necesarios para o seu
desenvolvemento.
VII.- As actividades programadas pola Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT)
de Vigo para o 2013, que fundamentan a concesión da subvención son, con carácter xeral,
segundo proxecto e orzamento incorporado ao expediente:
ACTIVIDADES E ORZAMENTO GASTOS 2013 (XANEIRO-OUTUBRO)
Custes
salariais

Servizo de Atención Cidadá

13.452,34
€

“Efectos da crise na comarca de Vigo”

1.270,00 €

“Os sindicatos ante as novas negociacións en
Europa”

1.270,00 €

Mantemento Gastos correntes: luz, teléfono, limpeza, auga

500,00 €

Xornadas

TOTAL

16.492,34
€

VIII.- Que o Concello de Vigo prevé, no capitulo IV (“Transferencias correntes”) do seu vixente
orzamento municipal (2013), a partida orzamentaria nº 9240.4890003, denominada “Convenios
CC. Sindicais”.
IX.- 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 entidade para o ano 2013, mediante a
colaboración no financiamento dos gastos xerados polas mesmas, así como, de mantemento,
directamente relacionados, realizados entres os meses de xaneiro a outubro, necesarios para o
seu desenvolvemento,
X.- Que a entidade Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo 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 declaracións responsables e certificacións incorporadas ao
expediente.
XI.- Que, en base as precedentes consideracións e ao interese público, social, económico, que
para a cidade de Vigo, representan as actividades que desenvolve a entidade Unión Comarcal
da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo, o Concello de Vigo e a devandita asociación
conveñen a súa colaboración, no ámbito sociocomunitario, e a celebración deste convenio, de
conformidade cos seguintes
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PACTOS
Primeiro.- A entidade Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo
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. Contratar un seguro de responsabilidade civil xeral, no que se inclúa a responsabilidade por
danos que poida causar a entidade a terceiros.
6. As actividades de carácter sociocomunitario recollidas no presente convenio destinaranse ao
público en xeral. O seu acceso será aberto e gratuíto, limitándose o número de asistentes ao
aforo do lugar onde se celebren.
7. Presentará ao Concello de Vigo, a través da Concellería de Participación Cidadá e nos prazos
que establece o convenio, a memoria xustificativa e económica, nos termos sinalados no pacto
oitavo deste convenio, así como, a balance económico anual.
8. Comunicarlle ao Concello de Vigo a obtención doutras axudas que, para a mesma finalidade,
reciba doutras entidades públicas ou privadas.
9. 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.
10. 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 Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de
Vigo unha subvención por importe de 15.000 € (quince mil euros), con cargo a partida
orzamentaria nº 9240.4890003, denominada “Convenio CC. Sindicais”, do vixente orzamento
municipal (2013), co obxecto de colaborar ao financiamento dos gastos xerados polas
actividades da entidade para o 2013, así como, de mantemento, directamente relacionados con
aquelas, necesarios para o seu desenvolvemento, realizados entre xaneiro e outubro, en
definitiva, para o fomento das súas actividades.
2. Respectar a estrutura organizativa da Unión Comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT)
de Vigo.
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3. Colaborar, no seu caso, na orientación e avaliación das actividades realizadas.
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
concesión ou goce da subvención e, no se caso, liquidar a contía correspondente 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, das actividades
subvencionadas.
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 darlle a adecuada publicidade do carácter público do
financiamento das actividades obxecto de subvención, mediante a inserción do logotipo oficial do
Concello de Vigo en todo o material divulgativo que se edite ou publique ao respecto, con
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posterioridade a sinatura do presente convenio. Así mesmo, colocará, en lugar preferente da
sede social da entidade, con carácter permanente, durante a vixencia do convenio, un cartel
publicitario, anunciando a colaboración pública do Concello de Vigo no financiamento das
actividades do sindicato 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 Unión Comarcal da Unión
Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo 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 15 de novembro de 2013.
A conta xustificativa da subvención outorgada conterá a seguinte documentación e información:
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
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–
–

–
–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

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
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 retencións 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 será subvencionable 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.

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. Porén, non
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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.
- 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. Así mesmo, no taboleiro de anuncios da entidade, estará visible, durante a vixencia
do convenio, cartel indicativo de que o Concello de Vigo colaborou no fomento das actividades
da entidade levadas a cabo no 2013.
Noveno.- A subvención aboaráselle a entidade, mediante transferencia bancaria á conta corrente
número 2080 5217 26 3040001256 (Novagalicia Banco)
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.
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.
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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.

12(1253).- DOMINGOS, FESTIVOS E NOCTURNIDADE DO PERSOAL DOS
DISTINTOS SERVIZOS CORRESPONDENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2013.
EXPTE. 24499/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
31.10.13, e de acordo co informe-proposta da técnica de Avaliación e Formación de
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Recursos Humanos, do 16.10.13, conformado pola xefa do Servizo de Recursos
Humanos, a Xunta de Goberno local acorda:
Aboar en concepto de gratificación por servicios extraordinarios de domingos,
festivos e a xornada nocturna ó persoal que figura nas relacións achegadas segundo
a seguinte distribución:

IMPORTE
TOTAL
APELIDOS E NOME
FESTIVAS NOCTURNAS
De Costas Fernández, Basilio a
Alcaldía
setembro Fontán Balbuena, Camilo
514,56
106,08
De Aballe Casanova, Jesús I. a
Policia Local
setembro Vivero Mijares, Juan Guillermo
33.255,17
16.893,02
De Agulla Amorín, Francisco J a
Parque Móbil
setembro Alonso Iglesias, Manuel
767,82
480,76
De Alonso Barcia, Rubén a
Extinción Incendios setembro Villaverde Veleiro, José Benito
7.079,22
1.444,32
De Alfonso Paz, Jesús a
Cemiterios
setembro Vilanova Acuña, Delmiro
2.302,46
0,00
Montes, Parques e
De Casas Iglesias, Alfonso a
setembro Pérez Dasilva, Eduardo
422,10
0,00
Xardíns
De Quintela González, Elsa a
Limpeza
setembro Rivero Cea, Lidia María
56,28
5,44
De Aira Pereiro, Emilio a
Parque Central
setembro Rodríguez Leiros, Alfonso
900,48
709,92
De Ogando López, José M. a
Museo
Agosto/Setem González Bello, Andrés
566,82
0,00
De Pardellas Avión, A. Avelino a
Desinfección
setembro Seijas Álvarez, José Ramón
144,72
130,56
TOTAIS
46.009,63
19.770,10
SERVICIO

MES

IMPORTE
TOTAL
620,64
50.148,19
1.248,58
8.523,54
2.302,46
422,10
61,72
1.610,40
566,82
275,28
65.779,73

os importes que en cada caso se indican e que ascenden a un total de 65.779,73 €,
con cargo a partida presupostaria 922.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS.”

13(1254).- COMPLEMENTO
DE
PRODUTIVIDADE
A
ADSCRITOS AO GABINETE DE ALCALDÍA. EXPTE. 24513/220.

CONDUTORES

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
4.11.13, e de acordo co informe-proposta do técnica de Organización e Planificación
de Recursos Humanos, do 11.10.13, conformado pola xefa do Servizo de Recursos
Humanos, e polo concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de
Goberno local acorda:
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Aboar ós seguintes funcionarios, que prestan servicios como conductores adscritos a
Alcaldía, as cantidades que para cada un deles se especifica, polo especial
rendemento e dedicación extraordinaria no desenvolvemento dos seus postos de
traballo, mais alá do meramente esixible polo desempeño das súas funcións
públicas, de conformidade co regulamentado no artigo 5 do R. decreto 861/86, de 25
de abril, durante o terceiro trimestre do presente ano 2013, de conformidade coa
proposta do Xefe de Relacións Públicas e Protocolo, de data 11 de outubro de 2013:
-

D. Basilio Costas Fernández, núm. persoal 10257, conductor da Alcaldía, por
un importe total de 1.998,70 €.
D. Camilo Fontán Balbuena, núm. persoal 22326, conductor da Alcaldía, por
un importe total de 2.127,06 €.

Dese traslado da presente resolución ós interesados, ó Comité de Persoal e á
Intervención Xeral, debendo expoñerse, así mesmo, no Taboleiro de Edictos da
Casa do Concello por prazo de quince días.

14(1255).- MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO
COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL. EXPTE. 24385/220.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta das
técnicas de prevención de Riscos Laborais, do 29.10.13, conformado pola xefa do
Servizo de Recursos Humanos e polo concelleiro delegado da Área de Xestión
Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO.Aprobar inicialmente a modificación do vixente Regulamento de
funcionamento do Comité de Seguridade e Saúde Laboral do Concello de Vigo,
segundo anexo documental denominado “anexo I”, que forma parte inseparable e
inherente ao presente acordo.
SEGUNDO.- Dispoñer a publicación do presente acordo no Boletín Oficial da
provincia de Pontevedra, aos efectos de cumprimentar o período de información
pública e audiencia aos interesados por un prazo mínimo de 30 días contemplado no
artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
significando que, segundo o mesmo precepto, se non constase a presentación de
reclamacións contra o presente acordo, se entenderá definitivamente aprobado o
mesmo”.
ANEXO I
REGULAMENTO RECTOR DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DO
CONCELLO DE VIGO
Art 1.- OBXECTO E DEFINICIÓN
O comité de seguridade e saúde laboral, no sucesivo (CSSL) é o órgano paritario e colexiado de
participación destinado á proposta e consulta, debate e interpretación regular e periódico, das
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actuacións relacionadas coa política de prevención do Concello de Vigo e as sinaladas
especificamente no capítulo V da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos
Laborais (en adiante, LPRL) e conseguintes actualizacións, así como en toda a normativa
referida á información e participación dos/das empregados/as públicos/as municipais en materia
de seguridade e saúde laboral.
Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
O presente regulamento incide de forma directa no funcionamento interno do CSSL, réxime de
adopción de acordos e funcións e competencias dos seus membros.
Art. 3.- ESTRUTURA E COMPOSICIÓN
1. O CSSL está formado polos/as delegados/as de prevención, dunha parte, e polos/as
representantes nomeados/as pola administración, en número igual ó dos/as
delegados/as de prevención, da outra, máis un/unha Presidente/a e un/unha secretario/a
en virtude do disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
A tódolos efectos legalmente previstos, o CSSL terá a condición de comité intercentros.
Para garantir a representación de tódolos colectivos vinculados a centros de traballo nos que
existan 50 ou máis empregados/as públicos/as municipais, formarán parte do comité, os/as
empregados/as públicos municipais que ocupen os seguintes postos de traballo: xefe/a da área
de servizos xerais, xerente/a parque central Santa Cristina, xefe/a da área de seguridade e
mobilidade, superintendente xefe/a da policia local e xefe/a da área de réxime interior. No caso
de que os ditos postos sexan modificados ou amortizados por calquera causa sobrevida ou por
motivos organizativos da Administración Local de Vigo, serán substituídos polo empregado/a
público/a municipal que figure adscrito ao posto de traballo equivalente, que figure na RPT
municipal vixente en cada momento.
2. O/a presidente/a do CSSL será o/a Concelleiro/a que teña delegadas as competencias
en materia de seguridade e saúde laboral.
3. O nomeamento dos/as representantes da administración así como dos/as seus/súas
suplentes será potestade do/a Concelleiro/a que teña delegadas as competencias en
materia de persoal en cada momento.
4. Asistirá como Secretario/a, con voz pero sen voto, un/unha funcionario/a da
administración local con habilitación de carácter estatal pertencente á subescala de
secretaría, clase superior, que teña a condición de titular da fe pública municipal nos
términos da lexislación vixente, ou ben un/unha funcionario/a en quen delegue, que en
todo caso deberá ser un/unha técnico/a de administración xeral (rama xurídica).
5. Asistirán, con voz pero sen voto, os/as técnicos/as do servizo propio de prevención de
riscos laborais do concello de Vigo, que exercerán funcións específicas de asesoramento
técnico especializado.
6. Poderán asistir, con voz pero sen voto, os/as delegados/as sindicais, os/as
empregados/as públicos/as municipais que conten cunha especial cualificación ou
información respecto das cuestións concretas que se debatan, así como técnicos/as
alleos/as ó concello de Vigo, sempre que así o solicite algunha das partes do CSSL.
7. En caso de vacante, ausencia ou enfermidade acudirán ás reunións do CSSL os/as
suplentes, nomeados/as previamente por resolución do órgano competente para a súa
designación.
Art. 4.- COMPETENCIAS E FACULTADES DO CSSL
1. O CSSL, como órgano de participación para a proposta, consulta regular e periódica
sobre prevención de riscos laborais, coñecerá acerca de todas as cuestións relacionadas
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coa política preventiva do concello de Vigo, en uso das competencias e facultades
atribuídas no art. 39 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais,
que se concretan en:
1. Participar na elaboración, posta en práctica e avaliación dos planes e programas de
prevención de riscos do concello de Vigo, o que implica competencias para debater
sobre:
•
a elección da modalidade organizativa en materia de riscos laborais;
•
a xestión realizada polas entidades especializadas coas que o concello de Vigo
teña concertada a realización de actividades preventivas;
•
os proxectos en materia de planificación, organización do traballo e introdución
de novas tecnoloxías, organización e desenvolvemento das actividades de
protección e prevención a que se refire o artigo 16 da Lei 31/1995;
•
o proxecto e organización da formación en materia preventiva.
2. Promover iniciativas sobre métodos e procedementos para a efectiva prevención de
riscos, propoñendo ó concello de Vigo a mellora das condicións ou a corrección das
deficiencias existentes.
3. Coñecer directamente a situación relativa á prevención de riscos nos centros de
traballo, realizando as visitas que estimen oportunas.
4. Coñecer cantos documentos e informes relativos ás condicións de traballo sexan
necesarios para o cumprimento das súas funcións, así como os procedentes da
actividade do servizo de prevención propio.
5. Coñecer e analizar os danos producidos na saúde ou na integridade física dos/as
empregados/as públicos/as municipais, para valorar as súas causas e propoñer as
medidas preventivas oportunas.
6. Coñecer e informar a memoria e programación anual dos servizos de prevención.
7. Realizar reunións conxuntas cos CSSL doutras empresas ou administracións
públicas no caso de desenvolvemento simultáneo de actividades nun centro de
traballo.
Calquera outra competencia relacionada co ámbito material ou competencia expresamente
atribuída por calquera dos órganos municipais competentes, ou que lle sexa atribuída
expresamente pola lexislación en materia de prevención de riscos laborais, pola lexislación de
réxime local ou por outra lexislación que resulte de concordante aplicación.
Art. 5.- FUNCIÓNS DO/A PRESIDENTE/A DO CSSL
1. Corresponde ó/á presidente/a do CSSL do concello de Vigo:
a) Ostentar a representación do órgano.
b) Acordar a convocatoria das sesións ordinarias e extraordinarias e o establecemento
da orde do día, tendo en conta, no seu caso, as peticións dos demais membros
formuladas como mínimo con 5 días de antelación.
c) Presidir as sesións, moderar o desenvolvemento dos debates e suspendelos por
causas xustificadas.
d) Dirimir os empates, en base ás competencias delegadas en materia de seguridade e
saúde laboral.
e) Asegurar o cumprimento das leis.
f) Visar as actas e certificacións dos acordos do órgano.
g) Impulsar a tramitación e execución dos acordos adoptados no seno do CSSL.
h) Exercer cantas outras funcións sexan inherentes á súa condición de Presidente do
CSSL.
2. No caso de vacante, ausencia, enfermidade, ou outra causa legal, o/a Presidente/a será
substituido/a seguindo o réxime de substitución previsto na lexislación de réxime local
para concelleiros/as delegados/as.
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Art. 6.- FUNCIÓNS DO/A SECRETARIO/A
Corresponde ó/á secretario/a do CSSL
a) Asistir ás reunións con voz pero sen voto.
b) Efectuar a convocatoria das sesións por orde do/a seu/súa Presidente/a, así como as
citacións ós membros do CSSL.
c) Recibir dos membros do CSSL os actos de comunicación, notificacións, peticións de
datos, rectificacións ou calquera outra clase de escritos dos que deba ter coñecemento.
d) Preparar o despacho dos asuntos, redactar e autorizar as actas das sesións.
e) Expedir certificacións das consultas, ditames e acordos aprobados.
f) Custodiar a documentación relativa ó CSSL.
g) Cantas outras funcións sexan inherentes á súa condición de secretario/a, incluíndo
informar aos membros do CSSL sobre o estado dos acordos adoptados na anterior acta
aprobada.
Art. 7.- FUNCIÓNS DOS MEMBROS
1. Corresponde ós membros do CSSL do concello de Vigo:
a) Recibir, cunha antelación mínima de cinco días para as sesións ordinarias e máxima de
corenta e oito horas para as extraordinarias, a convocatoria contendo a orde do día das
reunións. A información sobre os temas que figuren na orde do día estará á súa
disposición en igual prazo.
b) Participar nos debates das sesións.
c) Exercer o seu dereito ó voto e formular o seu voto particular, así como expresar o
sentido do seu voto e os motivos que o xustifican.
Non poderán absterse nas votacións quen pola súa calidade de autoridade ou persoal ao
servizo das Administracións Públicas, teñan a condición de membros do CSSL.
d) Formular rogos e preguntas.
e) Obter a información precisa para cumprir as funcións asignadas.
f) Cantas outras funcións sexan inherentes á súa condición de membro do CSSL
Art. 8.- CONVOCATORIA E SESIÓNS
1. As reunións do CSSL poden ser:
1) Reunións ordinarias. O CSSL reunirase en sesión ordinaria cunha periodicidade
mínima de unha sesión cada tres meses.
2) Reunións extraordinarias. Extraordinariamente, poderase reunir o CSSL cando
concorra algunha das seguintes circunstancias:
a) A instancias do/a presidente/a, con base na urxencia dos asuntos a tratar.
b) Cando se produzan sancións á administración por incumprimento en materias
relacionadas coa prevención de riscos laborais.
c) Cando se produza un accidente cualificado como grave ou mortal.
d) Cando o solicite algunha das partes, previa xustificación da urxencia.
2. As convocatorias das sesións ordinarias, con expresión da orde do día enviaranse cunha
antelación mínima de cinco días á data de celebración. Previamente, o/a secretario/a
efectuará un anuncio da convocatoria cunha antelación mínima de dez días, para que as
partes podan efectuar a súa proposta da orde do día que, en todo caso, será incluída.
As convocatorias das sesións extraordinarias efectuaranse cunha antelación máxima de corenta
e oito horas.
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3. Para a válida constitución, a efectos da celebración das sesións, deliberacións e
adopción de acordos, se requirirá a presencia do/a Presidente/a e do/a Secretario/a ou
no seu caso, de quen lle substitúa, e polo menos a metade dos membros de cada parte.
Para a segunda convocatoria se estará ao disposto na lexislación vixente en materia de réxime
local en canto aos procedementos de adopción de acordos nos órganos de carácter colexiado, e
normativa rectora do procedemento administrativo local.
Art. 9.- ADOPCIÓN DE ACORDOS
1. Os acordos serán adoptados por maioría de votos, nos termos do establecido no artigo
26. 4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
2. No poderá ser obxecto de deliberación ou acordo ningún asunto que non figure incluído
na orde do día, salvo que estén presentes tódolos membros do CSSL e se declare a
urxencia do asunto polo voto favorable da maioría.
3. Poderase facerse constar na acta a manifestación contraria ó acordo adoptado, por parte
dalgún dos seus membros, e os motivos que a xustifiquen.
4. Os acordos adoptados polo CSSL serán trasladados ó órgano competente do concello
de Vigo, aos efectos que procedan en relación co réxime de atribución competencial
establecido na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, ou
normativa de concordante aplicación.
5. Aqueles asuntos sobre os que o CSSL tome unha determinación ou obteña unha
solución definitiva non poderán ser reiterados salvo que se evidencien novos aspectos
que non foran contemplados con anterioridade.
Art. 10.- APROBACIÓN DAS ACTAS
1. O/a Secretario/a levantará acta de cada sesión, que especificará necesariamente aos
asistentes, a orde do día, lugar de celebración, as circunstancias do lugar e tempo en que se
celebre, os puntos principais das deliberacións, así como o contido dos acordos adoptados.
2. Na acta figurará, a solicitude dos respectivos membros do CSSL, o voto contrario ao acordo
adoptado, ou o sentido do seu voto favorable. Calquera membro ten dereito a solicitar a
transcrición íntegra da súa intervención ou proposta, sempre que aporte no acto, ou no prazo
que sinale o/a Presidente/a, o texto que se corresponda fielmente coa súa intervención,
facéndose constar na acta ou uníndose copia á mesma.
3. Os membros que discrepen do acordo maioritario poderán formular voto particular por escrito
no prazo de corenta e oito horas, que se incorporará ó texto aprobado.
4. Cando os membros do órgano voten en contra, quedarán exentos da responsabilidade que,
no seu caso, poda derivarse dos acordos.
5. As actas se aprobarán na mesma ou na seguinte sesión, podendo non obstante emitir o/a
Secretario/a certificación sobre os acordos específicos que se adopten, sen prexuízo da
posterior aprobación da acta.
6. Nas certificacións de acordos adoptados emitidas con anterioridade á aprobación da acta se
fará constar expresamente tal circunstancia.
Art. 11. RESPONSABILIDADES E OBRIGAS
1. As responsabilidades e obrigas do CSSL en materia de prevención de riscos laborais
serán as que se contemplan na lexislación vixente.
2. Os/as compoñentes e asistentes ó CSSL gardarán o correspondente sixilo profesional
das informacións a que tivesen acceso como consecuencia da súa actuación como
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membros do órgano colexiado, nos termos do establecido nos artigos 52 a 54 da Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
Art. 12.- APROBACIÓN DO PRESENTE REGULAMENTO
1. A aprobación e modificación do presente regulamento corresponderá ó órgano municipal
competente, nos termos da lexislación de réxime local .
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo o non recollido expresamente neste regulamento serán de aplicación as previsións
contidas na Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, no seu
desenvolvemento regulamentario e na lexislación sectorial ou específica de aplicación; lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e conseguintes modificacións; Lei
30/1992, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común; e demais normativa específica do sector público local
susceptible de aplicación supletoria.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derrogados os regulamentos, actos e acordos que se opoñan ao contido das presentes
normas regulamentarias.
DISPOSICION FINAL
O presente regulamento entrará en vigor aos 15 días contados dende a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia, nos termos do disposto na Lei 7/1985, do 2 de abril.

15(1256).- EXECUCIÓN DE TÍTULOS XUDICIAIS 113/2013 DO XULGADO DO
SOCIAL Nº 2 DE VIGO, NOS AUTOS 938-939 E 940/2009, EN MATERIA DE
CANTIDADES (SUSANA GONZÁLEZ TORRES, JUAN F. MARTÍN MARTÍNEZ E
ANA MA. MOURIZ MARTÍNEZ). EXPTE. 24474/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
4.11.13, dáse conta do informe-proposta da xefa de Negociado de Réxime Interior,
do 26.09.13, conformado pola xefa do Servizo de Recursos Humanos e polo
concelleiro-delegado da Área de Xestión municipal, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1.- En data 12 de maio de 2009, o Xulgado do Social Nº 2 dos de Vigo, dictou sentenza no
procedemento 938, 939 e 940/2008 acumulados, interposto por Dª Susana González Torres, D.
Juan F. Martín Martínez e Dª Ana Mª Mouriz Martínez, en materia de cantidades, na que se
fallaba literalmente:
“Que estimando la demanda interpuesta por Doña Susana González Torres, Don Juan Francisco
Martín Martínez y Doña Ana María Mouriz Martínez, debo condenar y condeno al Ayuntamiento
de Vigo a que abone a los demandantes las siguientes cantidades:
1.- Doña Susana González Torres, 4.839,56 €.
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2.- Don Juan Francisco Martín Martínez, 4.679,81 €
3.- Doña Ana María Mouriz Martínez, 6.767,15 €”
2.- Dita sentenza foi recurrida polos demandantes en suplicación perante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, que falla con data 16 de novembro de 2012 (recurso de suplicación
3434/2009):
“Desestimando el recurso de suplicación articulado por Susana González Torres, Juan Francisco
Martín Martínez y Ana Mª Mouriz Martínez frente a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de
Vigo, con fecha 12/05/09, en autos nº 938, 939 y 940/08 acumulados, sobre salarios, instados
por la parte actora frente al Concello de Vigo, confirmamos la resolución de instancia.”
3.- Polo Xulgado do Social nº 2 de Vigo díctase auto e decreto polo que se instaba a execución
da sentenza 113/2013, nos procedementos nº 938, 939 y 940/08 acumulados.
4.- Como consecuencia dos anteriores feitos polo Servizo de Recursos Humanos realízase o
cáculo das cantidades a percibir polas interesadas, correspondentes a diferencia salariais nos
períodos indicados no fallo de dita sentenza.
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA.
I. A vixente Constitución de 1978 contempla o exercicio da potestade xurisdiccional dende unha
doble perspectiva: como potestade de xulgar e facer executa-lo xulgado residenciada con
carácter exclusivo nos xulgados e tribunais de xustiza (artigo 117.3) e como obriga de
cumprimento das sentenzas e demáis resolucións firmes emanadas dos xuíces e Tribunais e a
de prestar a colaboración requerida por éstes, tanto no curso do proceso coma na execución do
resolto (artigo 118), ambas como máxima expresión da doutrina da separación de poderes
subxacente ao nos sistema constitucional, herdeiro do constitucionalismo europeo influenciado
por MONTESQUIEU e a súa fundamental obra “Dèfense de l`esprit des lois” (1750),
identificativas da independencia e autonomía do poder xudicial nas sociedades constitucionais
contemporáneas.
En idéntico senso, o artigo 18.2 da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial,
establece a obriga de cumprimento das sentenzas nos seus propios termos. A Administración
Pública está suxeita, no desenvolvemento da súa actividade, ao principio constitucional do pleno
sometemento á Lei e ó Dereito (artigo 103). No artigo 17.2 da referenciada Lei Orgánica do
Poder Xudicial preceptúase que as Administracións Públicas, as autoridades e funcionarios, as
Corporacións e todas as Entidades públicas e privadas deben respetar, e, no seu caso, cumplir
as sentenzas e demáis resolucións xudiciais que teñen gañado firmeza ou sexan executables de
conformidade coas leis.
II. Tal e como sinala o Tribunal Constitucional na Sentenza 66/1982, de 12 de novembro, e que
constitúe criterio xurisprudencial plenamente consolidado, “... o artigo 24 da Constitución
Española, en canto que garante a todas as persoas o dereito a obter a tutela efectiva de xuíces
e tribunais no exercicio dos seus dereitos e intereses lexítimos, implica o recoñecemento dos
efectos das resolucións dos tribunais predeterminados pola Lei por todos os órganos do Estado”.
III. En aplicación do principio de especialidade como principio xeral do Dereito, informador do
ordenamento xurídico ex artigo 3 do vixente Código Civil, cómpre salientar salientar que a Ley
36/2011, de 10 de outubro, reguladora da xurisdicción laboral, efectúa no seu artigo 237 unha
remisión normativa á Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de Axuízamento Civil, en canto á execución de
sentenzas e demáis resolucións xudiciais firmes (v. artigos 517 e seguintes da mesma);
constitúen títulos executivos, entre outros, as sentenzas de condena firmes (artigo 235.1) como
é, no suposto que nos ocupa, a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 24 de
enero de 2013, recaída no recurso de suplicación nº 3434/2009.
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IV. Sen prexuízo das competencias que o Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal
ostenta en canto ó cumprimento dos mandamentos e exhortos procedentes das autoridades
xudiciais relacionados co persoal municipal, delegadas por Decreto da Alcaldía de 07/02/2013,
corresponde á Xunta de Goberno Local a competencia para resolver en tal senso, de
conformidade co establecido no artigo 127. h) da vixente Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local, modificada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para
a Modernización do Goberno Local, en aplicación da cláusula de competencia residual en
materia de persoal e previo o preceptivo informe de fiscalización de conformidade co previsto no
R.d. 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, por importe de 17.915,16 € (16.286,52 € de principal más 1.628,65 € de
intereses) con cargo á partida 92201410000 “Indemnizacións por sentenzas xudiciais” e da parte
correspondente a seguridade social por importe de 4.950,66 € con cargo a partida
922201600000, segundo o seguinte desglose:

Setembro-decembro 07
Ana Mª Mouriz Martinez
Principal
Cotizado
Susana González Torres
Principal
Cotizado
Juan F. Martín Martínez
Principal

SS
SS.TRABAL
EMPRESA
LADOR
32,10
6,40

IRPF
15,00%

6.767,15
3.379,20

1.084,72

216,27

1.015,07

4.839,56
4.799,84

1.540,75

307,19

725,93

4.679,80

1.502,22

299,51

701,97

Consecuentemente, sométese á consideración do dito órgano a aprobación da seguinte
PROPOSTA DE ACORDO:
“PRIMEIRO.- Tomar razón das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no recurso
de suplicación 3434/2009 que declara a firmeza da do Xulgado do Social Nº 2, 260/09, nos
procedementos 938,939 e 940/2008 acumulados, e proceder ao cumprimento da execución
113/2013, nos autos seguidos a instancia de Dª Susana González Torres (DNI 36090213-Q), D.
Juan Francisco Martín Martínez (DNI 36122478-N) e Dª Ana Mª Mouriz Martínez (DNI 36096763B) de recoñecemento de diferencias salarias do período comprendido entre 01/09 a 31/12/2007,
por importe de 16.286,52 de principal más 1.628,65 de intereses
SEGUNDO.- Dispoñer que se proceda aos descontos das cantidades regulamentarias polos
conceptos de seguridade social a cargo dos traballadores (822,97 €) e IRPF (2.442,97 €),
efectuando o correspondente ingreso na conta do Xulgado do Social Nº 2 mediante transferencia
bancaria na conta nº 0030 1846 42 0005001274, debendo indicar en concepto: expte. 3627 0000
64 011313. (14.649,22 € - 13.020,58 € máis 1.628,64 € de intereses-)
TERCEIRO.- Dispoñer que polo Negociado de Seguridade Social se proceda a realizar a
oportuna liquidación e cotización (L03) á seguridade social, pola parte correspondente á
seguridade social do traballador e da empresa, polo periodo de 01/09 a 31/12/2007.
Cuarto.- Dar conta do presente acordo ó Xulgado do Social nº 2 de Vigo ós oportunos efectos en
relación coa providencia xudicial que se executa a través da representación legal do Concello no
referido procedemento xudicial, notificando asemade ao Servizo de Asesoría Xurídica,
Intervención Xeral, Xefe do Servizo de Prom. Económica, Xefatura da Área de Réxime Interior e
Servizo de Recursos Humáns (Planificación e Organización-Seguridade Social) aos efectos que
procedan.”
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Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición 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 dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto administrativo firme,
nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa, sen prexuízo de calquera outro
que se estime procedente en Dereito.

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

16(1257).- SOLICITUDE DE ABONO DE SEGURO DE VIAXE AO EMPREGADO
MUNICIPAL D. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ, POR VIAXAR A UN PAÍS SEN
COBERTURA POLA SEGURIDADE SOCIAL. EXPTE. 24550/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
4.11.13, e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de Recursos Humanos,
do 22.10.13, conformado polo concelleiro-delegado de Xestión Municipal, a Xunta de
Goberno local acorda:
Abonar a D. Manuel López Rodríguez, con DNI nº 36.123.646-F e nº persoal 76514,
bombeiro do Servizo de Extinción de Incendios, de conformidade co establecido no
art. 35 do vixente Acordo Regulador das Condicións Económicas e Sociais dos
traballadores ao servizo do Concello de Vigo, o importe do custo da póliza do seguro
de asistencia médico-sanitaria por desprazamento a Estados Unidos, continxencia
non cuberta pola Seguridade social, por un importe total de 100,00 €.

17(1258).- DAR CONTA RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO-DELEGADO DE
XESTIÓN MUNICIPAL DE AUTORIZACIÓN DE PERMISO NON RETRIBUÍDO Á
EMPREGADA MUNICIPAL DA. SILVIA MARTÍNEZ GUEDE. EXPTE. 24566/220.
Dáse conta da Resolución do concelleiro-delegado de Xestión municipal, de
29.10.13, que di o seguinte:
Primeiro.Autorizar a Da. SILVIA MARTÍNEZ GUEDE, con NIF 36.142.885-H e nº persoal
80631, diplomada en traballo social adscrita ao Servizo de Benestar Social, un permiso non retribuído dun mes, por causa xustificada (do 05/11/2013 a 04/12/2013), de conformidade co previsto
no art. 17 a) 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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Segundo.Dese conta da presente resolución á interesada, xefa do servizo de Benestar Social, Intervención Xeral e Servizo de Recursos Humanos (Tco. de Organización e Planificación,
negociado de Seguridade Social e Inspector Auxiliar de Persoal) aos efectos oportunos.
Terceiro.- 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 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, térmos e
condicións do disposto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1198, do 13 de xullo, Reguladora da Xu risdicción Contencioso-Administrativa.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.

18(1259).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR IMPORTE DE 4.749,50 € A
FAVOR DE SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA S.L. POLA
PRESTACIÓN DE REGULARIZACIÓN DE BASES DE SEGURIDADE SOCIAL
2010-2011. EXPTE. 92/542.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
30.10.13, e de acordo co informe-proposta do tesoureiro, do 17.10.13, e coa
conformidade da concelleira delegada de Facenda, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º.- Aprobar a indemnización substitutiva por importe de 4.749,50€, a favor de SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL, con CIF B80004732,
pola prestación dos servizos de Regularización de Bases de Seguridade Social de
2010 e 2011 dos convenios 1 ó 12 e 30 ó 32.
2º.- Imputar o gasto de 4.749,50€ á aplicación orzamentaria 9310 2279901 (Outros
estudos e traballos técnicos) do vixente orzamento.

19(1260).- INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE VITRASA POLOS
SERVIZOS DE TRANSPORTE COLECTIVO AO CUVI MEDIANTE LANZADERAS
NOS MESES DE XUÑO E XULLO 2013. EXPTE. 120/449..
Visto o informe de fiscalización do 27.08.13, e de acordo o informe-proposta da xefa
do Servizo de Transportes, do 19.08.13, conformado polo concelleiro-delegado de
Transportes, a Xunta de Goberno local acorda:
1º .- APROBAR a indemnización sustitutiva por convalidación das actuacions a favor
da empresa Viguesa de Transportes S.L. por importes de 36.898,84 € e 28.290,94
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€, correspondiente as facturas de XUÑO E XULLO, respectivamente, de 2013; por
un IMPORTE TOTAL DE 65.189,78 EUROS, polo servicio de transporte prestado á
Cidade Universitaria, perante ditos meses do presente ano, de conformidade coa
Base 28ª de execución do Presuposto Xeral para o exercicio de 2013, con cargo á
partida 4410.470.00.00 - ”Subvención Lanzadeiras”.
2º.- RECOÑECER a deuda a favor de “VITRASA” por un IMPORTE TOTAL DE
65.189,78 EUROS, polos conceptos antes indicados, e con cargo á partida
4410.470.00.00 - ”Subvención Lanzadeiras” do Presuposto Xeral vixente, e con arreglo á Base 28 do Presuposto para o presente ano”.

ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar de urxencia
os asuntos seguintes, de conformidade co artº. 51 do Texto Refundido das
disposicions legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por Decreto
lexislativo 781/1986 de 18 de abril.
20(1261).- RECEPCIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DO
PLAN PARCIAL O POMBAL. EXPTE. 4865/401.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral, de data 5.11.13, que di
o seguinte:
O Plan Parcial O Pombal, aprobado definitivamente mediante acordo plenario do día 28.09.1994, delimitou
un ámbito de Solo Urbanizable Programado (segundo terminoloxía da LASGA) a desenvolver polo sistema
de compensación.
Os Estatutos e Bases de actuación da Xunta de Compensación do Plan Parcial O Pombal se aprobaron definitivamente en sesión plenaria do 28.04.1998 e o Proxecto de Compensación foi aprobado definitivamente
polo Consello da XMU en data 25.01.1999 (exp. 4081/401)
En data 24.06.1999, o Consello da XMU aprobou definitivamente o Proxecto de Urbanización presentado
por D. José Carlos Alonso Pena en calidade de Presidente da Xunta de Compensación, redatado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos, D. Alberto Moreno García, e visado os días 26.01 e 18.06.1998 polo
correspondente Colexio Oficial, así como o seu complementario de urbanización do vial de Baixada á
Pontenova redatado polo mesmo enxeñeiro e visado o 26.10 e 27.05.1999, sen que conste no expediente a
constitución de aval en garantía da execución da obra urbanizadora.
A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria do 17.07.2006, acordou recibir parcialmente as obras de ur banización (solicitadas para os viais DL-1, DL-2, CA-4, CA-5 e CA-9, ademais do <Ensanche y Mejora de
firme del camino Bajada a Pontenova>, segundo consta no informe do Adxunto ao Director dos Servizos
Técnicos de día 04.05.2006) nos termos e condicións previstas nos informes técnicos e xurídicos obrantes
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no expediente administrativo. O fundamento xurídico 4 do devandito acordo da Xunta de Goberno Local de
día 17.07.2006, dispoñía:
“* A presente recepción parcial non habilitará a disolución da “Xunta de compensación do Plan Parcial O
Pombal.
* O presente acordo non é título para a cancelación da obriga ou carga real das fincas resultantes de asumir a totalidade dos custes derivados da urbanización.
*Esta recepción non implica o inicio do cómputo do prazo de garantía pola execución das obras de urbanización.
*Tampouco será título para a devolución dos avais presentados. Con ocasión da recepción total, se comprobará de novo o estado da parte que se propoñe para a súa recepción. Naquel caso de que se observen
deficiencias na mesma derivada da execución das obras de urbanización ou polo deficiente estado das
mesmas, se requerirá a realización das obras precisas. Da conservación e preservación do bo funcionamento da urbanización que se vaia a recibir, seguirá sendo resposabilidade da Xunta de Compensación”.
En data 11.04.2007 (doc. 70044582) a entidade mercantil “Residencial Aires, S.L.” presentou solicitude de
2ª recepción parcial das obras de urbanización conformada polos viais CA-1, CA-2, CA-3 e DL-1 (ata conexión DL-3) e o 08.04.2008 (doc. 80042207) solicitou a ampliación da recepción á zona verde do ámbito, sen
que pola Administración urbanística se ditara acordo de 2ª recepción parcial.
O día 22.10.2008 ten entrada no Rexistro xeral da XMU (doc. 80131826) escrito da entidade mercantil “Re sidencial Aires, S.L.” solicitando a recepción definitiva das obras de urbanización do ámbito, dando orixe á
solicitude de informes das distintas compañías prestadoras de servizos e á visita de comprobación das
obras polos servizos técnicos municipais, comprobándose que as obras de urbanización non se atopan
executadas na súa totalidade, singularmente dado que non fora executado o vial CA-6 previsto no Proxecto
de Urbanización definitivamente aprobado.
O día 15.02.2011 a Xerente da XMU instou da Xunta de Compensación o reinicio inmediato das obras de
urbanización, sen que por ésta se dera cumprida resposta, segundo constata o informe do día 07.12.2012,
do Director Adxunto dos Servizos Técnicos.
O día 07.12.2012, o Vicepresidente da XMU ditou resolución requirindo á Xunta de Compensación a fin de
que reiniciase inmediatamente as obras de urbanización, advertíndolle de que, noutro caso, serían executa das subsidiariamente polo Concello de Vigo, de acordo co Proxecto de Urbanización definitivamente apro bado polo Consello da XMU do día 24.06.1999, podendo liquidarse o importe das mesmas de forma provisional con cargo aos obrigados e a reserva da liquidación definitiva.
Non sendo reiniciadas as obras de urbanización pola dita entidade urbanística colaboradora segundo informe da Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas da OSPIO do 10.04.2013 e, atendidas as circunstancias concorrentes, o día 15.04.2013, a Vicepresidenta da XMU resolveu declarar o incumprimento do deber de urbanizar por parte da Xunta de Compensación do Plan Parcial O Pombal, de conformidade cos informes técnicos obrantes no expediente e, particularmente, no informe do 10.0.2013 da Enxeñeira Técnico de Obras
Públicas da OSPIO e así mesmo, en aplicación do previsto no artigo 95 da LRXAP-PAC, proceder á execución subsidiaria das obras que restaban por executar. Encomendouse aos Servizos Centrais a tramitación
do procedemento de contratación que correspondera e déuselle traslado do recurso de reposición presentado fronte a dita resolución por D. Fernando Costas Abreu con entrada no Rexistro xeral da XMU o día
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10.05.2013 (doc. 130053633) ao que desistiu en escrito con entrada no Rexistro xeral da XMU o día
05.11.2013 (doc. 130128783). Consta no programa de xestión de expedientes a tramitación do expediente
de contratación baixo clave 6911/407, con proposta de autorización do contrato do Xefe dos Servizos Centrais do 21.06.2013 á Xerente da XMU. O contrato tramitouse como contrato menor e a recepción da pres tación réxese polo previsto no TRLSCP.
Obran no expediente os seguintes informes técnicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do Xefe dos Servizos Enerxéticos do 05.09.2013
Do Xefe do Servizo de Montes, Parques e Xardíns do 07.10.2013
De Aqualia de 24.09.2013 e 11.10.2013
De Telefónica de España, S.A. de 07.10.2013
De GasGalicia de 14.11.2008
De “R” de 17.09.2013
De Unión Fenosa Distribución, S.A. de 24.10.2013
Do Enxeñeiro Técnico Municipal conformado polo Xefe de Área de Mobilidade e Seguridade do
25.09.2013
Da Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas conformado polo Xefe da Área de Fomento do
31.10.2013

O día 04.11.2013, a Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas emite informe conformado polo Xefe de Área de
Fomento, remitindo os informes recabados, co fin de propoñer a recepción definitiva da urbanización.
O día 05.11.2013, o Director Adxunto dos Servizos Técnicos emite o seguinte informe:
“Con fecha 01/04/09 (Nº Doc 90046004 ) la entidad RESIDENCIAL AIRES, S.L. Promotora del PLAN PAR CIAL “ O POMBAL “ API – 43, reitera la solicitud de recepción definitiva de las obras de urbanización.
El tiempo transcurrido desde esa fecha, ha generado todo tipo de inconvenientes hasta poder concluir el remate de las obras, tal y como se desprende de los diferentes informes que acompañan a esta recepción
definitiva.
No obstante lo anterior, la ejecución de la urbanización se ha desarrollado según el Proyecto de Urbaniza ción del PLAN PARCIAL “ O POMBAL “ ( Exp – 4080/401 ), aprobado definitivamente en 24/06/99, tal y
como se desprende del Informe de la Oficina de Proyectos de fecha 31/10/13, que señala claramente el estado de los diferentes servicios urbanísticos.
De conformidad con el Protocolo de actuación para el seguimiento y recepción de las obras de urbaniza ción de iniciativa privada en el Concello de Vigo ( Exp – 62/403 ), en este expediente se incluye, Acta de
Recepción de estas obras por la Junta de Compensación, y Planos definitivos de final de obra ( incluido so porte digital ) acompañados del Informe del Director de las Obras de fechas 20/10/08 y 23/10/13.
Dentro del expediente del Proyecto de Compensación ( Exp – 4080/401 ) consta copia del Documento registrado de formalización de las cesiones obligatorias al Concello.
El Protocolo que se menciona es posterior a la ejecución de la mayoría de estas obras por lo que lo concerniente al Control de Calidad se considera satisfecho por el contenido de los distintos informes sectoriales.
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Obran en el expediente que se informa informes favorables de los departamentos municipales habituales,
Montes, Parques y Jardines, Electromecánicos, Seguridad, Circulación y Transporte, y OSPIO.
Asimismo, existen informes favorables de las compañías suministradoras de servicios urbanísticos AQUALIA, UNIÓN-FENOSA, GAS NATURAL, R CABLE Y TELEFONICA.
Por lo expuesto, salvo vicios ocultos en el aspecto material, desde el punto de vista urbanístico no existe in conveniente en acceder a la solicitud”.
O día 05.11.2013, pásase o expediente de referencia á técnica de admón.xeral para a emisión do informe
que proceda, a emitir en idéntica data, en materia da súa competencia.
FUNDAMENTOS LEGAIS OU CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
I. Normativa examinada:
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–

–

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 1/1997, de 24 de marzo, do Solo de Galicia (LSG)
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)
Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística
para o desenvolvemento e aplicación da Lei do solo de Galicia (RDUG)
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 (RLHU)
Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procede mento administrativo común
Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases de réxime local (LBRL)
Real decreto lexislativo 781/1986 de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL)
Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia (LALGA)
Plan xeral de ordenación municipal de Vigo de 2008, aprobado definitivamente por Ordes da
Conselleira de política territorial, obras públicas e transportes 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 Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de 13 de xullo de 2009 (BOP n.º 175,
de 10.09.2009; DOG n.º 144, de 24.07.2009) (PXOM)
Instrución 2/2012, relativa á revisión do protocolo de actuación para o seguimento e recepción das
obras de urbanización de ámbitos de iniciativa privada no Concello de Vigo (Xunta de Goberno
Local, 27.02.2012; BOP nº. 104 do 31.05.2012)
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–

Estatutos da Xerencia Municipal de urbanismo, na súa redacción aprobada no Pleno do Concello
de Vigo de 6 de setembro de 2010.

II. Recepción definitiva das obras de urbanización.
De conformidade co artigo 110.5 da LOUGA, a recepción polo Concello das obras de urbanización na execución do planeamento se rexirá polo disposto na lexislación de contratos das Administracións públicas,
que non contempla a necesidade de adoptar un acordo municipal expreso para recibir formalmente obras
de urbanización como as de referencia, esixíndose unicamente a redacción dunha Acta asinada polo funcionario técnico da Administración contratante e un representante desta na que se constante que as obras
están en bo estado e son conformes co proxecto aprobado.
Cúmpre subliñar que no caso de referencia as obras de urbanización obxecto desta recepción foron executadas de forma subsidiaria pola Administración actuante, polo que o presente informe emítese sen prexuízo
da recepción da prestación fronte ao contratista nos termos previstos no TRLCSP.
Como xa consta en reiterados informes da Oficina de Planeamento – Xestión, a decisión de recepción das
obras de urbanización é marcadamente técnica e, no senso exposto, o Director Adxunto dos Servizos
Técnicos expón a súa conformidade á recepción definitiva mediante informe de data 05.11.2013. A
verificación da conformidade das obras de urbanización co proxecto aprobado corresponde á OSPIO e aos
Servizos Técnicos, que deben comprobar que o recibido atópase, ademais, en bó estado de
funcionamento. Non obstante, debe advertirse da existencia de observacións varias nos informes emitidos
por Aqualia, Unión Fenosa Distribución, S.A. e o Servizo de Mobilidade e Seguridade que deben ser
valoradas polos Servizos Técnicos de cara a emisión da proposta que estimen pertinente. Deberán tamén
considerar o cumprimento das prestacións derivadas do nomeado expediente de contratación sobre as que
non lle corresponde informar á Oficina de Planeamento e Xestión. Polo tanto, non procede formular
proposta xurídica ningunha, sendo ésta realizada a proposta polo propio Director dos Servizos Técnicos,
dando cumprimento ao disposto no artigo 172 do RD 2568/1986, do 28 de novembro. Téñase en conta
tamén o disposto no punto segundo letras e) e f) da nomeada Instrucción 2/2012.
III. Constitución dunha entidade urbanística de conservación.
De acordo co artigo 110.6 da LOUGA, o planeamento urbanístico poderá prever a obriga dos propietarios
dos soares resultantes da execución da urbanización de constituirse en entidade urbanística de conserva ción e, neste caso, a conservación da urbanización corresponderá a esta entidade polo prazo que sinale o
plan.
As entidades urbanísticas de conservación son entidades de dereito público, de adscripción obrigatoria e
personalidade e capacidade xurídica propias para o cumprimento dos seus fins. Os requisitos para a súa
constitución e inscripción no Rexistro administrativo correspondente e o contido mínimo dos estatutos se
establecerán regulamentariamente.
Xa que logo, ordinariamente corresponde aos propietarios do ámbito a conservación da urbanización en
tanto non se constitúa unha entidade urbanística de conservación de adscripción obrigatoria para todos
eles, agás no suposto de que, por afectar esta obriga a unha única comunidade de propietarios en réxime
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de propiedade horizontal, sexan éstes quenes asuman esta obriga sen necesidade de constituirse en entidade urbanística colaboradora

IV. Órgano competente
De acordo co disposto no artigo 127.1.d) da Lei 7/1985, do 2 de abril, LRBRL, a competencia correspónde lle á Xunta de Goberno Local a proposta do Consello da XMU.

Na mesma data o director do Servizos Técnicos , co conforme da xerente de Urbanismo, formula a seguinte PROPOSTA:
«PRIMEIRO: Recibir definitivamente as obras de urbanización do «Plan Parcial O Pombal», segundo o Proxecto de Urbanización definitivamente aprobado polo Consello da XMU en data 24.06.1999, de conformidade co informe do Director Adxunto dos Servizos Técnicos do día 23.10.2013.
SEGUNDO: Notificar o presente acordo á Xunta de Compensación do Plan Parcial O Pombal, significándo lle que o presente acordo pon fin á vía administrativa e fronte ao mesmo pode interpoñer recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes, ou alternativamente, recurso
contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo desta cidade, no prazo de
dous meses, contados ambos dende o día seguinte a súa notificación, sen prexuízo do exercicio das accións legais que procedan en defensa dos seus intereses.
TERCEIRO: Dar traslado do presente acordo aos Servizos Técnicos da XMU, Patrimonio e Contratación,
Estadística, Cultura, Parques e Xardíns, Electromecánicos, Servizo de Limpeza, Mobilidade, Transporte e
Seguridade, Oficina de Supervisión de Proxectos e Inspección de Obras, Licenza de Obras e ás empresas:
Aqualia, Unión Fenosa Distribución, S.A., Telefónica, R Cable e Gas Galicia, para o seu coñecemento e
efectos oportunos».

O Consello da Xerencia municipal de Urbanismo, en sesión do 8.11.13, acorda elevar o
expediente á Xunta de Goberno local.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

21(1262).- PLAN SE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A DEMOLICIÓN PARCIAL
DE FACHADA E LEVANTAMENTO DE PARAMENTOS VERTICAIS NO FUTURO
CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES E INTERPRETACIÓN DO
XACEMENTO ARQUEOLÓXICO DA “VILA ROMANA DE TORALLA”.
EXPTE.7094/307.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
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De conformidade co informe-proposta da xefa de Patrimonio Histórico, de data
7.11.13, conformado pola concelleira de Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes
Proxectos e Patrimonio, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar o ANEXO 1 do Plan de Seguridade e Saúde, obrante no expediente, para a
demolición parcial de fachada e levantamento de paramentos verticais no futuro
centro de recepción de visitantes e interpretación do xacemento arquelóxico da villa
romana de Toralla.

22(1263).- EXPEDIENTE DISCIPLINARIO EN RELACIÓN COA FUNCIONARIA
Dª. AMELIA ESTHER ESTÉVEZ BARREIRO. EXPTE. 24092/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do
asunto de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da instructora de
referido expediente disciplinario, do 6.11.13, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Declarar á funcionaria de carreira Dª AMELIA ESTHER ESTÉVEZ BARREIRO, con DNI 36.035.140-M e nº de persoal 10.027, administrativa de Administración Xeral adscrita ao Servizo de Participación Cidadá do Concello de Vigo, responsable da comisión dunha falta disciplinaria grave, tipificada no artigo artigo 4,
apartado l) do Decreto 94/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento
de réxime disciplinario dos funcionarios ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia, concretada no incumprimento da xornada laboral e do deber de asistencia ao
traballo mediante ausencia reiterada, inxustificada e persistente ao posto de traballo,
a corrixir coa sanción de suspensión de funcións por un tempo non superior a 3
anos, recollida nos artigos 8.b) e 9.2 do Decreto 94/1991, do 20 de marzo indicado.
SEGUNDO.- Impoñer á funcionaria expedientada, en en consideración á situación
socioeconómica e familiar da mesma acreditada no expediente, unha sanción disciplinaria consistente na suspensión de funcións por 3 MESES, que deberá comezar a
cumprir dende a data da notificación do presente acordo.
TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo á interesada, Sr. Presidente do Comité
de Persoal, Sr/Sra. Concelleiro/a-delegado/a da Área, Intervención Xeral Municipal,
Xefatura da Área de Réxime Interior e Xefe do Servizo de Participación Cidadá aos
efectos oportunos”.

23(1264).- ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.
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E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
quince minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.

S.ord. 8.11.13

