ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 10 de agosto de 2011
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
D. Cayetano Rodríguez Escudero
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez

Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Raquel Díaz Vázquez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Invitado:
D. David Regades Fernández
Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e trinta e cinco minutos do día dez de agosto
de dous mil once e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira,
Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co
obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día
remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a secretaria do Pleno, Sra. Acuña Campos, por ausencia
do titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, e a interventora acctal., Sra.
Hernández Vidal.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(924).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(925).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN A EL CORTE INGLÉS PARA
ORGANIZAR A “XXXIII TRAVESÍA A NADO EL CORTE INGLÉS -TROFEO RÍA
DE VIGO – NATACIÓN LARGA DISTANCIA” O VINDEIRO DÍA 21 DE AGOSTO.
EXPTE. 10663/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director
deportivo do IMD, do 8.07.11, conformado polo concelleiro de Deportes, a Xunta de Goberno
local acorda:
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Autorizar a El Corte Inglés, a organizar o vindeiro domingo, 21 de agosto de 2011 , a
XXXIII Travesía a nado El Corte Inglés- Trofeo Ría de Vigo- Natación Larga Distancia , dita
proba se desenvolverá na praia do Vao e nas inmediacións da Isla de Toralla, nun horario
comprendido entre as 9.30 horas e as 14.00 horas.

3(926).CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN DE LOS PLANETAS PARA O
PROGRAMA DE VERÁN DAS FESTAS DE 2011. EXPTE. 4227/335.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 10.08.11, e de
acordo co informe-proposta da técnica do Servizo de Festas do 28.07.11, conformado polo
xefe do Servizo de Xestión e Promoción Cultural e pola concelleira delegada da Área de
Cultura e Festas, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto de contrato, que de seguido se transcribe, para a contratación, de
acordo co previsto nos artigos 20 e 154.d da Lei 30/2007, do concerto musical de LOS
PLANETAS, dentro do programa de concertos das Festas de Verán 2011, o día 13 de agosto,
ás 22:30 horas, no auditorio ao aire libre de Castrelos.
2º.- Autorizar un gasto por un importe de 60.466,45 euros (IVE incluído) con cargo á partida
presupostaria 3380.226.0906 (Festas de Vigo) do programa de Festas para o vixente exercicio
en concepto da contratación do referido espectáculo e que se aboará ESMERARTE
SERVICIOS ARTÍSTICOS SL.
3º.- Que o pagamento se realice a través da conta de habilitación de Festas
2080.0000.77.0040277241.
4º.- Aprobar o prezo de 5 euros para as 4.000 entradas que o Concello porá á venda e das que
será o único beneficiario.
CONTRATACIÓN DA ACTUACIÓN MUSICAL DE LOS PLANETAS E MUNICH O DÍA 13 DE
AGOSTO DE 2011 NO AUDITORIO AO AIRE LIBRE DE CASTRELOS.
Vigo, o

de 2011

Dunha parte Dna. ISAURA ABELAIRAS RODRÍGUEZ, CONCELLEIRA DE CULTURA E FESTAS e
como representante do CONCELLO DE VIGO, CIF P-3605700-H, con enderezo social en Vigo, praza
do Rei s/n, que no presente contrato denominarase O CONCELLO.
Doutra parte D. JOAQUÍN MARTÍNEZ SILVA, que actúa en nome da empresa denominada
ESMERARTE SERVICIOS ARTÍSTICOS SL, CIF B-36.588.432, e con enderezo na praza de
Compostela, número 19, da cidade de VIGO, CP 36201; no sucesivo A AXENCIA.
Ambas as partes, na representación que ostentan, recoñécense capacidade xurídica suficiente para
levar a cabo o presente contrato que rexerá de conformidade ás seguintes
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CLÁUSULAS
OBXECTO DO CONTRATO
Primeira.- O CONCELLO contrata á AXENCIA para que realice unha actuación dos grupos LOS
PLANETAS e MÚNICH, no sucesivo OS ARTISTAS, o día 13 de agosto de 2011, ás 22:30 horas no
recinto denominado AUDITORIO DE CASTRELOS, situado na avenida de Castrelos, cunha duración
mínima de 90 minutos.
A AXENCIA comprométese a non realizar ningunha outra actuación dos ARTISTAS dentro dos trinta
días anteriores á data indicada, nun raio de 35 quilómetros do lugar no que se terá lugar a que é
obxecto deste contrato.
VALIDEZ
Segunda.A validez deste contrato será efectiva dende o momento no que se atope en poder da
AXENCIA debidamente asinado e selado en todas as súas follas, incluídas as do ANEXO por todas as
partes comparecentes.
PREZO, FORMA DE PAGO E GASTOS
Terceira.- A AXENCIA percibirá unha retribución de CINCUENTA E UN MIL DOUSCENTOS
CORENTA E DOUS EUROS CON SETENTA E CINCO CÉNTIMOS (51.242,75 euros) máis o 18 %
de IVE, o que fai un total de SESENTA MIL CATROCENTOS SESENTA E SEIS EUROS CON
CORENTA E CINCO CÉNTIMOS (60.466,45 euros), en concepto da actuación dos ARTISTAS; este
concepto tamén inclúe o seu equipo técnico e humano necesario para a realización do espectáculo,
ademais dos correspondentes desprazamentos, aloxamentos e manutención, así como os equipos de
sons e luces adecuados ao recinto da actuación.
O pagamento realizarase da seguinte forma: entrega de talón nominativo a ESMERARTE SERVICIOS
ARTÍSTICOS SL, CIF B-36.88.432, momentos antes do comezo da actuación, cos ARTISTAS no
recinto, tras a achega de factura conforme cos requisitos que establece o Real decreto Real decreto
1496/2003, do 28 de novembro.
O prezo pactado non será obxecto de revisión nin actualización por ningunha causa ou motivo.
Cuarta.- Serán por conta do CONCELLO todos os gastos que se xeren como consecuencia da
actuación, entre os que se inclúen a modo de exemplo os de organización, xestión, publicidade,
pagamento de dereitos de autor, permisos necesarios para levar a cabo a actuación no lugar e data
determinados, etc.
PERMISOS
Quinta.- O CONCELLO, como organizador, responsabilízase da obtención dos permisos que sexan
necesarios para a realización do espectáculo.
AFORO E ENTRADAS
Sexta.- - O local da actuación dispón dun aforo de 5.000 espectadores de pé. O CONCELLO porá á
venda 4.000 entradas ao prezo único de 5 euros e será beneficiario da total recadación; tamén
realizará 1.000 invitacións das que entregará 25 á AXENCIA.
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PROMOCIÓN E IMAXE
Sétima.- O CONCELLO non poderá comercializar por si ou a través de terceiros, en ningún momento,
ningunha mercadoría ou produto vinculados á actuación obxecto deste contrato que utilice a imaxe, o
nome ou logotipo dos ARTISTAS, sen o anterior consentimento da AXENCIA, por escrito. Así mesmo,
O CONCELLO proverá dos medios necesarios para impedir, no espazo de actuación ou os seus
arredores, a venda de material relacionado cos ARTISTAS por persoas non autorizadas. A AXENCIA
resérvase o dereito da explotación de produtos relacionados cos ARTISTAS no lugar e data do
concerto, tras a comunicación por escrito ao CONCELLO.
Oitava.- A AXENCIA autoriza ao Concello, mediante o presente contrato, a gravación en vídeo ou
reprodución fotográfica do concerto, cun tempo máximo de tres (3) minutos, co exclusivo fin de
informar aos medios de comunicación.
Para efectuar calquera outra retransmisión radiofónica, televisiva, toma de vídeo ou por calquera
outro medio de gravación, será obrigatorio obter autorización da AXENCIA.
O CONCELLO non permitirá a entrada no local do concerto de ningún tipo de cámara de vídeo ou
cine, gravadoras ou calquera instrumento ou aparello que rexistre ou reproduza o son ou a imaxe. O
CONCELLO advertiralle ao público sobre a imposibilidade de acceder ao local con estes obxectos.
Novena.- A AXENCIA fixará os contactos promocionais oportunos, consistentes en citas e en
entrevistas cos medios de comunicación e demais persoas vinculadas ao espectáculo, polo que
disporá dos pases necesarios ao lugar da actuación a fin de atender os seus compromisos.
PUBLICIDADE
Décima.- O CONCELLO, dende a sinatura do contrato, comprométese a realizar unha campaña de
publicidade adecuada á actuación contratada. O CONCELLO resérvase o dereito de acordar o
patrocinio desta actuación con calquera marca ou firma comercial, tras a comunicación á AXENCIA
por escrito, cunha antelación mínima de cinco días á data do concerto.
A AXENCIA porá a disposición do CONCELLO os elementos publicitarios que se detallan no
ANEXO.
No caso que a AXENCIA queira situar publicidade sobre o escenario e/ou outros espazos do recinto
do concerto, así como pezas publicitarias realizadas en calquera soporte, terán que contar con
autorización expresa do CONCELLO. Neste apartado inclúense as mensaxes publicitarias sonoras
e/ou audiovisuais.
PATROCINIOS
Décimo primeira.- O CONCELLO poderá contar coa colaboración de institucións públicas ou
empresas privadas no seu programa xeral de actividades, o que implica que se reserva o dereito de
poder exhibir publicidade ou anagramas das súas e dos seus colaboradores na publicidade xeral da
súa programación, así como no recinto de actuación e os seus arredores, agás no escenario e nas
estruturas de son, co obxecto de evitar a asociación da imaxe dos ARTISTAS cos colaboradores do
CONCELLO.
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Décimo segunda.- OS ARTISTAS poderán realizar todo tipo de actividade promocional ao redor do
concerto ou como apoio a este nas súas datas anteriores. Coa fin de evitar conflitos cos
patrocinadores do programa xeral de festas de verán, a AXENCIA deberá contar coa autorización
expresa do CONCELLO para difundir a imaxe de outros patrocinadores diferentes.
SEGURIDADE DO ESPECTÁCULO
Décimo terceira.- O CONCELLO responsabilízase da seguridade xeral do espectáculo, para o que
contratará os medios mínimos definidos neste contrato ou no seu anexo; ademais dos que lle sexan de
obrigado cumprimento en función das características do espectáculo programado.
Décimo cuarta.- Sen prexuízo das responsabilidades que se puidesen atribuír á AXENCIA ou aos
ARTISTA sobre o cumprimento das súas obrigas en materia de seguridade, O CONCELLO cumprirá
coas que lle correspondan segundo o definido expresamente neste contrato e no seu ANEXO, ademais
do que se derive do Regulamento xeral de policía de espectáculos e actividades recreativas e outra
lexislación aplicábel.
Décimo quinta.- O CONCELLO será responsábel de impedir que se introduzan no local da actuación
botellas, latas ou outros obxectos que puidesen resultar perigosos para a integridade física das
persoas ou que poidan causar danos materiais aos elementos que formen parte do espectáculo. As
bebidas que se vendan dentro do lugar da actuación, serán servidas unicamente en vasos de plástico.
Décimo sexta.- O CONCELLO asume a obriga de garantir que en ningún caso o público teña acceso
ao escenario, estruturas e equipos de son e luces, zona traseira do escenario ("backstage") e en xeral
aquelas zonas que se definan como perigosas para as persoas ou para o bo desenvolvemento do
espectáculo.
Décimo sétima.- O CONCELLO responderá da perda ou deterioro de todos os obxectos que OS
ARTISTAS instalen no local da actuación, tanto dos instrumentos e materiais de escenario, como dos
efectos persoais de camerino, sempre que A AXENCIA lle declare detalladamente ese material por
escrito ao CONCELLO, á súa chegada ao recinto de actuación, que deberá ser conformada polo
persoal técnico do Concello de Vigo, previa súa comprobación. En caso contrario, O CONCELLO
eximirase de calquera responsabilidade.
Décimo oitava.- O CONCELLO dispón do correspondente contrato de seguro e póliza de condicións
particulares nº 0960370028287, formalizada coa compañía MAPFRE, que garantizará as
consecuencias económicas derivadas das responsabilidade civil que poida corresponderlle por danos
e perdas ocasionados a terceiros pola celebración do evento.
A AXENCIA dispón do correspondente contrato de seguro e póliza de condicións particulares nº
088748436, formalizada coa compañía ARAYTOR CORREDURÍA DE SEGUROS, que garantirá as
consecuencias económicas derivadas da responsabilidade civil que poida corresponderlle por danos e
perdas ocasionados a terceiros pola celebración do evento.
INSTALACIÓNS
Décimo novena.- O CONCELLO porá a disposición da AXENCIA o recinto da actuación dende as
9:00 horas do día da actuación ata as seis horas despois do final da actuación dos ARTISTAS.
Vixésima.- As instalacións, dependencias, persoal e servizos do lugar de actuación estarán en perfecto
estado de dispoñibilidade, segundo as obrigas e condicións definidas que asumirá O CONCELLO.
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SUSPENSIÓN DA ACTUACIÓN
Vixésimo primeira.- Se por calquera causa grave ou de forza maior allea á AXENCIA e que impida
debidamente xustificada a suspensión do espectáculo, entendéndose como causa grave ou de forza
maior, entre outras, perigo inminente, condicións climatolóxicas adversas (choiva, neve,...), A
AXENCIA percibirá a totalidade das súas retribucións. A decisión sobre a suspensión da actuación
será tomada conxuntamente entre os representantes da AXENCIA e do CONCELLO, mediante a
sinatura dun acta de conformidade.
Vixésimo segunda.- No caso de suspensión do espectáculo, e se fora posible, fixarase de común
acordo coa AXENCIA, data para unha nova actuación, que deberá levarse a cabo no prazo máximo
de 30 días naturais a contar dende a data da suspensión.
A nova actuación deberá levarse a cabo nas mesmas condicións que as estabelecidas no presente
contrato, se ben, o aspecto económico do mesmo será motivo de negociación en función da data de
celebración.
RESOLUCIÓN
Vixésimo terceira.- O contrato pódese resolver por calquera das partes por causa de incumprimento
grave da outra parte das obrigas derivadas do mesmo. Neste suposto, a parte cumpridora estará
facultada para dar por resolto o contrato, unha vez feita a notificación por escrito correspondente e
pasados quince días desta notificación.
Vixésimo cuarta.- Só en caso de enfermidade, accidente, morte ou forza maior xustificada dos
ARTISTAS ou dalgún compoñente do seu equipo que lle impida cumprir os compromisos adquiridos
mediante o presente contrato, e previa presentación dos xustificantes oportunos, poderá A AXENCIA
rescindilo, sen ningún dereito a indemnización por parte do CONCELLO; neste caso, A AXENCIA
non percibirá cantidade ningunha do pactado no presente contrato.
LEXISLACIÓN APLICÁBEL
Vixésimo quinta.- En cumprimento do establecido no artigo 26.1.d) e de acordo co disposto no 20.2.
da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público faise constar que o presente contrato
ten a consideración de contrato privado e rexerase, en canto á súa preparación e adxudicación, en
defecto de normas específicas, pola citada Lei e as súas disposicións de desenvolvemento,
aplicándose supletoriamente as restantes normas de dereito administrativo ou, no seu caso, as normas
de dereito privado. En canto aos seus efectos e extinción, rexerase polo dereito privado.
SUBMISIÓN
Vixésimo sexta.- As partes contratantes sométense aos tribunais da xurisdición que corresponda á
cidade onde se realiza o concerto, con expresa renuncia de calquera outro foro de xurisdición que
puidese corresponderlles, para resolver cantas cuestións puidesen derivarse con motivo da
interpretación ou cumprimento do presente contrato.
E en proba de conformidade, asinan as partes este documento por triplicado e para un só efecto, no
lugar e data indicados.
ANEXO
1. SON E ILUMINACIÓN.
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A AXENCIA instalará para a actuación dos ARTISTAS os seus propios elementos de escenario e
equipos de son e iluminación. A potencia do equipo será adecuada ao recinto da actuación e ás súas
características, e constará de un sistema Line Array de son capaz de manter unha presión acústica de
93 db uniformemente en todo o recinto de platea e grada e de 10.000 watios de iluminación con
iluminación convencional e robótica.
REFORZO.Así mesmo, debido ás características do lugar de actuación e por tratarse dun recinto con aforo
entorno ás 20.000 persoas na grada, O CONCELLO poderá decidir a inclusión dun reforzo de son de
16.000 watios de potencia, en catro torres “delay”, situadas na liña do graderío.
2. ESCENARIO E PLATAFORMAS.
2.1. ESCENARIO.
O CONCELLO porá a disposición dos ARTISTAS, un escenario que reunirá as seguintes
características:
Dimensións mínimas.- 20 m. de fronte, 14 m. de fondo e unha altura dende o chan de 1,80 m. O
escenario está cuberto.
Capacidade de carga.- 500 (CIFRA) kg/m2.
Accesos.- O escenario estará provisto dunha sólida escaleira que comunique coa zona traseira
do escenario (“backstage”).
Outras características.- O escenario será firme, plano e libre de todo material ou obstáculo,
que instalado por profesionais cumpra as normas de seguridade vixentes.
Así mesmo, o recinto conta cun sistema de trusses. A capacidade máxima de carga soportada
pola cuberta é de aproximadamente 2.000 kg, polo cal, en caso de querer voar os equipos,
deberán presentarse certificados de carga dos equipos correspondentes; en caso contrario, O
CONCELLO non permitirá a utilización da cuberta para este cometido. A cuberta está situada
a 8 m. do chan do escenario.
Este escenario deberá estar aforado cun sistema de cámara negra completa.
2.2. PLATAFORMAS DE SON.
O CONCELLO instalará dúas plataformas para o sistema de son coas seguintes características:
Dimensións.- 2,5 m. de fronte, 2 m. de fondo e 12 m. de altura dende o chan.
Situación.- Pegadas a cada lado do escenario.
Capacidade de carga.- 2.000 kg/m2 en cada nivel.
2.3. PLATAFORMA PARA CONTROL (MIXER)
Dimensións.- Na platea haberá unha plataforma de 6 m. de fronte, 4 m. de fondo, en dous
niveis situados a 0,30 m. e 0,50 m. do chan.
Situación.- A 25 m. do punto central da embocadura do escenario.
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Capacidade de carga.- 750 Kg/m2.
Para o canón de iluminación: torres de 2 m x 2 m, a 2 m do escenario.
2.4. OUTROS.
O CONCELLO facilitaralle, se resulta necesario, á AXENCIA unha carreta elevadora con condutor
durante a xornada do concerto. A plataforma para control (mixer) cubrirase cunha rede por razóns
de seguridade.
3. VALADO.
O CONCELLO instalará un sistema de valado, con elementos en perfecto estado de uso, para impedir
o acceso de persoas ás seguintes zonas ou elementos:
- ESCENARIO. Deberá encontrarse separado do público por unha barreira de protección
situada a 2 metros del e cunha extensión suficiente para impedir o seu paso ao escenario. A
barreira de protección deberá soportar suficientemente calquera presión exercida polo público,
de tal forma que nunca supoña perigo ningún para o servizo de orde, organización, técnicos,
fotógrafos e en xeral calquera que nesta área tivese que atoparse debidamente autorizado.
- EQUIPOS DE SON E ILUMINACIÓN. Disporá de valado perimetral.
- MERCADOTECNIA
O valado estará instalado de forma efectiva unha hora antes da apertura de portas ao público nos
recintos pechados e dende o momento do comezo da montaxe das instalacións nos recintos abertos.
4. ACOMETIDAS ELÉCTRICAS.
As instalacións eléctricas para levar a cabo o espectáculo serán por conta do CONCELLO e reunirán
as seguintes características:
380/220 voltios a pé de escenario, protexidos con cadro eléctrico estanco segundo as normas
en vigor e dando 0 a voltaxe entre neutro e terra.
Outras características.- cada unha das tomas de corrente estará protexida cunha liña de terra
independente.
As instalacións eléctricas do lugar da actuación axustaranse necesariamente ás normativas vixentes e
O CONCELLO disporá da documentación que o acredite.
5. CAMERINOS.
O CONCELLO proverá aos ARTISTAS de tres camerinos de uso exclusivo, todos eles illados do
públicos e próximos ao escenario, con acceso directo a este.
Os camerinos estarán limpos e debidamente acondicionados e provistos dos seguintes elementos: servizos
sanitarios e ducha, luz eléctrica, auga corrente, enchufes a 220 voltios, 5 cadeiras, mesas, espellos, toallas
grandes e medianas, xabón, papel hixiénico e pechadura con chave.
Ninguén alleo á AXENCIA ou aos ARTISTAS, sen a súa autorización, accederá aos camerinos que
estarán dispoñíbeis e vixiados dende a chegada dos camións do equipo dos ARTISTAS ata a fin do
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desmonte. O CONCELLO facilitaralle á AXENCIA ou aos ARTISTAS o acceso inmediato aos
camerinos cando estes o requiran.
6. "CATERING".
O CONCELLO deberá de subministrar no camerino dos ARTISTAS, dúas horas antes do comezo da
actuación, o seguinte “catering”:
48 Botellíns auga mineral
48 Latas de cervexa
24 Latas de Cocacola
20 Latas de Fanta de laranxa
20 Latas de Fanta de limón
20 Latas de tónica
12 Latas de Red Bull
12 latas de Nestea ao limón CON AZUCAR (NO SIN AZUCAR)
3 Litros de zumes variados
3 Botellas de viño tinto (rioxa)
1 Botella vodka Absolute
1 Botella whisky Ballantines
1 Botella ron Brugal
1 Botella ginebra Beefeater
30 Sandwiches variados
2 Tortillas de patacas
1 Prato de xamón
1 Prato embutidos variados
1 Táboa de queixos surtidos
1 Surtido de froitos secos e snacks
1 Surtido de chocolatinas
1 Surtido de froita fresca
1 Cafeteira (melita)
1 Termo con leite
1 Calentador auga
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1 Surtido de infusiónss
1 Surtido de galletas
1 Surtido de azúcares
1 Surtido de culleriñas e garfos de plástico
1 Surtido de vasos en abundancia
3 Bolsas de xeo en cubiteiras
2 Abrebotellas (si houber botellas en vez de latas)
1 Sacacorchos
2 Paquetes de servilletas de papel
12 toallas pequenas
Tamén O CONCELLO proverá aos técnicos dos ARTISTAS de auga mineral sen gas, antes, durante e
despois das montaxes.
7. VEHÍCULOS.
Os vehículos que transporten o equipo dos ARTISTAS terán acceso directo ao escenario; en caso
contrario, O CONCELLO proverá ao seu cargo os medios necesarios para levar alí o equipo.
O CONCELLO habilitará un espazo vixiado para aparcadoiro de 2 furgonetas e 2 vehículos tipo
turismo dos ARTISTA e da AXENCIA que participen na produción do espectáculo.
O vehículo dos ARTISTAS poderá acceder ata a zona traseira do escenario (“backstage”) e
permanecer alí ata o remate do espectáculo. O resto dos vehículos dos ARTISTAS ou da AXENCIA
permanecerán no lugar destinado polo CONCELLO.

8. MERCADOTECNIA.
O CONCELLO porá a disposición dos ARTISTA un espazo libre, cunha toma de corrente de 220 v,
para a venda do seu material de mercadotecnia. Este espazo estará protexido por valado e persoal de
seguridade.
9. PERSOAL DE PRODUCIÓN.
9.1. RESPONSÁBEL DE PRODUCIÓN.
O CONCELLO designará a unha persoa como única interlocutora válida ante A AXENCIA para as
cuestións de produción e organización relacionadas coa actuación dos ARTISTAS.
A AXENCIA coñecerá por adiantado a identidade do/a responsábel da produción que estará presente
no lugar da actuación á hora que se acorde, para iniciar a produción. Durante o tempo de vixencia
do contrato, o responsábel da produción estará permanentemente localizábel. No lugar da actuación
sempre haberá unha persoa do CONCELLO relacionada coa produción.
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9.2. PERSOAL DE CARGA E DESCARGA.
O CONCELLO facilitaralle á AXENCIA un equipo de 3 persoas para tarefas de carga e descarga do
equipo dos ARTISTAS; este persoal estará a disposición da AXENCIA dende o momento da chegada
do equipo, que se acorda para as 09:00 horas do día da actuación e ata que os/as técnicos/as o
indiquen; o equipo volverá a estar dispoñíbel inmediatamente despois do final da actuación para a
carga.
9.3. ELECTRICISTA.
O CONCELLO porá a disposición da AXENCIA un electricista cualificado e coñecedor da
instalación do lugar de actuación, que terá que estar presente á chegada dos equipos dos ARTISTAS,
durante as probas de son e durante a actuación. O resto do tempo no que estea vixente o contrato
estará permanentemente localizábel.
9.4. MANTEMENTO.
O CONCELLO ocuparase do mantemento das instalacións do local da actuación, polo que disporá ao
seu cargo do persoal e materiais adecuados.
9.5. OUTRO PERSOAL.
Será a cargo de O CONCELLO calquera outro persoal necesario para a organización do concerto
(por exemplo: despacho de entradas, porteiros, ...):
1 STAGE MANAGER
10. SEGURIDADE.
O CONCELLO disporá dun equipo humano para realizar o servizo de orde que estará formado por
persoal civil e especializado, e que deberá impedir a proximidade de persoas ao escenario,
camerinos, zona traseira do escenario (“backstage”), equipos de son e luces, etc., de forma efectiva
pero absolutamente respectuosa coas persoas. O servizo de orde cumprirá as obrigas de seguridade
que se lle atribúan ao CONCELLO neste contrato.
O servizo de orde estará dispoñíbel dende a chegada do equipo ata que, despois do concerto, teña
finalizado o desmonte e a carga do equipo. O persoal de seguridade atenderá as indicacións dos/as
representantes da AXENCIA e dos responsábeis do CONCELLO.
Ata o momento de apertura de portas ao público, ao lugar do espectáculo só poderá acceder o
persoal relacionado coa AXENCIA, OS ARTISTAS e o persoal de organización do CONCELLO para
o que este disporá do persoal necesario para cumprir este requisito. Todo o persoal relacionado co
espectáculo deberá levar en lugar visíbel unha acreditación.
Dende 30 minutos antes do momento de apertura de portas ao público, O CONCELLO montará un
dispositivo de seguridade integrado, como mínimo, por 23 persoas identificables con acreditacións
visíbeis e distribuído da seguinte maneira:
1 director do servizo de orde.
4 membros DETRÁS DO ESCENARIO.
6 membros DIANTE DO ESCENARIO.
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3 membros NOS EQUIPOS DE SON E ILUMINACIÓN.
4 membros NO “BACKSTAGE” e CAMERINOS.
2 membros EN ZONAS RESERVADAS Á AXENCIA (aparcadoiro, mercadotecnia,...)
1 membro na ZONA DE MINUSVÁLIDOS
2 membros na TORRE MIXER
O CONCELLO completará o equipo de seguridade co restante persoal que necesite o recinto para o
seu CONTROL PERIMETRAL (interno e externo), ACCESO DO PÚBLICO, ETC.
O CONCELLO comunicaralle á AXENCIA a identidade da persoa que dirixirá o servizo de orde, que estará
permanentemente localizábel durante a vixencia do contrato e no lugar do concerto dende o momento de montaxe do
dispositivo de seguridade, que funcionará antes da apertura de portas ao público.
O CONCELLO disporá a pé de escenario os extintores necesarios segundo a lexislación vixente, en
perfectas condicións de uso.
11. ACTUACIÓN E ENSAIO.
11.1. DISPOÑIBILIDADE DE ESCENARIO E TOMAS ELÉCTRICAS.
Dende a hora da chegada dos equipos dos ARTISTAS.
11.2. ENSAIO TÉCNICO.
OS ARTISTAS precisan realizar un ensaio técnico, que terá unha duración de 2 horas
aproximadamente, e que se realizará na tarde do día do concerto. Durante estes ensaios técnicos non
poderá haber persoas alleas á organización do concerto.
11.3. HORARIOS (ACTUACIÓN E PORTAS).
A actuación comezará con estrita puntualidade.
A apertura de portas ó público producirase ás 22:00 horas. Nese momento entrará en funcionamento
a totalidade do dispositivo de seguridade e terán que estar finalizados os ensaios técnicos dos
ARTISTAS e dos TELONEIROS, se é o caso.
12. PUBLICIDADE.
A AXENCIA porá a disposición do O CONCELLO cunha antelación de 10 días antes do concerto, o
seguinte material publicitario dos ARTISTAS:
CARTEIS.- 1.000 unidades, dimensións 70 x 100 cm.
DOSSIER ARTÍSTICO.FOTOGRAFÍAS.A distribución dos carteis da ARTISTA será por conta do CONCELLO.
EDICIÓN DE MATERIAL COMPLEMENTARIO.
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O CONCELLO editará unhas bandas para complementar a cartelería que conterán os datos da
realización do concerto (lugar, día, hora; prezo de venda das localidades).
13. LOCAL DE ACTUACIÓN.
O CONCELLO e A AXENCIA coñecen e aceptan as características xerais do local e instalacións
necesarias para a actuación que se describen neste documento.
Ambas as partes comprométense a cumprir todos os compromisos integrados neste contrato e anexo
de condicións de produción do espectáculo; así como a acordar outras estipulacións que contribúan á
perfecta realización da actuación.
E en proba de conformidade, asinan as partes este documento por triplicado e para un só efecto, no
lugar e data indicados.

4(927).CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FEDERACIÓN DE PEÑAS
RECREATIVAS EL OLIVO PARA A ORGANIZACIÓN DA FESTA DO MEXILLÓN.
EXPTE. 4013/335.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe-proposta da técnica do
Servizo de Festas, do 27.07.11, conformado polo xefe do Servizo de Xestión e Promoción
Cultural, pola concelleira de Festas e pola interventora xeral acctal., a Xunta de Goberno local
acorda:
1º.- Aprobar o proxecto de convenio, que de seguido se transcribe, entre o Concello de Vigo e
a Federación de Peñas recreativas “El Olivo” para a coorganización da “XVI FESTA DO
MEXILLÓN”.
2º.- Facultar ó concelleiro de Animación sociocultural para asinar o convenio.
3º.- Autorizar un gasto por importe de 14.000,00 euros, en concepto do estipulado no
convenio, que se aboará á Federación de Peñas recreativas “El Olivo” (CIF G-36.704.666),
con cargo á partida presupostaria 3380.489.0005 (Convenio Federación Peñas recreativas El
Olivo – Festa Mexillón) do programa presupostario de Animación sociocultural para o
exercicio 2011.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DA FESTA DO MEXILLÓN
2011.berno local, na sesión ordinaria de 24 de maio de 2011)
Na Casa do Concello de Vigo, a un de xuño de dous mil once
REUNIDOS
Dunha parte, don Xesús López Carreira, na súa calidade de concelleiro-delegado da Área de Cultura e
Animación Sociocultural do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto
da Alcaldía de 5 de xullo de 2007, sobre delegación de atribucións no Tenente Alcalde e demais
Delegados de Área.
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Doutra, don Balbino Moreira Vállez, como presidente da Federación de Peñas recreativas “El
Olivo”, CIF nº G-36.704.666 e enderezo social na praza dos Galegos Ilustres de Vigo, na
representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos e da certificación do seu secretario que
figura na documentación do expediente núm. 4013/335.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente
convenio

MANIFESTAN
I.- Que a Federación de Peñas recreativas El Olivo ten por fins, entre outros, o fomento e
estimulación da cultura, a organización e desenvolvemento de eventos recreativos e o apoio ás
iniciativas desenvolvidas en prol do engrandecemento de Vigo. Deste modo, esta entidade vén
organizando nos últimos anos a “Festa do Mexillón”, no parque de Castrelos, con grande éxito
organizativo e aceptación entre os cidadáns, estando en condicións de organizar a presente edición.
II.- Que o Concello de Vigo está a organizar o programa de actividades e espectáculos das “Festas de
Verán 2011”, que se desenvolve nos meses de xullo e agosto na cidade de Vigo, co obxecto de
potenciar a oferta cultural que lle achega á cidadanía; neste sentido existe un grande interese en
apoiar as festas gastronómicas de enxalzamento de produtos da nosa ría, como son o polbo, a sardiña
e o mexillón, así como os nosos folclore e cultura populares. De igual maneira, o Concello está
interesado en achegarlle á cidadanía unha oferta cultural diversificada e popular que albergue o
maior número posíbel de actividades, dirixidas a todos os sectores culturais.
III. Que dende o ano 1996 se asinaron diversos convenios de colaboración entre ambas as entidades
para desenvolver actividades socioculturais, e os resultados acadados foron moi satisfactorios para
ambas as partes.
IV.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu vixente orzamento, na partida 3380.489.0005, prevé
nominativamente a concesión dunha subvención por importe de 14.000,00 (catorce mil) euros, a favor
da Federación de Peñas recreativas El Olivo.
V.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, e 26.1 da Lei de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o convenio
será o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos
da Administración concedente, os intervenientes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os
termos da concesión da devandita subvención, cuxo obxecto é a organización da Festa do Mexillón
2011 no parque de Castrelos o día 24 de xullo..
VI.- Que a entidade Federación de Peñas recreativas El Olivo non está incursa en prohibición para ser
beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia, achase ao corrente das súas
obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo,
segundo resulta das declaracións responsables e certificacións que figuran no expediente núm. 4013/335.
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese social e cultural que para a cidade de Vigo
representa a devandita actividade da entidade Federación de Peñas recreativas El Olivo, o Concello
de Vigo e a dita entidade conveñen a súa colaboración no ámbito cultural e a concesión da referida
subvención en base aos seguintes.
PACTOS
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Primeiro.- A Federación de Peñas recreativas “El Olivo” comprométese a colaborar coa Concellería
de Cultura e Animación sociocultural do Concello de Vigo en canto a organización da Festa do
Mexillón 2011, que terá lugar no parque de Castrelos, e concretamente a:
1º.- Asumir todo o concernente á organización da “XVI FESTA DO MEXILLÓN”, achegando
toda a infraestrutura e equipo humano necesarios para tal fin, así como cumprir o programa
presentado.
2º.- Asumir todos os gastos que se deriven deste convenio, agás os que especifiquen como
responsabilidade do Concello.
3º.- Obter todos os permisos e autorizacións necesarios para a realización desta actividade.
4º.- Comezar as actividades do programa á hora anunciada ó público e comprobar coa
antelación suficiente o correcto funcionamento das instalacións e equipamento, para realizar
as correccións técnicas que resulten necesarias.
5º.- Xestionar e aboar a cantidade que corresponda polos dereitos de autor que se xeren pola
programación que figura nesta expediente.
6º.-Distribuír o material publicitario editado con motivo das festas, entregado polo Concello.
En xeral cumprir coas obrigas consignadas para as beneficiarias das subvencións no artigo 11 da Lei
de Galicia 9/2007.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1º.- Colaborar coa organización da festa en xestións como a presenza da Policía Local e
Protección Civil, para o seu bo desenvolvemento.
2º.- Achegar un total de cincocentos carteis con motivo da festa, que entregará á entidade
beneficiaria para a súa distribución, cunha antelación mínima de dez días.
3º.- Incluír esta actividade na campaña de publicidade que o Concello realice con motivo do
programa das “Festas de Vigo 2011”.
4º.- Conceder directamente á Federación de Peñas recreativas El Olivo, unha subvención por
importe de 14.000,00 (catorce mil) euros co obxecto de coadxuvar ó financiamento da
organización da Festa do Mexillón 2011.
O Concello non asume ningún compromiso distinto dos recollidos no presente convenio.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a mesma
finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados, nacionais,
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse
no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da aplicación dada ós
fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da actividade
subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006, de 21 de
xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
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Cuarto.- O pagamento da cantidade recollida no pacto segundo deste convenio realizarase
efectuarase por transferencia bancaria conta corrente número 2080.0020.16.0040023628, da
entidade bancaria CAIXANOVA, da que é titular a entidade beneficiaria, tras a xustificación das
axudas.
Quinto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado para a
concesión da subvención ou se reducisen na execución da actividade subvencionada as actuacións ou
elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a 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 a xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Sexto.- A beneficiaria poderá subcontratar con terceiros ata un 100 % do importe da actividade
subvencionada.
Non poderán ser subcontratistas as persoas ou entidades a que se refire o apartado 7 do artigo 27 da
Lei de Galicia 9/2007.
Sétimo.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade ó financiamento municipal da actividade
subvencionada mediante a incorporación do logotipo da Concellería de Cultura e Animación
Sociocultural e da imaxe corporativa do evento en todos os soportes publicitarios que edite.
Oitavo.- Segundo o artigo 15.2.a da Lei de Galicia 9/2007, non será necesaria a publicación da
presente subvención.
Noveno.- A beneficiaria, no prazo de quince días a contar desde o remate da actividade
subvencionada deberá xustificar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e,
no seu caso, da aplicación dos fondos recibidos. A tal efecto deberá presentar:
a) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións previstas no presente
convenio, con indicación dos actos celebrados, datos de participación, memoria de prensa, rexistro
fotográfico e audiovisual e informe de incidencias.
b) Memoria económica xustificativa do custo final das actividades realizadas, que incorporará:
- Balance económico con detalle dos gastos e ingresos finais e desviacións con relación ao
orzamento inicial.
- Relación clasificada dos gastos totais da actividade, con identificación do acredor, número de
factura, CIF/NIF, concepto facturado e importe.
- Facturas e demais documentos orixinais de valor probatorio equivalente con validez no
tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, polo importe subvencionado. Os ditos
documentos, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura
e o IVE; estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán
facturas fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no
RD 1496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas
facturas se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención
do dito imposto. Non será preciso que nos documentos xustificativos de pago conste de forma
expresa que os pagos aos que os mesmos se refiren foron satisfeitos con anterioridade ao
proceso de xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención.
Se a beneficiaria solicitase a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da
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subvención e se o importe do xustificante se imputa total ou parcialmente á subvención
recibida; indicándose neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A
copia do xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da
subvención procederá á devolución do orixinal.
- Relación detallada de outros ingresos ou subvencións que financiaron a actividade,
acreditando o seu importe, procedencia e a aplicación dos ditos fondos ás actividades
subvencionadas.
Décimo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó corrente
no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedora por
resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración
responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da Lei de Galicia 9/2007.
Décimo primeiro.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan a natureza da
actividade subvencionada e se realicen no exercicio económico do convenio.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 30.000 € por execución de obra ou
12.000 € no caso de subministracións ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada, o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención e a súa axeitada xustificación serán comprobados polos
servizos da Concellería de Animación Sociocultural. O persoal técnico do servizo de Animación
Sociocultural 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 terceiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Animación Sociocultural 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 cuarto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora
desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro nos casos
do artigo 33 da LG 9/2007.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e o seu
presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o
reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do exceso da
subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo quinto.- A información sobre as actividades, especialmente en carteis e programas, estará
integramente en idioma galego, e terá que ser revisada polo Servizo de Normalización Lingüística do
Concello de Vigo. En toda a información figurarán os logotipos da Concellería de Cultura e
Animación sociocultural, da Tenencia de Alcaldía e da entidade beneficiaria, nas mesmas condicións
e tamaños. O material editado deberá contar coa conformidade previa da Concellería de Animación
sociocultural do Concello de Vigo e disporá dos depósitos legais que lle correspondan.
Décimo sexto.- O mecanismo de seguimento da execución deste convenio estabelécese en base ás
memorias e informes que presenten as entidades asinantes e á presenza do persoal técnico da
Concellaría de Animación Sociocultural nos actos programados.
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Décimo sétimo.- O presente convenio terá vixencia anual a contar dende a data da súa sinatura.
Décimo oitavo.- O concelleiro de Animación Sociocultural queda facultado para resolver as posíbeis
controversias derivadas da execución e interpretación deste convenio, así como para tomar
iniciativas que contribúan ó seu cumprimento e desenvolvemento.
Décimo noveno.- 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 de Galicia 9/2007 e no RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se
aprobou o Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.
Vixésimo.- A beneficiaria está informada de que que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a 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 Galicia 9/2007 en orden á
conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os 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 Animación Sociocultural.
A beneficiaria poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Animación Sociocultural do Concello de Vigo.
Vixésimo primeiro.- A actividade obxecto deste convenio está destinada ó público en xeral, e o acceso
á mesma será público e gratuíto; o número de asistentes limitarase á capacidade do lugar onde se
celebre. De todos os xeitos, as actividades, servizos ou produtos ofertados alí poderán traer consigo
unha achega económica por parte dos usuarios (billetes, entradas, etc.).
Por este motivo, a entidade beneficiaria proporá ó Concello os prezos para cada unha das
actividades, servizos ou produtos, para obter a conformidade da concellería de Animación
sociocultural. A entidade deberá expor durante a celebración da actividade, nun lugar perfectamente
visíbel, o listado de prezos de venda ó público.
A tal fin, estabelecerase un sistema de control de ingresos procedentes do goce ou uso das distintas
actividades, que poderán ser billetes ou xustificantes de ingresos, nos que deberán figurar os
conceptos e importes, e que estarán numerados correlativamente. A entidade proporalle ó Concello os
modelos de billetes ou xustificantes, e tamén o seu número, para obter a correspondente
conformidade.
Vixésimo segundo.- 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
de Galicia 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e
do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos vixentes
orzamentos municipais e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de
dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo na
data anteriormente indicada.
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5(928).NOMEAMENTO, POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS, DE
FUNCIONARIA INTERINA COMO DIPLOMADA EN ENFERMERÍA PARA A
U.A.D. CEDRO. EXPTE. 22239/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 4.08.11 e de
acordo co informe-proposta do técnico de planificación e organización de Recursos Humanos,
do 3.08.11, conformado pola xefa do Servizo de Recursos Humanos e polo concelleiro
delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declara-la urxencia para proceder ó nomeamento dun/dunha funcionario/a por acumulación de tarefas, como diplomada en enfermería, ao abeiro do exposto no artigo 10.1.d) da Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, por un período máximo de
seis meses, finalizando a relación de servizo transcorrido dito periodo, xustificada nas necesidades da Unidade asistencial de drogodendencias (CEDRO), contidas no escrito de data 1 de
xullo de 2011 subscrito polo Xefe da Área e conformado pola Concelleira-delegada de Cultura, Festas e Política de Benestar.
2º.- Nomear funcionaria interina por acumulación de tarefas como Diplomada en Enfermería
por un periodo máximo de seis meses, á Dª. TANIA BARRIO DAVILA, DNI 53.193.451-V,
unica aspirante que superou tódolos exercicios do último proceso de selección de persoal convocado para o nomeamento de diplomadas en enfermería por acumulación de tarefas autorizada pola Xunta de Goberno Local de data 19 de abril de 2010, de conformidade coas bases da
mesma e a Instrucción conxunta das Secretarías Xerais para a Administración Pública e de
Orzamentos e Gastos sobre procedementos de autorización de contratos de persoal laboral e
nomeamento de funcionarios interinos, así como co disposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007,
do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
3º.- Autoriza-lo gasto por importe de 18.300,76€, con cargo a partida orzamentaria
922.0.140.00.00-outras modalidades de contratación laboral, para facer fronte aos referidos
nomeamentos.
4º.- Os referidos nomeamentos faranse de conformidade co disposto no art. 10.1.d) da Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, rematando cando transcurran os seis meses dende a data do nomeamento nos termos legalmente previstos.
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 no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte ao da publicación
do acto administrativo que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do
previsto nos artigos, 8, 25 e 46 da vixente Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e corenta
minutos. Como secretaria dou fé.
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me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA ACCTAL
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Isaura Abelairas Rodríguez
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