ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 17 de novembro de 2008
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
Dª Elena Maure Noia
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Carlos López Font

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos

Dª María Jesús Lago Rey

Na Casa do Concello de Vigo, ás horas do día
de dous mil oito 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 ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos
membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr.
Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. Blanco
Serrano.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1718).ACTA ANTERIOR. Apróbase a acta da sesión do 3 de novembro de 2008. Deberán
incorporarse ó libro de actas da Xunta de Goberno autorizada coa miña sinatura e maila da Sra.
alcaldesa–presidenta.

2(1719).PROPOSTA PARA DEIXAR SEN EFECTO AS ACTUACIÓNS
ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA A CONTRATACIÓN DUN PROGRAMA DE
CONSULTORÍA E ASISTENCIA TÉCNICA Á ALCALDÍA. EXPTE. 4578/101.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do técnico de Admón. Xeral,
do 11.11.08, conformado pola concelleira-delegada de Facenda, que di o seguinte:
Con data 10 de setembro esta xefatura de relacións públicas remitiu á mesa de contratación informe da
adxudicación do contrato maior dun programa de consultoría e asistencia técnica a alcaldía de proxección da
cidade de Vigo.
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Nembargantes debido o avanzado do ano que andamos e, non resultando de especial interés por esta razón a
devandita contratación, esta Alcaldía acordou desistir do devandito contrato, archivando as actuacións do
mesmo.
Por todo isto, á Xunta Local de Goberno proponse adopte o acordo seguinte:
“Deixar sen efecto as actuacións administrativas realizadas para a contratación dun programa de consultoría e
asistencia técnica á Alcaldía de proxección da cidade de Vigo, desistindo desta, dado o avanzado do ano que
andamos”.

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

3(1720).PROPOSTA PARA A DECORACIÓN DA LONXA DA CASA DO CONCELLO
E DA PRAZA DO REI NO NADAL. EXPTE. 2884/335.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Animación
Sociocultural, do 10.11.08, conformado polo concelleiro de Cultura e Animación Sociocultural, que di
o seguinte:
Con motivo da programación do Nadal, tense previsto desenvolver na Lonxa da Casa do Concello as
actividades do Carteiro Real, do 26 de decembro ao 5 de xaneiro, en horario de 17,30 a 20,30 horas, adicadas
na presente edición á escrita e animación á lectura.
Co fin de ambientar convenientemente este espazo para animación infantil, tense previsto decorar o teito e
pilares da estrutura metálica da Lonxa, pendurando diversas guirnarlas feitas con globos según deseño que se
achega ao expediente.
Así mesmo, e tendo en conta que a temática da Cabalgata desta edición é o Bicentenario da Reconquista de
Vigo, tense previsto instalar no exterior da Casa do Concello e sobre a verxa metálica da entrada á Lonxa, unha
lona perforada e serigrafía ca antiga muralla da cidade; así como bandeirolas sobre as farolas instaladas na
Praza do Rei, según deseño que se achega igualmente ao expediente.
O desenvolvemento dos obradoiros e demais actividades non é incompatible co normal funcionamento deste
espazo, xa que as actividades previstas realízanse en horario de tarde, permanecendo os espazos durante a
maña pechados e protexidos.
Polo anteriormente exposto, proponse a Xunta de Goberno o seguinte acordo:
“autorizar a decoración do Nadal da Lonxa da Casa do Concello e a Praza do Rei, dende o 26 de decembro ó
5 de xaneiro de 2009, ambos inclusive”

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

4(1721).PRÓRROGA DO CONVENIO COA FUNDACIÓN INTEGRA PARA A
REALIZACIÓN DUN PROGRAMA DE FORMACIÓN PRÁCTICA NA ADMINISTRACIÓN
LOCAL. EXPTE. 36362/301.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica Responsable do
devandito programa, do 30.10.08, conformado polo xefe e pola concelleira-delegada da Área de
Benestar Social, que di o seguinte:

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 18 de decembro de 2006 aprobou o convenio de
colaboración entre o Concello de Vigo e a Fundación Integra para a realización dun programa de formación
práctica na administración local.
O obxecto do convenio consiste na realización de prácticas coa finalidade de promover a adquisición de
experiencias nas tarefas propias do ámbito da conserxería que actualmente se realizan no Concello.
Dado que a avaliación do programa é satisfactoria tanto a nivel dos beneficiarios como a nivel dos profesionais
das distintas dependencias onde estiveron realizando as funcións propias no ámbito da conserxería.
Para dar cumprimento a cláusula terceira “A duración do presente convenio será de un ano natural,
prorrogable por períodos anuais ate un máximo de tres. A eficacia do mesmo producirase o día seguinte da súa
sinatura”.
Polo que á Xunta de Goberno Local proponse:
“Aprobar a prorroga do convenio coa Fundación Integra para a realización dun programa de formación
práctica na Administración Local para o presente exercicio 2008”.
Non obstante esa Xunta de Goberno Local adoptará o acordo que estime mais oportuno.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
5(1722).PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. ALTA EXPTE. 22/2508,
13/337, 13/2257, 13/2219, 03/2061, 14/1857.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo cos informes-proposta da traballadora social
responsable do Programa, conformados pola concelleira delegada da Área de Benestar Social, a Xunta
de Goberno local acorda conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar ás seguintes persoas:
–
–
–
–
–
–

Mª Carmen Zaragoza Suárez. Expte. 22/2508.
José Domínguez Pino. Expte. 337/13.
Juana Manuela Rodríguez Fabal. Expte. 2257/13.
Carmen Araujo Sainz. Expte. 2219/13.
Candelaría Fernández Pascual. Expte. 2061/03.
Esperanza López Domínguez. Expte. 1857/14.

6(1723).SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN AO INSTITUTO ENERXÉTICO DE
GALICIA PARA A SUBSTITUCIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN NOS CENTROS DE
ENSINANZA RÍA DE VIGO E DOUTOR FLEMING, E ESTUDIO DE ILUMINACIÓN
INTERIOR DOS COLEXIOS PÚBLICOS. EXPTE. 10021/332.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo de
Educación, do 30.10.08, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
No DOG nº 173 de setembro de 2008, saíu publicada a resolución do 6 de xuño de 2008 do Instituto Enerxético
de Galicia, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia

S.ord. 17.11.08

competitiva, das subvencións e axudas á procesos de aforro e eficiencia enerxética e enerxías renovables en
Galicia-Instituto Enerxético de Galicia ano 2008.
Entre as principais razóns que avalan a conveniencia de tal solicitude cabe destacar as seguintes:
–
–
–
–
–

Reducir o alto valor contaminante que teñen os sistemas de calefacción eléctrica.
Acadar un maior rendemento nos sistemas de calefacción conxuntamente cunha maior confortabiñlidade
para os usuarios dos centros: profesores e alumnos.
Minimizar as intervencións de mantemento dos sistemas, moi antigos, que requiren de reparacións
constantes para o seu funcionamento.
Mellorar a eficiencia no alumeado do centro, reducindo custo enerxético e cumprindo coa regulación
vixente, así como alcanzar unha maior vida útil de luminarias, lámpadas e equipos.
Acadar unha maior confortabilidade lumínica nos centros educativos, punto fundamental para ter unha
ensinanza de calidade e mellor saúde visual..
Por todo o anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
Aprobar a participación do Concello de Vigo no programa de axudas para:
1.- Substitución de calefacción eléctrica por sistema de calefacción de gas natural de alta
eficiencia no CEIP Ría de Vigo.
2.- Substitución de calefacción eléctrica por sistema de calefacción de gas natural de alta
eficiencia no CEIP Doutor Fleming.
3.- Auditoría enerxética e estudio iluminación interior en colexios públicos de Vigo.

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

7(1724).DAR CONTA DAS OPERACIÓNS DE PECHE DO EXERCIZO
ORZAMENTARIO DO 2008.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta da resolución da concelleira delegada da Área de
Economía e Facenda, do 23.10.07, sobre o asunto de referencia, que di o seguinte:
A regulación das operacións de peche do exercicio de 2008 en relación coa fiscalización e contabilidade das
operacións que se derivan da execución do estado de gastos e ingresos dos orzamentos así como das operacións
non orzamentarias, fai necesario dictar as oportunas instrucións.
Os distintos niveis da Administración, para facilitar o peche do exercicio, elaboran e poñen en vigor
anualmente unhas instruccións que sirven ás distintas unidades xestoras como guía para a tramitación dos
procedementos administrativos e de execución de fin de ano.
Na súa virtude, se dispoñen as seguintes:
Tramitación de expedientes de contratos menores
A solicitude de retencións de crédito para a tramitación posterior de facturas dentro do exercicio orzamentario
efectuarase ata o día 26 de decembro. Esta data hai que entendela de entrada na unidade de Contabilidade.
Aquelas retencións de crédito que se tramitasen e que non fosen obxeto da correspondente factura dentro do
exercicio económico, quedarán anuladas ó peche do exercicio.
Tramitación de documentos contables de autorización e compromiso do gasto

Os expedientes que requiran documentos contables en fase D, AD, terán como data límite de entrada en
Contabilidade o día 30 de decembro. As unidades xestoras, extremarán as accións de seguimento dos
expedientes que lle afecten e que son obxeto de perfeccionamento nas derradeiras sesións da Xunta de Goberno
Local, para a súa remisión á Unidade de Contabilidade dentro do ano e coa data límite estabrecida para a súa
contabilización.
Libramentos a xustificar
Os fondos a xustificar con cargo o presuposto corrente tramitaranse ata o día 26 de decembro, debéndose ter en
conta os prazos para a súa rendición que se regulan na Instrucción de servicio 01/2005. As contas deberán
estar rendidas antes do peche do exercicio presupostario, é decir, con data límite 31 de decembro, ou hábil
anterior, seguindo os procedementos rexistrais que lle corresponde efectuar ó habilitado. A xustificación da
rendición dentro do ano, é a necesidade legal de incorporar os saldos das mesmas a Acta de Arqueo de final de
ano, calesqueira que sexa o importe dos fondos pendentes de xustificar en poder do habilitado e o prazo que
levan na conta restrinxida de habilitación, sempre, sin excepción algunha, os pagos que deran lugar a algunha
retención deberán rendirse dentro do ano, para poder ingresalos na Axencia Tributaria na liquidación anual.
Todas as contas restrinxidas dos habilitados deberán quedar con saldo CERO a finales do ano. Se nalgunha
delas houbese algún redimento financeiro, deberán darse instrucións á entidade financeira para que os traslade
ás contas operativas da Entidade.
Facturas
Respecto da tramitación de facturas para a súa fiscalización contabilización en Fase “O” ou “ADO”,
recibiránse para a súa imputación a presuposto corrente ata o día 30 de decembro. Enténdese esta data como
límite para que a Unidade Administrativa reciba nas súas dependencias os citados documentos, con
independencia das datas nas que opere o Rexistro Xeral. Os citados documentos mercantís ou aqueles que os
substitúan e que poidan xerar obrigas para o Concello, se remitirán coa preceptiva documentación acreditativa
da prestación e cos demais requisitos que regulan as Bases de Execución do Presuposto (Base 18ª e 19ª) e o
Real Decreto 1496/2003.
As unidades xestoras, tratarán dentro do posible, os efectos de non perder os créditos, de tramita-las todas
dentro do vixente ano presupostario, tendo en conta ademáis, que o día 31 de decembro é inhábil nesta
Administración. Naqueles casos en que a tramitación non fose posible e o gasto quedase en fase “D” ou “AD”,
a imputación do mesmo o ano seguinte, quedaría condicionado á liquidación dos presupostos e a existencia de
Remanente de Tesorería suficiente como recurso para financiar a modificación presupostaria de incorporación
de Remanentes, que as distintas unidades xestoras solicitarían para a súa incorporación, previa xustificación
das causas polas que non se tramitaron os gastos con cargo ó presuposto anterior.
Xustificantes de subvencións
As subvencións que as súas Bases e convocatoria contemplen a xustificación das mesmas dentro do exercicio,
deberán ser remitidas para a súa comprobación con data límite o día 22 de decembro, ós efectos de subsanar
dentro do exercicio calqueira defecto na documentación recibida, ben porque os documentos xustificativos non
son adecuados ou suficientes, ou por incumplimento das Bases e convocatoria das subvencións.
Convalidación de actuacións e recoñecementos de créditos
A tramitación dos expedientes que conteñan procedementos de indemnización substitutiva por actuacións sen
procedemento ou omisión de trámites e recoñecemento extraxudicial de créditos por obrigas nacidas fora do
presuposto, se recibirán nas dependencias administrativas para a súa fiscalización e expedición de documento
contable “RC” ata o día 22 de decembro, sempre e cando a unidade xestora do expediente, teña capacidade
para incluir o asunto na orde do día da Xunta de Goberno Local da última sesión do ano, e ademáis, con
posterioridade ó acordo da Xunta de Goberno, terá que remitirse á unidade de Contabilidade o expediente,
antes do 30 de decembro para a contabilización da Fase “AD” ou ADO, xa que ésta é a data límite para
efectuar este tipo de operacións.

S.ord. 17.11.08

Os expedientes deste tipo, formaránse e seguirán os procedimentos habituais regulados na Bases 28ª das de
Execución do Presuposto e a Instrucción 1/2000, debendo estar completos e en condicións formais e legais de
ser fiscalizados, en caso de non concorrer tal circunstancia, a unidade xestora se responsabilizará do
expediente e tramitará, se fose o caso, o mesmo con cargo o exercicio presupostario seguinte.
Devolución de ingresos indebidos con cargo o presuposto ou por ingresos duplicados ou excesivos
Os expedientes por devolución de ingresos indebidos, tanto de carácter orzamentario como non orzamentario,
aprobados no ano, se remitirán á unidade de Contabilidade para a súa contabilización con data límite 30 de
decembro. Aqueles que tivesen aprobación no ano natural, pero non fosen tramitados á unidade de
Contabilidade para o seu rexistro contable dentro do ano, remitiránse para a sua contabilización con data
2009. En ningún caso quedarán os expedientes con cargo a unidade de Contabilidade se non fosen tramitados
dentro da data límite que se estabrece, sendo a unidade xestora do expediente a custodiadora do mesmo ata que
se realice a nova remisión.
Aqueles expedientes, que se pretendan tramitar e contabilizar dentro do ano 2008, deberán ser remitidos para a
súa fiscalización previa a aprobación do mesmo pola Concelleira Delegada de Economía e Facenda, antes do
22 de decembro.
Baixas por anulación de dereitos de exercicio corrente ou pechado. Dereitos cancelados por insolvencias, ou
outras causas de exercicio corrente ou pechado.
Os expedientes por anulación de liquidacións, tanto de presuposto corrente como pechados, que houbesen sido
fiscalizados e aprobados no ano, se remitirán á unidade de Contabilidade para a súa contabilización con data
límite 30 de decembro.
Os expedientes que se tramiten para a súa fiscalización e aprobación, e que se pretenda a súa contabilización
dentro do ano 2008, deberán ser remitidos, con data límite 22 de decembro.
Aqueles expedientes que tivesen aprobación no ano natural, pero non fosen tramitados á unidade de
Contabilidade para o seu rexistro contable dentro do ano, coa data límite de 30 de decembro, remitiránse para
a súa contabilización con data 2009. En ningún caso quedarán os expedientes con cargo a unidade de
Contabilidade se non fosen tramitados dentro da data límite que se estabrece, sendo a unidade xestora do
expediente a custodiadora do mesmo ata que se realice a nova remisión.
Anulación de créditos
Unha vez feitas todas as operacións e, en aplicación do previsto no artigo 175 do Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, os créditos para gastos que o último día do exercicio orzamentario non estén
afectos ó cumprimento de obrigas xa recoñecidas quedarán anulados de pleno dereito, sen mais excepcións que
as sinaladas no artigo 182 do TRLRFL.
Así mesmo, os créditos presupostarios que fosen obxeto de financiación con cargo o Remanente Líquido de
Tesourería, que xa fosen incorporados ó presuposto do ano 2008, non poderán ser incorporados de novo ó
presuposto do ano 2009 se non se executaron no transcurso do ano 2008.
Recordar igualmente, que os Créditos Extraordinarios e Suplementos de Crédito tramitados no ano 2008, teñen
que, alomenos chegar a Fase contable ”D” dentro do ano, en caso contrario, en aplicación do apartado 2 da
Base 8ª das de Execución do Presuposto, non serán incorporables como remanentes de crédito ó Presuposto do
ano 2009.
Dése conta destas instruccións a todos os Concelleiros Delegados ós efectos da comunicación ós Xefes de
servicio das áreas da súa responsabilidade. Non entanto o anterior, estas normas de peche do exercicio
presupostario serán enviadas por correo electrónico a tódalas áreas de xestión.

Acordo

A Xunta de Goberno local queda enterada.
8(1725).DEVOLUCIÓN DE AVAL A D. ERNESTO MOSTEIRO CANOSA
CONSTITUÍDO POLA CELEBRACIÓN DA II XUNTANZA CABALAR. EXPTE. 75554/210.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de
Mobilidade, Transporte e Seguridade, do 31.10.08, que di o seguinte:
En data 16 de outubro do ano en curso , por parte de don Ernesto Mosteiro Canosa , NIF 35286854 R ,
achegouse unha fianza en metálico de 2000 € para responder dos posibeis danos derivados da celebración da
II Xuntanza Cabalar , o día 19 de outubro de 2008, no monte Vixiador, en Candeán.
En data 17 de outubro de 2008 , en número de documento 80129419 , don Ernesto Mosteiro Canosa,
a devolución do citado aval.

solicita

Rematada a dita celebración, polo departamento de Montes, Parques e Xardíns, se informa en data 27 de
outubro de 2008 , que procede á devolución da fianza ao non se observaren danos apreciabeis.
Polo exposto, sométese á consideración da Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte ACORDO:
Que polos servizos de Intervención Municipal, se proceda á devolución da citada fianza en metálico achegada
en data16 de outubro de 2008 , por D.Ernesto Mosteiro Canosa , co NIF 35.286.854 R , por un importe de
2.000 € para responder dos posíbeis danos con motivo da celebración da II Xuntanza Cabalar o dia 19 de
outubro de 2008, no monte Vixiador, en Candeán, por non producirse danos na vía pública.

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

9(1726).DEVOLUCIÓN DE AVAL Á SOCIEDADE CULTURAL COMISIÓN DE
FESTAS DA CONSOLACIÓN CONSTITUÍDO POLA CELEBRACIÓN DAS FESTAS DA
CONSOLACIÓN DE COIA. EXPTE. 75174/210.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de
Mobilidade, Transporte e Seguridade, do 31.10.08, que di o seguinte:
En data 27 de xuño do ano en curso , por parte da Sociedad Cultural Comisión de Festas da Consolación,
CIF G 36.633.030 , achegouse un aval bancario de 6000 € para responder dos posibeis danos derivados da
celebración da Festa da Consolación de Coia ,os días 04,05,06,07 e 08 de xullo de 2008, no barrio de Coia.
En data 18 de xullo de 2008 , en número de documento 80090868 , a Sociedade Cultural Comisión de Festas
da Consolación solicita a devolución do citado aval.
Rematada a dita celebración, polo departamento de Montes, Parques e Xardíns, se informa en data 27 de
outubro de 2008 , que procede á devolución da fianza ao non se observaren danos apreciabeis.
Polo exposto, sométese á consideración da Xunta de Goberno Local, a adopción do seguinte ACORDO:
Que polos servizos de Intervención Municipal, se proceda á devolución do aval achegado en data 27 de xuño
de 2008 , pola Sociedade Cultural Comisión de Festas da Consolación , co CIF G: 36.633.030 , por un
importe de 6000 € para responder dos posíbeis danos con motivo da celebración das festas da Consolación de
Coia os días 04,05,06,07 e 08 de xullo de 2008, por non producirse danos na vía pública.

S.ord. 17.11.08

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
10(1727).TRANSFERENCIA Á EMPRESA VIGUESA DE TRANSPORTES S.L. DA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA IMPLANTACIÓN DE TRANSPORTES PÚBLICOS
ACCESIBLES. EXPTE. 75562/210.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de
Transportes, do 3.11.08, conformado polo concelleiro da Área de Mobilidade, Transporte e
Seguridade, que di o seguinte:
En data 16 de decembro de 2005, o Concello de Vigo asinou a adhesión ao Convenio de colaboración subscrito
na data 26 de Xullo de 2005 polo Ministerio de Traballo e Asuntos Socias e a Federación Española de
Municipios e Provincias para a implantación de transportes públicos accesibles nas liñas regulares de
autobuses urbanos.
Ao amparo do citado Convenio en data 16 de decembro de 2006 foi concedida unha subvención por un importe
de 48.080,96 € pola incorporación de catro autobuses estándar e un pequeno , e outro autobús pequeno, en
data 28 de decembro de 2006, por un importe de 6.010,12 €
Os autobuses incorporados a concesión do transporte urbano colectivo de viaxeiros correspondentes a
renovación do ano 2005 e que foron postos en funcionamento en data 29 de decembro de 2005 son os seguintes,
dotados todos eles de plataforma baixa e rampla eléctrica:
MATRICULA
2702 DST
2773 DST
2907 DST
2849 DST
9861 DTM
9905 DTM
9973 DTM
0447 DTM
9821DTM
0345DTM
0177DTM
0071DTM

BASTIDOR

MARCA

WMAA35ZZ25C006191
WMAA35ZZ85C006194
WMAA35ZZ35C006197
WMAA35ZZ15C006196
ZGA482J000E001248
ZGA482J000E001249
ZGA482J000E001251
ZGA482J000E001252
ZGA482J000E001250
ZGA482J000E001253
ZGA482J000E001254
ZGA482J000E001255

MAN
MAN
MAN
MAN
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO
IVECO

Na data 28 de decembro de 2006, o Concello de Vigo asinou a adhesión ao Convenio de colaboración subscrito
na data 26 de maio de 2006 polo Ministerio de Traballo e asuntos socias e a Federación Española de
Municipios e Provincias para a implantación de transportes públicos accesibles.
Ao amparo do citado convenio foi concedida unha subvención por un importe de 54.091,08 € pola
incorporación dun autobús articulado, catro estándar e un pequeno na data 14 de febreiro de 2008 , e por un
importe de 27.045,54 € na data 3 de marzo de 2008 para un autobús articulado , un estándar e un pequeno.
Os autobuses incorporados á concesión do transporte urbano colectivo de viaxeiros correspondentes á
renovación do ano 2006 son os seguintes, dotados todos eles de plataforma baixa e rampla eléctrica.
MATRICULA
5571-FLD
5564-FLD
5558-FLD

DATA
MATRICULA
08/02/2007
08/02/2007
08/02/2007

BASTIDOR

MARCA

ZGA482M000E001455
ZGA482M000E001457
ZGA482M000E001456

IVECOCITYCLASS 12 M
IVECOCITYCLASS 12 M
IVECOCITYCLASS 12M

5547-FLD
5541-FLD
5578-FLD
8786-FLD
8874-FLD
9032-FLD
9085-FLD

08/02/2007
08/02/2007
08/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007
09/02/2007

ZGA482M000E001459
ZGA482M000E001460
ZGA482M000E001458
WMAA24ZZ26C007971
WMAA24ZZ06C007970
WMAA35ZZ46C008042
WMAA35ZZ46C008043

IVECOCITYCLASS 12 M
IVECOCITYCLASS 12 M
IVECOCITYCLASS 12 M
MAN NG 313 F/1 18M
MAN NG 313 F/1 18 M
MAN NM 223F
MAN NM 223F

Asimesmo e no ano 2006 foi incorporado á concesión do servizo público de transporte urbano colectivo de
viaxeiros un segundo vehículo especialmente preparado para o seu uso por persoas de mobilidade reducida e
cuio coste foi asumido pola empresa concesionaria, sendo o importe do mesmo 106.720 €.
De conformidade co disposto na cláusula terceira do citado Convenio a cantidade que o IMSERSO aporta ao
proxecto vai destinada a financiar ata o 75 % da diferencia entre o prezo do autobús accesible e o o
convencional de similares características, engadindo no anexo II a obrigatoriedade de que os vehículos estén
dotados de rampla motorizada.
De conformidade coa consulta efectuada a Intervención as citadas cantidades foron aplicadas na conta do plan
xeral contable nº 41907 .
A totalidade dos vehículos incorporados á concesión do transporte urbano colectivo de viaxeiros durante os
anos 2005 e 2006 son vehículos accesibles e incorporan ramplas de acceso con accionamento eléctrico cuio
custo total é 107.184 € custo que non foi repercutido na tarifa.
Polo exposto e considerando que as subvencións recibidas son finalistas debendo, de conformidade co disposto
no citado Convenio, ir destinadas aos fins establecidos, é dicir, transporte público urbano accesible, formúlase
á Xunta de Goberno Local a seguinte,
PROPOSTA
Transferir á empresa Viguesa de Transportes S.L. a cantidade de 135.227.70 € aplicada no conta do plan xeral
contable nº 41907 correspondente ás subvencións recibidas polo Concello ao amparo do Convenio de
colaboración subscrito entre o IMSERSO e a FEMP para a implantación de transportes públicos accesibles
durante os anos 2005 e 2006 por terse posto en funcionamento durante os citados anos 22 autobuses totalmente
accesibles non habendo repercutido na tarifa o importe das ramplas eléctricas; e incorporarse á concesión un
novo vehículo PMR no ano 2006 dun custo de 106.720 € non repercutido na tarifa.

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

11(1728).CONCESIÓN DUNHA AXUDA A D. FRANCISO LUIS GONZÁLEZ POR SER
TITULAR DE LICENZA DE EUROTAXI. EXPTE. 75632/210.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa de Transportes, do
29.10.08, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Mobilidade, Transporte e Seguridade e
polo interventor xeral, que di o seguinte:
1º A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 24 de febreiro de 2003, por delegación do Ilmo Sr. Alcalde
de data 7 de xullo de 1999, adoptou o seguinte acordo:
“1º Aprobar a adhesión do Concello de Vigo ó Convenio de colaboración entre o INSERSO e a
FUNDACION ONCE, para a cooperación e integración social de persoas con minusvalías para a
extensión do servizo de taxi accesible.

S.ord. 17.11.08

2º Remitir as solicitudes formuladas polos seguintes titulares de licenzas de autotaxi para a adquisición
dun vehículo taxi adaptado, ó amparo do citado Convenio.
Titular da licenza nº 307, Francisco Luis González
Titular da licenza nº 128, José Valeije Carpintero
3º Aprobar a concesión dunha axuda económica por importe de 2.404 EUROS, a cada un dos titulares
das licenzas de eurotaxi, licenza nº 128, D. José Valeije Carpintero e 307, D. Francisco Luis González,
para contribuir ós maiores custos do citado servicio, con cargo ó vixente orzamento: partida nº
31304700000, da área de Benestar Social, por un importe de 3.005 EUROS e partida 22204700000, da
área de Tráfico, Seguridade e Transportes, por un importe de 1.803 EUROS.
4º Ó obxecto de realizar o seguimento do funcionamento dos mencionados eurotaxis, os titulares
deberán presentar mensualmente na Area de Tráfico, Seguridade e Transportes, unha relación dos
servizos diarios realizados durante o mes inmediato anterior.
5º Dar traslado do Presente Acordo ó Pleno da Corporación para que, se o estima oportuno, adopte
acordo de suspensión do acordo adoptado en sesión celebrada en data 27-01-03, de ampliación de
licencias de autotaxi.
6º De conformidade cos acordos acadados, debería preverse nos orzamentos correspondentes ós
próximos anos as partidas necesarias para facer frente ás axudas económicas previstas.”
2º En data 7 de marzo de 2008, D. Francisco Luis González presenta escrito no Rexistro Xeral do Concello no
que expón:
–

Que é titular dun vehículo eurotaxi dende o 13 de xaneiro de 2004.

–

Que se cumpriron 4 anos de mantemento deste servizo e para os que se estaba otorgando unha
subvención anual.

–

Que solicita seguir prestando o servizo e que se lle conceda a subvención anual.

Polo exposto, e previo informe da Intervención municipal, formúlase á Xunta de Goberno Local a seguinte,
PROPOSTA
1º.- Prestar aprobación á solicitude formulada por D. Francisco Luis González, titular da licenza nº 307 con
DNI 34720508-F autorizando a continuación da prestación do servizo cun eurotaxi para persoas de mobilidade
reducida.
2º .- Modificar o apartado 3º do Acordo adoptado pola Comisión de Goberno en sesión ordinaria celebrada o
24 de febreiro de 2003, quedando redactada da seguinte forma:
“Aprobar a concesión dunha axuda económica a cada un dos titulares das licenzas de eurotaxi, licenza nº 128,
D. José Valeije Carpintero e licenza nº 307 D. Francisco Luis González, para contribuir ós maiores custos do
citado servizo por un importe anual de 2.404 EUROS con cargo á partida 22204700000 da Area de Mobilidade,
Transportes e Seguridade.
Ao obxecto de realizar o seguimento dos mencionados eurotaxis, os titulares deberán presentar trimestralmente
na Area de Mobilidade, Transporte e Seguridade, unha relación dos servizos diarios realizados durante os tres
meses anteriores.”
3º.- Regular o réximen de xustificación e pago das presentes axudas, co seguinte contido:

O pago das axudas anuais farase efectivo en dous pagos polo mesmo importe e por semestres vencidos. Para
elo cada beneficiario deberá presentar, para cada pago, no Rexistro Xeral do Concello, e dirixido á Area de
Mobilidade, Transporte e Seguridade:
–
–
–

Solicitude de pago
Declaración xurada de encontrarse ao corrente das súas obrigas tributarias e, no seu caso, coa seguridade
social.
Declaración xurada de manterse en vigor as circunstancias que motivaron a concesión das axudas.

Para tramitar cada pago ante o departamento de Intervención, á citada documentación incorporarase informe
do responsable da Area de Mobilidade, Transporte e Seguridade, encargado do seguimento das axudas, no que
se poña de manifesto o cumprimento da finalidade que determinou a concesión da axuda, así como a súa
conformidade co pago solicitado.
4º.- Autorizar o gasto de 2.404 EUROS con cargo á partida 22204700000, Subvención elementos seguridade
taxis, da Area de Mobilidade, Transportes e Seguridade.

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

12(1729).OUTORGAMENTO DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DE
ACTIVIDADES
DE
PARTICIPACIÓN
CIDADÁ
E
DESENVOLVEMENTO
SOCIOCOMUNITARIO PARA O ANO 2008. EXPTE. 3805/320.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 11.11.08, e de acordo co
informe-proposta da técnica de xestión do Servizo de Participación Cidadá, conformado polo
concelleiro delegado de dito Servizo, a Xunta de Goberno local acorda:
1.º.- Conceder, con cargo á partida 4631.4890000 do vixente orzamento, as subvencións ás asociacións
que de seguido se relacionan para os programas, proxectos e actividades desenvolvidas no ano 2008,
dentro do Programa de actividades de Participación Cidadá e desenvolvemento sociocomunitario, por
un importe total de 116.353,39 €.
2.º.- Conceder, con cargo á partida 4631.4890000 do vixente orzamento, as subvencións ás asociacións
que de seguido se relacionan para os gastos correntes de funcionamento e mantemento das súas
entidades, dentro do Programa de mantemento das entidades que operan no ámbito veciñal, por un
importe total de 23.646,61 €.
CIF

1

ASOCIACIÓN

Federación
G-36681708
Eduardo Chao

Veciñal

PROXECTO/S

Total

Custe

Solicitan

Proposta

Moxenas Musical Galego

80

12.000,00 € 12.000,00 € 3.393,24 €

Gastos mantemento

23

4.079,50 €

2.000,00 €

574,31 €
3.967,55 €

2

G-36648640 A.VV S. Miguel Oia

Intercambio de Vogalias

38

2.400,00 €

3.500,00 €

1.611,79 €

Gastos mantemento

42

18.200,00 € 2.000,00 €

1.048,74 €
2.660,53€

3

G-36709004 A.VV Doutor Fleming

Festa veciñal

51

3.420,00 €

2.394,00 €

2.163,19 €

S.ord. 17.11.08

CIF

ASOCIACIÓN

PROXECTO/S

Total

Custe

Solicitan

Proposta

Gastos mantemento

37

9.745,00 €

2.000,00 €

923,89 €
3.087,08 €

4

G-36649325

A.VV "O
Sárdoma

“Sárdoma
Activa”:
Encontro
Veciñal.
64
Formación
de
Voluntariado.
Ocio.
Carballo"
Gastos mantemento

30

11.649,00 € 8.154,00 €

2.714,59 €

3.360,00 €

749,10 €

1.680,00 €

3.463,69 €

5

A.VV
de
G-36651073
Santa Mariña

Cabral

Cursos e Obradoiros

73

16.360,00 € 11.766,00 € 3.096,33 €

Gastos mantemento

42

17.250,00 € 2.000,00 €

1.048,74 €
4.145,07 €

6

G-36655942

A.VV Parada Maceiriña
“Rúas e fontes”

Decembro
bandas
e
tradicionais.

Cultural:
grupos 40

Gastos mantemento

27

3.500,00 €

3.500,00 €

1.696,62 €

2.310,00 €

2.310,00 €

674,19 €
2.370,81 €

7

A.VV
"Rosalía
G-36644904 Castro"
da Salgueira

de

Festa do Veciño. Talla en
56
madeira e teracea.

5.000,00 €

2.500,00 €

2.375,27 €

Gastos mantemento

4.000,00 €

2.000,00 €

799,04 €

32

3.174,31 €

8

Coia, o teu barrio:
campaña
de
sensibilización,
76
información
e
A.VV Camiño Vello de asesoramento e formación.
G-36648186
Coia
Gastos mantemento

40

8.900,00 €

4.200,00 €

3.223,58 €

9.000,00 €

2.000,00 €

998,80 €
4.222,38 €

Curso de baile moderno
9

G-36691855

A.V.C.R San Mamede de
Gastos mantemento
Zamáns

24

340,00 €

200,00 €

200,00 €

27

4.631,48 €

2.000,00 €

674,19 €
874,19 €

10 G-36659829 A.VV de Coruxo

Xornadas de convivencia
49
veciñal.

6.850,00 €

3.850,00 €

2.078,36 €

Gastos mantemento

4.220,00 €

1.450,00 €

848,98 €

34

2.927,34 €

CIF

ASOCIACIÓN

11 G-36842284 A.V.V. Da Miñoca

PROXECTO/S

Total

Custe

Solicitan

Proposta

Curso
textil
fogar,restauración
e
46
renovación e reciclaxe de
elementos decorativos.

2.904,80 €

2.904,80 €

1.951,11 €

Gastos mantemento

3.907,44 €

2.000,00 €

824,01 €

33

2.775,12 €

12 G-36648103 A.VV Sampaio

Festa do Socio

55

2.780,00 €

2.500,00 €

1.946,00 €

Gastos mantemento

32

4.250,00 €

2.000,00 €

799,04 €
2.745,04€

Formación
tecnoloxías
13 G-36743482 A.V.V. A Paz

en

Gastos mantemento

novas

28

1.130,00 €

1.130,00 €

791,00 €

28

3.879,00 €

3.876,00 €

699,16 €
1.490,16 €

Curso Risoterapia. Saidas
de educación ambiental. 56
Informática para maiores

3.600,00 €

3.600,00 €

2.375,27 €

Gastos mantemento

2.100,00 €

1.000,00 €

724,13 €

14 G-36650017 A.VV Fonte do Galo
29

3.099,40 €

15 G-36623593

A.VV
de
Castrelos
"Monte da Mina"

Festa da Convivencia
Festa Homenaxe maiores.
77
Boletín
mensual
e
Carteleria.

11.289,70 € 7.900,00 €

3.266,00 €

Gastos mantemento

10.053,58 € 2.000,00 €

873,95 €

35

4.139,95 €

16 G-36640860 A. VV Val do Fragoso

“Val do Fragoso Para
Todos": Formación Novas
56
Tecnoloxías. Participación
e Reivindicación.

4.110,00 €

5.000,00 €

2.375,27 €

Gastos mantemento

9.575,81 €

3.000,00 €

848,98 €

34

3.224,25 €
17 G-36648293 A.VV Calvario
18 G-36632081 AVCU-CSCR Beade

Curso
InformáticaInternet para veciñanza do 33
barrio.
Cursos de Formación. 191
Cursos
Cultura
Tradicional.
Asesoramento.

2.800,00 €

1.500,00 €

1.399,71 €

30.634,95 € 12.000,00 € 8.101,37 €

S.ord. 17.11.08

CIF

ASOCIACIÓN

PROXECTO/S

Total

Custe

Solicitan

Gastos mantemento

42

18.831,44 € 2.000,00 €

Proposta
1.048,74 €
9.150,11 €

19 G-36648988 AVCD. San Xurxo

Albúm de recordos de
45
Saiáns

3.380,00 €

2.366,00 €

1.908,70 €

Gastos mantemento

3.900,00 €

2.000,00 €

824,01 €

33

2.732,71 €
20 G-36654036

A.VV San Pedro de Programa de Captación de
34
Matamá “La Unión”
Socios

2.610,00 €

1.575,00 €

1.442,13 €

Curso de iniciación a
54
Informática.

4.200,00 €

4.200,00 €

2.290,44 €

Gastos mantemento

17.300,00 € 17.300,00 € 873,95 €

21 G-36863348 UVCD de Candeán

35

3.164,39 €
Festa Convivencia do
socio.
Xornadas
74
Confraternidade.
Campaña
captación
Sociedade
cultural
22 G-36633428
socios.
Helios de Bembrive
Gastos mantemento

37

7.425,00 €

4.500,00 €

13.650,00 € 2.000,00 €

3.138,75 €

923,89 €
4.062,64 €

23 G-36620854

Sociedad C.D. Atlántida
Revista
de Matamá
“Descubre, participa
divulga Comesaña”

24 G-36631703

Sociedade
Nautilius

e

65

5.150,00 €

4.000,00 €

2.757,01 €

35

2.300,00 €

3.300,00 €

1.484,54 €

35

5.000,00 €

2.000,00 €

873,95 €

Veciñal
Gastos mantemento

2.358,49 €

25 G-36628543

Asociación cultural
deportiva "Xestas"

Curso Danzas do Mundo
III.
Debate
sobre 46
voluntariado.

3.100,00 €

2.170,00 €

1.951,11 €

Gastos mantemento

2.000,00 €

2.000,00 €

774,07 €

31

2.725,18 €
III Festa do Socio
26 G-36658680

Centro
Cultural
Gastos mantemento
Recreativo de Cabral

60

7.986,15 €

2.700,00 €

2.544,93 €

35

6.600,00 €

3.300,00 €

873,95 €
3.418,88 €

CIF

ASOCIACIÓN

PROXECTO/S

Total

Servizos de biblioteca,
ciberteca e ludoteca.
Servizos de consultoria e 178
Centro
Cultural asesoria.
27 G-36617082
Recreativo de Valladares Escola de música e danza.
Gastos mantemento

30

Custe

Solicitan

Proposta

17.200,00 € 12.000,00 € 7.549,96 €

4.300,00 €

2.000,00 €

749,10 €
8.299,06 €

28 G-36659894 A.V.V de San Roque

Gastos mantemento

40

5.367,00 €

5.361,00 €

998,80 €

A.VV Lavadores “Villa
Gastos mantemento
Galicia”

42

5.007,89 €

4.000,00 €

1.048,74 €

Gastos mantemento

20

1.565,77 €

500,00 €

499,40 €

Centro
recreativo
31 G-36627495 artístico e cultural de Gastos mantemento
Coruxo (CRAC)

42

8.450,00 €

2.000,00 €

1.048,74 €

29 G-36633618

30 G-36640985 A.V. “As nosas Rúas”

32 G-36790954

Proxecto
de
Plan Comunitario Casco
desenvolvemento integral 38
Vello
do Casco Vello.

33 G-36627941

Asociación
"O Coto"

“VI Serán do Coto”
“Peque-Rutas: rutas de 48
senderismo para nenos.”

3.540,00 €

2.450,00 €

2.035,95 €

34 G-36928646

Dialogos
Rede de Mulleres contra
intexeneraicionais: Vive e 27
os Malos Tratos.
Convive II

1.715,00 €

1.715,00 €

1.145,22 €

35 G-36838514 Asociación Fontenova

Xornadas de participación
25
cidadá.

9.500,00 €

5.700,00 €

1.060,39 €

36 G-36621290 Casa Andalucía en Vigo

XX Feria de Abril

14.528,85 € 8.000,00 €

2.841,84 €

2.320,39 €

2.320,39 €

1.526,96 €

54

8.915,00 €

8.915,00 €

2.290,44 €

29

2.646,80 €

1.852,76 €

1.230,05 €

22

1.600,00 €

1.600,00 €

933,14 €

Asociación de Mulleres Mantemento e actividades
22
“Pedra Vella”
do Banco de Tempo.

1.450,00 €

1.000,00 €

933,14 €

Cultural

67

Asociación Gallega de Taller de pintura en tea.
37 G-36820637 Amigos de Rocío de Cursos
de
Vainicas, 36
Vigo
calceta e ganchillo.
38 G-36648095

Irmandade Festas Santa
XXVI Festa dos Vellos.
Ana de Beade

Asociación Folclórica
39 G-36698140 Tradicional “Os Ventos Festa do Socio
de Comesaña”

40 G-36846285 Grupo Poético Brétema

41 G-36837433

Revista
anual.

de

divulgación

12.000,00 € 12.000,00 € 1.611,79 €

S.ord. 17.11.08

CIF

Custe

Solicitan

Proposta

Asociación de Mulleres
“Boga:
Revista
42 G-36430844 Pescadoras “Rosa dos
28
internacional de Mulleres”
Ventos”

7.150,00 €

3.500,00 €

1.187,63 €

Asociación
Mujeres
Diseño e maquetación da
43 G-36964757 Viudas
Democráticas
28
Páxina Web
Europeas de Vigo

3.649,94 €

2.555,00 €

1.187,63 €

Escola de Mulleres
Desigualdade no Mercado
44 G-36992360 Solidarias da Área
21
Laboral
Metropolitana de Vigo

1.500,00 €

1.500,00 €

890,73 €

45 G-36917037 Asociación Xogais

Edición CD “Eduteka”.
UPV: Unidade promoción 26
do Voluntariado.

3.300,00 €

1.300,00 €

1.102,80 €

46 G-15885981 Galicia Acolle

Servizo de
Intercultural.

25

3.950,00 €

3.950,00 €

1.060,39 €

Irmandade de Nosa Sra. Acto
homenaxe
ás
23
Das Neves de Matamá
asociacións da parroquia

1.750,00 €

1.500,00 €

975,56 €

“Natural-mente:
Libre Promoción
do
30
Voluntariado e actividades
de tempo libre”

5.000,00 €

5.500,00 €

1.272,47 €

42

4.740,00 €

3.190,00 €

1.781,45 €

37

5.840,06 €

4.088,04 €

1.569,37 €

27

3.520,00 €

2.460,00 €

1.145,22 €

Consume responsable en
Asociación
Amarante
Vigo: Ciclo de Cine
52 G-36352359 para
o
24
Sostible.
Contacontos.
Ecodesenvolvemento
Formación Voluntariado

2.192,00 €

2.192,00 €

1.017,97 €

XVII Charlas- Coloquio.
de Campamento infantil en
36
colaboración asociacións
de Ferrol, Ourense e Lugo.

6.300,00 €

3.500,00 €

1.526,96 €

8.621,50 €

6.035,05 €

1.866,28 €

47 G-36954162

ASOCIACIÓN

Escola Tempo
48 G-36817385
Xaruma

PROXECTO/S

49 G-36801991 Asociación Fundai

Revista
anual.

50 G-36427524 Fundación Igual Arte

Campamento
2008.

51 G-36838464

53 G-36822286

de

Total

Mediación

divulgación

de

Verán

Asociación Implicadas
Fomento do voluntariado.
no Desenvolvemento

Asociación
Diabéticos de Vigo

Asociación padres de
54 G-36624120 minusválidos
Pontevedra

Programa
2008

voluntariado

44

CIF

ASOCIACIÓN

PROXECTO/S

Custe

Solicitan

Proposta

dano
“Proxecto Colega”: grupo
Vigo
31
voluntariado.

5.265,00 €

3.686,00 €

1.314,88 €

Asociación
galegas
Proxecto “Sensibilización
56 G-36925691 contra as enfermidades
23
e captación de recursos”
Neuromusculares ASEM

1.504,00 €

1.052,80 €

975,56 €

Asociación Galega para
Charlas para divulgación
57 G-36959971 prevención
do
32
da enfermidade Glaucoma
Glaucoma

6.600,00 €

3.000,00 €

1.357,30 €

Proxecto de promoción e
formación
do 54
voluntariado.

8.833,00 €

6.183,10 €

2.290,44 €

Asociación de ayuda al Proxecto respiro familiar:
59 G-36642726 drogodependiente
bolillos,
informática 37
Erguete.
básica, manualidades.

5.460,00 €

2.377,50 €

1.569,37 €

Proxecto
“Participando
Asociación de persoas Todos:
Obradoiro
de
60 G-36622835
31
xordas de Vigo
familias. Encontro de
Persoas Xordas e Oíntes.”

2.031,88 €

1.420,00 €

1.314,88 €

Promoción da cidadanía
activa
no
entorno 33
municipal de Vigo.

4.188,00 €

6.816,60 €

1.399,71 €

26

1.740,00 €

1.218,00 €

1.102,80 €

Asociación niños con Proxecto de mellora dos
63 G-36938272 hiperactividad e deficit trastornos de aprendizaxe 22
de atención ANHIDA
e atención.

2.228,25 €

1.500,00 €

933,14 €

34

6.000,00 €

4.000,00 €

1.442,13 €

16

905,00 €

905,00 €

633,50 €

Asociación de
55 G-36873511 cerebral
de
(ALENTO)

58 G-79408852 Médicos Mundo Galicia

61 G-58236803

Asociación
Oxfam

62 G-36044295

Asociación de axuda ao
Creación Páxina Web
enfermo mental DOA

64 G-36781979

Intermon

Sindicato Independiente
Publicación revista
Concello de Vigo (SICO)

Asociación de apoyo a
victimas y familiares de
65 G-36954634
Páxina Web
delitos
violentos
AVIDEV

Total

3.º.- Non conceder subvencións ás entidades que se relacionan, por non ser conformes con algunha das
bases reguladoras que rexen estas subvencións:
CIF

ASOCIACIÓN

PROXECTO

MOTIVO

G-36812204

Asociación
Cultural Gastos de mantemento
Folclórica Fiadeiro

Base 2ª.b Dita asociaión non opera no
ámbito do movemento veciñal.

“Xornadas Baia Sons”
G-36649374

A.V.V “Nosa Terra” Alcabre

Base 4ª. 2. Ter unha relación e canle
con outras áreas do Concello de Vigo
(Festas)
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CCAnvihar-Comité
anti vih arousán

G-36776920

“VII Xornadas profesionais Base 5ª.e
Asociación de familiares de
sobre alzehimer: Un problema Non ter xustificadas en tempo e forma
enfermos de Alzheirmer
de todos”
a subvención outorgada no ano
AFAGA
anterior.

G-70042486

cidadán

“Charlas sobre VIH,Sida e Base 4ª. 2. Ter unha relación e canle
outras
ITS,
dirixidas
a con outras áreas do Concello de Vigo
mocidade”
(Benestar Social)

G-36306504

Asociación
galega
de “Xornadas de hábitos de vida Base 5ª Non está inscrita no Rexistro
enfermos pola doazón de saudables e fomento de Municipal de Asociacións.
órganos. AGEDO
voluntariado”

G- 36921120
Centro Cultural Cubano

Festival
Multicultural
de Base 6ª
integración dos membros da Solicitude fóra de prazo.
entidade cos veciños da zona
centro.

4.º.- Ampliar o prazo de xustificación das axudas ata o 31 de xaneiro de 2009, modificando o
estipulado nas bases que rexen esta convocatoria: “base 11.ª.3. Os beneficiarios xustificarán a proposta
subvencionada nos 30 días hábiles seguintes a súa finalización, e en todo caso, antes do 31 de
decembro de 2008. De non cumprirse este requisito, perderase o dereito a percibir a axuda.”

13(1730).TOMA DE COÑECEMENTO DO CAMBIO DA DENOMINACIÓN SOCIAL
DA EMPRESA SANTIAGO CUCART S.L. EXPTE. 2513/241.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da Oficina de
Contratación, do 12.11.08, que di o seguinte:
Santiago Cucart, S.L. Ven de comunicar ó concello de Vigo que por acordo da Xunta Xeral Universas de esta
sociedade celebrada en Bilbao o 18 de xullo de 2008, modificouse a súa actual denominación social que a
partires do 01-10-1008 será S.C.I. “Servicios de Colaboración Integral, S.L.” . Aporta asimesmo copia da
escritura (inscrita no Rexistro Mercantil de Vizcaya) de cambio de denominación , ampliación de obxecto e
modificación parcial de estatutos outorgada o 18-07-2008, perante o notario do colegio de Valencia D.
Francisco Badía Escriche co número 2763 do seu protocolo.
A citada sociedade e adxudicataria dos seguintes contratos co concello de Vigo:
–

–

Prestación dos servizos de asistencia técnica e colaboración nos procedementos de recadación na vía de
constrinximento de ingresos municipais de dereito público e asistencia técnica e colaboracións nos
procedementos de xestión e recadación de expedientes sancionadores por infracción en materia de tráfico e
seguridade vial adxudicado por acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión de 11 de decembro de 2006.
lote B da asistencia técnica para a colaboración na xestión catastral delegada no concello de Vigo
adxudicado por acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión de 05 de xuño de 2006.

A vista das anteriores circunstancias, proponse a Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo:
“Tomar coñecemento do cambio da denominación social da empresa Santiago Cucart, S.L. que a partires do 0110-1008 pasará a denominarse S.C.I. “Servicios de Colaboración Integral, S.L.”

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

14(1731).DAR CONTA DO ACORDO DA MESA DE CONTRATACIÓN SOBRE
ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do acordo a Mesa de Contratación do 29.10.08,
que di o seguinte:
“A mesa, por unanimidade dos asistentes e en atención ós principios de eficacia e celeridade que rixen a
actividade administrativa, acorda:
1º.- Que a proposta de adxudicación provisional se convertirá en proposta de adxudicación definitiva sen
necesidade dunha nova proposta de mesa de contratación, se no prazo outorgado ao efecto se presenta polo
adxudicatario provisional a documentación establecida no artigo 135.4 da Lei de Contratos do Sector Público.
A documentación esixida para cada expediente se relacionará no acordo de adxudicación provisional.
2º.- Dar tralado de este acordo á Xunta de Goberno Local para o seu coñecemento.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.

15(1732).SOLICITUDE DE D. JOSÉ BARRAL DOMÍNGUEZ DE PECHE DA ZONA
EXTERIOR DA TERRAZA CONTIGUA Á CATETERIA DO EDIFICIO DO CONCELLO.
DENEGADA. EXPTE. 18191/240.
A Xunta de Goberno local retira este expediente.

16(1733).DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os informes de Intervención xeral e de acordo cos
informes-proposta do xefe de negociado de Contratación, a Xunta de Goberno local acorda:
A) Devolver a OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS as seguintes fianzas xa que as obras foron
recibidas conforme ás condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de
garantía.:
– A fianza por importe de 2.852,88 € constituída para responder da “intalación de balizado na praia
de Samil 2002”. Expte. 15804/240.
– A fianza por importe de 5.720,67 € constituída para responder da “pavimentación na avda. Samil,
Lote 3”. Expte.1629/241.
B) Devolver a IMESAPI S.A. a fianza por importe de 1.897,60 € constituída para responder da
“modificación de contrato de mentemento do alumeado público”, xa que foi recibida mediante acta de
29.12.06 por executarse donforme ás condicións do rpego que rexeu a contratacion e por transcorrer o
prazo de garantía. Expte. 2480/241.
C) Devolver a LONGO ANSA Y ASOCIADIOS S.L. as seguintes fianzas xa que as obras e servizos
foron recibidos conforme ás condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de
garantía.:
– A fianza por importe de 1.202,02 € constituía para responder da “prestación doservizo de alta no
Padrón de bens inmobles de natureza urbana omitidas ou erróneas”. Expte. 2490/241.
– A fianza por importe de 4.600 € constituída para responder da “asistencia técnica para
cumprimento de cláusulas 2, 3, 5 e 8 do convenio de colaboración co catastro”. Expte. 2491/241.
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–
–

A fianza por importe de 1.800 € constituída para responder do “servizo de colaboración catastral”.
Expte. 2492/241.
A fianza por importe de 1.800 € constituída para responder do “servizo de colaboración cos
servizos de xestión catastral. Expte. 2493/241.

D) Devolver a JOSÉ VALTIERRA PÉREZ A fianza por importe de 841,20 € constituída para
responder dos “traballos de divulgación do patrimonio arqueolóxico”. Expte. 2502/241.
C) Devolver a ANÓNIMO PUBLICIDAD a fianza de 2.585,51 € constituída para responder da
“publicidade das festas de verán” xa que o servizo foi executado conforme ás condicións do prego que
rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía. EXPTE. 2504/241.
17(1734).SOLICITUDE DA SOCIEDADE ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.
DE DEVOLUCIÓN DE AVAL POLA INSTALACIÓN DE BUZÓNS NA VÍA PÚBLICA.
DENEGADA. EXPTE. 18403/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Patrimonio, do
22.10.08, conformado polo concelleiro-delegado de Patrimonio e pola xefa da Área de Réxime
Interior, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.

Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do Réxime local (LBRL).
Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas.
Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG).
RD-Lei 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido das Disposicións legais vixentes en materia de Réxime
Local (TRRL).
RD 1372/1986, de 13 de xuño, Regulamento de Bens das Entidades Locaís (RBEL).

INFORME-PROPOSTA:
PRIMEIRO.- O Xefe de finanzas zona 1ª (Galicia) da Sociedade Estatal Correos y Telégrafos SA, mediante
escrito con entrada no rexistro xeral do concello de data 28,01,2008, solicita a devolución de aval
2007/012.831 de 28 de marzo de 2007 da Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,por un importe de
16.000 euros, para responder dos posibles danos que poideran ocasionarse na instalación ou eliminación de
buzons na via pública municipal.
SEGUNDO.- A Xunta de Goberno local en sesión de 26 de marzo do 2006 acordou autorizar a Correos e
Telégrafos S.A. a ocupación do dominio público mediante a instalación de caixas de correos na vía pública, nas
ubicacións recollidas nos Anexos I e II e con sometemento as condicións xurídicas e técnicas sinaladas na
propia autorización.
TERCEIRO.- Da cordo co previsto na LPAP e na Ordenanza fiscal reguladora do aproveitamento especial ou
utilización privativa do dominio público local, a autorización administrativa sinala no apartado 4 das
condicions xurídicas pola que se rixe, que a entidade autorizada deberá depositar unha fianza por importe de
16.000 € ( DEZASEIS MIL EUROS) para responder dos danos que se poidan ocasionar ó dominio público
ocupado, nas operacións de instalación e eliminación das caixas de correos da rúa e no desenvolvemento do
servizo.
Conseguintemente, a fianza constituida responde non sólo polos posibles danos que poideran ocasionarse na
instalación dos buzons na via pública, senon durante toda a vixencia da autorización polos que poideran
ocasionarse coa prestación do servicio, e unha vez extinguida esta, na reposición do dominio público o seu

estado orixinal, xa que como se sinala no apartado 12 das condicións xurídicas, extinguida por calquera das
causas previstas a autorización, a empresa procederá á retirada das caixas de correos da vía pública, correndo
os gastos a cargo da mesma, debendo reponer o dominio público municipal ó seu estado orixinal.
CUARTO.- A teor do exposto, non procede acceder a devolución do aval depositado en constitución da fianza
exisida na devandita autorización, en tanto non resulte extinguida esta e se verifique o cumprimento polo
autorizado da sua obriga da retirada dos buzons da via pública e reposición do dominio público o seu estado
orixinal.
Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Goberno local, en uso das atribucións que lle confire a
lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
ÚNICO.- Desestimar a solicitude de Sociedade Estatal Correos y Telégrafos SA da devolución do aval
depositado na constitución da fianza pola autorización administrativa outorgada para instalación de buzons na
via pública (exp.17376.240), o non resultar procedente consonte as condicións xurídicas que rixe dita
autorización.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
18(1735).RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR Dª. MÓNICA
MASCHERPA LÓPEZ CONTRA ACORDO DA X.GOBERNO LOCAL DE 21.04.08
DESESTIMATORIO
DE
RECLAMACIÓN
PATRIMONIAL.
EXPTE.
1520/240.
DESESTIMADO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Patrimonio, do
3.11.08, conformado polo concelleiro-delegado de Patrimonio e pola xefa da Área de Réxime Interior,
que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
a) L 7 /1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL).
b) L30/1992 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Publicas e do
Procedemento Administrativo Común. (LRXAP e PAC).
c) RDL 781/1986 de 18 de abril, do Texto refundido das Disposicións Legais en materia de
Réxime Local (TRRL).
d) RD 429/1993 de 26 de marzo, do Regulamento dos procedementos das Administracións
Públicas en materia de Responsabilidade Patrimonial (RRP).
ANTECEDENTES DE FEITO:
PRIMEIRO.A Xunta de Goberno Local en sesión de 21 de abril de 2008, acordou desestimar a
reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por D/a. Mónica Mascherpa López
por
non
corresponder ó Concello de Vigo a responsabilidade patrimonial dos danos, ó non resultar convenientemente
probado o nexo de cuasalidad entre o accidente e o funcionamento normal ou anormal de ningún servicio
público municipal.
Acordo que foille notificado o interesado en data 9 de maio de 2008.
SEGUNDO.- Con data de entrada no rexistro xeral deste Concello do 9 de xuño de 2008 interpoñese polo
interesado recurso de reposición contra o acordo da Xunta de Goberno Local solicitando a súa anulación e
ordenando o órgano compactamente que proceda a tramitar de forma correcta o expediente, non causando
indefensión a esta cidadá, e practicando todas as probas pertinentes en orden a determinar a existencia ou non
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de responsabilidade patrimonial do Concello de vigo, non unicamente as que poidan exonerarlle de
responsabilidade.
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
PRIMEIRO.- Procede admitir a tramite o recurso de reposición interposto por canto faise por persoa lexitimada
en tempo e forma establecidos nos arts. 116 e 117 LRXAP e PAC.
SEGUNDO-. O interesado no seu recurso formula alegacións a dúas cuestións: en relación a no acreditación
das lesións bucais; e sobre a falta de acreditación da relación de causalidade.
En canto a no acreditación das lesións bucais, a recorrente manifesta que trala caída sufrida acudiu o dentista
no mesmo día, achegando informe da clínica dental que o acredita. En relación a dito informe, procede sinalar
que ao igual que o informe que xa consta na instrucción do expediente aportado pola propia interesada, nel
limitase a recoller o manifestado pola interesada sobre a causa que ocasionou as fracturas dentais para o que
solicita presuposto, pero en modo algún pódese considerar que o informe constata e acredita dito feito. Tal e
como sinala o fundamento de dereito terceiro do acordo recorrido, as lesións bucais alegadas non constan
recollidas no parte de asistencia do servicio de urxencias, o contrario que acontece co resto de lesións
alegadas. Conseguintemente resulta rexeitable o alegado pola recorrente sobre esta cuestión .
No que atinxe a falta de acreditación da relación de causalidade, a recorrente alega que non se procedeu a citar
a un testigo sinalado no seu escrito inicial, causándolle indefensión e vulnerando o procedemento
administrativo establecido.
Examinado a instrucción do expediente, esta axustase o procedemento administrativo previsto para a
tramitación das reclamacións de responsabilidade patrimonial das administracións públicas. Da devandita
intruccción procede referenciar os seguintes trámites:
- En data 10.04.2007 notificouse a la interesada escrito polo que se lle requeria a achega de determinada
documentación e a proposición dos medios de proba, que interesara, outorgándolle o efecto un prazo de 10 días
hábiles.
- En resposta a dito requirimento, mediante escrito de data 20.04.20007 foi interesada por esta a practica dos
seguintes medios de proba:
a) “La documental acompañada a la solicitude inicial y al presente escrito.
b) Testifical de Pablo Rodriguez Ferro, con domicilio en la Calle Luis Seoane número 4
Piso 7º
B de Vigo.
c) Testifical de Federico Anguita, con domicilio en la Calle Baiona número 4 Piso 11 C de Vigo.”
- Posteriormente en data 9 de maio de 2007 notificouse a la interesada a data da practica da proba testifical
proposta pola mesma e que fixouse para o 27 de xuño do 2007 as 10 horas na xefatura de Patrimonio sita na
segunda planta do Concello.
- Finalmente o 18.09.2007 concedéuselle tramite de audiencia a interesada, tal instrucción do expediente e
previo a resolución do mesmo.
Conseguintemente a proba testifical practicada foi a proposta expresamente pola interesada, sen que se
efectuará a testifical a que fai referencia no seu recurso, xa que non foi proposta no tramite procedimetnal
correspondente, interesando unicamente do contido do seu escrito inicial a práctica da “documental
acompañada a la solicitude inicial “. e sen que nin durante o trámite procedimental da proba nin
posteriormente no de audiencia formulara alegación algunha o respecto.
Polo exposto carece de todo fundamento a indefensión e vulneración do procedemento administrativo alegado,
que en modo algún resulta do expediente, sen que sexa admisible residenciar na administración a

responsabilidade das actuacións da propia interesada durante a instrucción do expediente, no momento da
proposición de proba ou na falta de alegación no tramite de audiencia.
Correspondendo o reclamante, tal e como sinala os fundamentos de dereito do acordo adoptado, a proba da
existencia do dano e a súa conexión causal co funcionamento dalgún servicio público, e unha vez que foi
practicada a proba proposta, non pódese apreciar indefensión, cando o feito alegado sobre a testifical non
practicada, trae causa nunha posible deficiencia ou incorrección na proposición de proba formulada polo
propio recorrente e polo tanto imputable únicamente a este, que no presente caso, determinou a desestimación
da reclamación presentadas ante a falta de acreditación da relación de causalidade entre o dano e o
funcionamento dos servicios municipais.
TERCEIRO.- Corresponde a Xunta de Goberno Local, a resolución do recurso de reposición interposto contra
o seu acordo de , de conformidade co disposto no art. 116 da L.30/92 de RXAP e PAC.
Por todo o anteriormente exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
“ÚNICO. Desestimar o recurso de reposición interposto por D/a. Mónica Mascherpa López contra o acordo da
Xunta de Goberno Local do 21 de abril do 2008
o non resultar desvirtuados, polos razoamentos expostos
nos antecedentes do presente, os fundamentos xurídicos que motivaron a súa adopción.

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

19(1736).RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR Dª. FLORA CAMESELLE
JORGE CONTRA ACORDO DA X.GOBERNO LOCAL DO 27.06.08 DESESTIMATORIO DE
RECLAMACIÓN PATRIMONIAL. EXPTE. 1459/243. DESESTIMADO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Patrimonio, do
24.10.09, conformado polo concelleiro-delegado de Patrimonio e pola xefa da Área de Réxime
Interior, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
-

L 7 /1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Reximen Local (LRBRL).
L30/1992 de 26 de novembro, de Reximen Xurídico das Administracions Publicas e do Procedemento
Administrativo Común. (LRXAP e PAC).
RDL 781/1986 de 18 de abril, do Texto refundido das Disposicións Legais en materia de Reximen Local
(TRRL).
RD 429/1993 de 26 de marzo, do Regulamento dos procedementos das Administracións Públicas en
materia de Respnsabilidade Patrimonial (RRP).

ANTECEDENTES DE FEITO:
PRIMEIRO.A Xunta de Goberno Local en sesión de 27 xuño 2008, acordou desestimar a reclamación de
responsabilidade patrimonial formulada por D/Da. Flora Cameselle Jorge por unha caida ocorrida o dia 9 de
febreiro de 2007, por non resultar convenientemente probado o nexo de causalidade entre o accidente e o
funcionamento normal ou anormal de ningún servizo público do Concello.
Acordo que foille notificado o interesado en data 04/08/208 .
SEGUNDO.- Con data de entrada no rexistro xeral deste Concello do 27/08/2008 interpoñese polo interesado
recurso de reposición contra o acordo da Xunta de Goberno Local solicitando a aceptación polo Cocnello da
responsabilidade patrimonial polos danos e prexuizos coa cuantificación acreditada.
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FUNDAMENTOS DE DEREITO:
PRIMERO.- Procede admitir a tramite o recurso de reposicion interposto por canto se fai en tempo e forma
establecidos nos arts. 116 e 117 LRXAP e PAC.
O interesado no recurso alega que non existia ningun tipo de valado ou sinal de prohibición de paso no lugar do
accidente, o que podese confirmar con testemuñas, e asi mesmo que resulta dubidosa a declaración da empresa
encargada da reparación.
SEGUNDO-. Ninguan destas alegacions ten virtualidade suficiente para desvirtuar a resolucion que se recorre,
por canto ademais de non fundamentarse en ningunha das causas de nulidade ou anulabilidade dos arts 62 e 63
da LRXAP E PAC, como asi se exise no art. 107 do citado texto legal, no se observa tampouco dita
concorrencia.
No recurso formulado limitase o recurrente a incidir en cuestións que xa constan na instrucción do expediente,
informadas e resoltas no acordo adoptado pola xunta de Goberno local. Neste senso, nos fundamentos
xuridicos que serven de base a dito acordo faise unha valoración razonada dos datos, informes e probas que
resultaron da instrucción do procedemento, entre outros o manifestado pola empresa contratisto o la Policia
Local, e sen que foran de xeito algún contradecidas pola interesada no trámite de audiencia outorgado o efecto
trala fase instructora, tal e como se reflicte en dita resolución.
TERCEIRO.- Corresponde a Xunta de Goberno Local, a resolución do recurso de reposición interposto contra
o seu acordo de , de conformidade co disposto no art. 116 da L.30/92 de RXAP e PAC.
Por todo o anteriormente exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopcion do seguinte ACORDO:
“UNICO. Desestimar o recurso de reposición interposto por D./Da. Flora Cameselle Jorge, contra o acordo da
Xunta de Goberno Local do 27 xuño 2008 o non resultar desvituados, polos razonamentos expostos nos
antecedentes do presente, os fundamentos xurídicos que motivaron a sua adopción.

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

20(1737).RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR Dª. REMEDIOS VOCES
CUADRADO
CONTRA ACORDO
DA X.GOBERNO
LOCAL DO
21.04.08
DESESTIMATORIO
DE
RECLAMACIÓN
PATRIMONIAL.
EXPTE.
1416/243.
DESESTIMADO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Patrimonio, do
24.10.09, conformado polo concelleiro-delegado de Patrimonio e pola xefa da Área de Réxime
Interior, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
-

L 7 /1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Reximen Local (LRBRL).
L30/1992 de 26 de novembro, de Reximen Xurídico das Administracions Publicas e do Procedemento
Administrativo Común. (LRXAP e PAC).
RDL 781/1986 de 18 de abril, do Texto refundido das Disposicións Legais en materia de Reximen Local
(TRRL).
RD 429/1993 de 26 de marzo, do Regulamento dos procedementos das Administracións Públicas en
materia de Respnsabilidade Patrimonial (RRP).

ANTECEDENTES DE FEITO:
PRIMEIRO.A Xunta de Goberno Local en sesión de 21 de abril de 2008, acordou desestimar a
reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dña. Remedios Voces Cuadrado por unha caida
ocorrida o dia 11 de xaneiro de 2007 na rua Lalin de Vigo, por non resultar convenientemente probado o nexo
de causalidade entre o accidente e o funcionamento de ningún servizo público do Concello.
Acordo que foille notificado o interesado en data 13.05.2008.
SEGUNDO.- Con data de entrada no rexistro xeral deste Concello do 9.06.2008 interpoñese polo interesado
recurso de reposición contra o acordo da Xunta de Goberno Local solicitando a anulación da resolución
denegatoria dictandose outra no seu lugar en virtude da cual se acorde a procedencia da reclamación feita.
FUNDAMENTOS DE DEREITO:
PRIMERO.- Procede admitir a tramite o recurso de reposicion interposto por canto se fai en tempo e forma
establecidos nos arts. 116 e 117 LRXAP e PAC.
O interesado no recurso manifesta que se ben non presetou no seu momento os medios de probas, sinala a sua
disponibilidade a la presentación agora destes, achegando declaración asinada por testigos do accidente e
propoñendo a sua ratificación do documento ante a Administración.
SEGUNDO-. As alegacions formuladas non ten virtualidade suficiente para desvirtuar a resolucion que se
recorre, por canto ademais de non fundamentarse en ningunha das causas de nulidade ou anulabilidade dos
arts 62 e 63 da LRXAP E PAC, como asi se exise no art. 107 do citado texto legal, nos se observa tampouco dita
concorrencia.
No recurso formulado limitase a propoñer a practica de proba, o que resulta de todo improcedente por
extemporaneo, xa que esta deberia terse proposto e no seu caso practicado durante a instrucción do expediente,
tal e como contempla se prevé no procedemento administrativo en materia de responsabilidade patrimonial
regulado no RRP e na LRXAP e PAC, non sendo admisible polo tanto, unha vez instruido dito procedemento e
adoptado o acordo resolutorio polo que poñese remate o mesmo, entrar en tramites que deberían terse
sustanciado na devandita fase intructora.
TERCEIRO.- Corresponde a Xunta de Goberno Local, a resolución do recurso de reposición interposto contra
o seu acordo de , de conformidade co disposto no art. 116 da L.30/92 de RXAP e PAC.
Por todo o anteriormente exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopcion do seguinte ACORDO:
“UNICO. Desestimar o recurso de reposición interposto por Dña. Remedios Voces Cuadrado, contra o acordo
da Xunta de Goberno Local do 21.04.2008 o non resultar desvituados, polos razonamentos expostos nos
antecedentes do presente, os fundamentos xurídicos que motivaron a sua adopción.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
21(1738).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE
BEIRARRÚAS NA RÚA XUNCAL. EXPTE. 55339/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de negociado de
Contratación,do 13.11.08, conformado pola xefa de fiscalización e polo interventor xeral accidental, a
Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente a Construcciones Fernández y Hermida, S.A. a execución das obras de
construción de beirarrúa na rúa Xuncal (Expte 55339-250) por un prezo total de 52.245,58 euros e

S.ord. 17.11.08

un prazo de garantía de 24 meses. Todo o anterior de acordo co proxecto e prego de cláusulas
administrativas particulares aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 05.08.2008 e a oferta
presentada.
22(1739).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE MELLORA DA REDE DE
ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DA TRAVESÍA DO
PINO, FASES 1 E 2. EXPTE. 55587/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de negociado de
Contratación,do 13.11.08, conformado pola xefa de fiscalización e polo interventor xeral accidental, a
Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente a Construcciones Crespo, S.L. a execución das obras de mellora da rede de
abastecemento, saneamento e reposición de pavimento da Travesía do Pino, fases 1 e 2. (Expte 55587250) por un prezo total de 216.499,87 euros e un prazo de garantía de 24 meses. Todo o anterior de
acordo co proxecto e prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por acordo da Xunta de
Goberno de 26.08.2008 e a oferta presentada.
23(1740).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE
BEIRARRÚAS NA RÚA CANTEIROS. EXPTE. 56105/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de negociado de
Contratación,do 13.11.08, conformado pola xefa de fiscalización e polo interventor xeral accidental, a
Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente a Obras y Construcciones Dios, S.A. a execución das obras de construción
de beirarruas na rúa Canteiros. (Expte 56105-250) por un prezo total de 67.763,89 euros e un prazo
de garantía de 24 meses. Todo o anterior de acordo co proxecto e prego de cláusulas administrativas
particulares aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 05.08.2008 e a oferta presentada.
24(1741).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE
BEIRARRÚAS NA BAIXADA A STA. CRISTINA FASE 1. EXPTE. 56100/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de negociado de
Contratación,do 13.11.08, conformado pola xefa de fiscalización e polo interventor xeral accidental, a
Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente a Obras, Reformas e Saneamento, S.L. (ORESA) a execución das obras
de construción de beirarrúas na baixada a Sta Cristina Fase 1. (Expte 56100-250) por un prezo total
de 140.937,72 euros e un prazo de garantía de 24 meses. Todo o anterior de acordo co proxecto e
prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 05-082008 e a oferta presentada.
25(17421).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE
BEIRARRÚAS NA RÚA MANUEL COSTAS BASTOS. EXPTE. 56099/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de negociado de
Contratación,do 13.11.08, conformado pola xefa de fiscalización e polo interventor xeral accidental, a
Xunta de Goberno local acorda:

Adxudicar definitivamente a Construcción Obras y Viales, S.A. a execución das obras de construción
de beirarruas na rúa Manuel Costas Bastos. (Expte 56099-250). por un prezo total de 120.100 euros e
un prazo de garantía de 24 meses. Todo o anterior de acordo co proxecto e prego de cláusulas
administrativas particulares aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 05-08-2008 e a oferta
presentada.

26(1742).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DA
PRAZA DE EDUARDO CHAO. EXPTE. 55602/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de negociado de
Contratación,do 13.11.08, conformado pola xefa de fiscalización e polo interventor xeral accidental, a
Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente a Construcción Obras y Viales, S.A. a execución das obras contratación
das obras de reurbanización da praza de Eduardo Chao. (Expte 55602-250) por un prezo total de
171.900 euros e un prazo de garantía de 24 meses. Todo o anterior de acordo co proxecto e prego de
cláusulas administrativas particulares aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 26-08-2008 e a
oferta presentada.
27(1743).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE
BEIRARRÚAS NA RÚA MUIÑOS. EXPTE. 56097/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de negociado de
Contratación,do 13.11.08, conformado pola xefa de fiscalización e polo interventor xeral accidental, a
Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente a Construcciones Eiriña, S.L. a execución das obras construcción de
beirarruas na rúa Muiños. (Expte 56097-250) por un prezo total de 92.489,36 euros e un prazo de
garantía de 12 meses. Todo o anterior de acordo co proxecto e prego de cláusulas administrativas
particulares aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 05-08-2008 e a oferta presentada.

28(1744).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE
BEIRARRÚAS NA RÚA SANTA MARINA. EXPTE. 55428/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe de negociado de
Contratación,do 13.11.08, conformado pola xefa de fiscalización e polo interventor xeral accidental, a
Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente a Construcciones Eiriña, S.L. a execución das obras construcción de
beirarruas na rúa Santa Marina. (Expte 55428-250) por un prezo total de 95.492,57 euros e un prazo
de garantía de 12 meses. Todo o anterior de acordo co proxecto e prego de cláusulas administrativas
particulares aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 05-08-2008 e a oferta presentada.

29(1745).MODIFICACIÓN DA BASE DÉCIMO SEGUNDA DA CONVOCATORIA DAS
BOLSAS DO MUSEO MUNICIPAL “QUIÑONES DE LEÓN” 2008. EXPTE. 3310/337.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do director do Museo
municipal de Vigo “Quiñones de León”, conformado poro interventor xeral e pola concelleira delegada
de Patrimonio Histórico e presidenta da xunta reitora do Museo Municipal, que di o seguinte:

S.ord. 17.11.08

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión extraordinaria de 13 de marzo de 2008, resolveu a aprobación das
bases de convocatoria de catro bolsas de formación e colaboración do museo municipal de Vigo “Quiñones de
León”: dúas no departamento de arqueoloxía; unha no departamento de arte; e unha no departamento de
acción didáctica.
A base décimo segunda de convocatoria establece que “o pago efectuarase por mensualidades vencidas
correspondendo a cada mensualidade a parte proporcional do importe total da bolsa. (...) O pago da bolsa
farase en función dos días de asistencia ás actividades de formación. Para o cumprimento do citado pagamento,
o director do equipo técnico designado remitirá mensualmente (antes do día 5 do mes seguinte) a Intervención
Xeral Municipal unha certificación de asistencia ás actividades de formación dos/as beneficiarios/as do
programa, en base ao seguemento que se levará a cabo a través das correspondentes sinaturas; e un informe
das contías que se lle deben pagar aos/ás beneficiarios/as do proxecto en función dos días de asistencia.”
Á vista da citada base, a xustificación da mensualidade de decembro de 2008 correspondería facela nos 5
primeiros días de xaneiro de 2009. Ao coincidir a xustificación no novo exercicio económico 2009 a tramitación
da mensualidade de decembro de 2008 (incorporación de remanentes) demoraría o seu pagamento ao menos
ata o mes de marzo de 2009.
No ánimo da entidade convocante, como expresa a citada base décimo segunda, está que o pagamento se faga a
mes vencido: “dado que estas persoas se atopan en situación de desemprego e que non cobran ningún tipo de
prestación ou subsidio, sendo previsiblemente importante o cobro da beca para o seu sustento económico, faise
necesario que o pagamento destas becas se faga a mes vencido dentro do listado de nóminas de persoal para
evitar retrasos no seu cobro.”
Visto o cal, co obxecto de evitar este importante retraso na percepción da mensualidade de decembro,
excepcionalmente podería realizarse por adiantado abonándoa no propio mes de decembro xunto coa de
novembro. A mensualidade de xaneiro de 2009, última da bolsa, quedaría para regularizar as diferencias que
poideran terse dado, descontando desta mensualidade as cantidades correspondentes aos días do mes de
decembro nos que non se tivera asistido ás actividades de formación da bolsa.
Visto todo o cal, coa conformidade da concelleira delegada de Patrimonio Histórico, presidenta da Xunta
Reitora do museo municipal, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA.1º. “Modificar a base décimo segunda, punto primeiro, da convocatoria das bolsas do museo municipal 2008,
de xeito que onde di:
“DECIMO SEGUNDA.- PAGO E XUSTIFICACION DO

CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DA BOLSA.

1.- O pago efectuarase por mensualidades vencidas correspondendo a cada mensualidade a parte
proporcional do importe total da bolsa. As cantidades correspondentes estarán suxeitas ás retencións
que procedan, de conformidade co establecido na Lei 35/2006 de 28 de novembro, do Imposto sobre a
Renda das Personas Físicas.
O importe máximo da bolsa ao mes será de 800 euros brutos. Este importe estará suxeito ás retencións
que corresponda facer.
O pago da bolsa farase en función dos días de asistencia ás actividades de formación.
Para o cumprimento do citado pagamento, o director do equipo técnico designado remitirá
mensualmente (antes do día 5 do mes seguinte) a Intervención Xeral Municipal:
 Certificación de asistencia ás actividades de formación dos/as beneficiarios/as do programa, en
base ao seguemento que se levará a cabo a través das correspondentes sinaturas.

 Informe das contías que se lle deben pagar aos/ás beneficiarios/as do proxecto en función dos días
de asistencia.
Dado que estas persoas se atopan en situación de desemprego e que non cobran ningún tipo de
prestación ou subsidio, sendo previsiblemente importante o cobro da beca para o seu sustento
económico, faise necesario que o pagamento destas becas se faga a mes vencido dentro do listado de
nóminas de persoal para evitar retrasos no seu cobro.”
Engada:
“Excepcionalmente, co obxecto de evitar unha excesiva demora no seu pago, a mensualidade
correspondente a decembro de 2008 aboarase no propio mes, xunto á de novembro, regularizándose as
diferencias na mensualidade de xaneiro de 2009, última da bolsa, descontando desta as cantidades
correspondentes aos días do mes de decembro nos que non se tivera asistido ás actividades de
formación da bolsa por causa inxustificada.”
2º.- Dar conta ós/ás interesados e interesadas do presente acordo.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
30(1746).PROPOSTA DE PRODUCTIVIDADE
CORRESPONDENTE AO ANO 2008. EXPTE. 18559/220.

DE

DIVERSOS

SERVIZOS

A Xunta de Goberno local retira o expediente.
31(1747).GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS DO
PERSOAL MUNICIPAL CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO E SETEMBRO-2008
(INCLUE HORAS DE FEBREIRO A ABRIL 2008). EXPTE. 18516/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización e de acordo co informeproposta da técnico de Recursos humanos, do 30.10.08, conformado pola xefa do Servizo de Persoal, a
Xunta de Goberno local acorda:
Asignar unha gratificación por servizos especiais e extraordinarios correspondente os meses de MAIO
e SETEMBRO 2008 (inclúe horas de febreiro, marzo e abril) con cargo á partida presupostaria
121.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS, que se aboará na nómina do vindeiro mes, ó persoal dos
servizos que a continuación se indican:

SERVIZO
Desinfección

RELACIÓN

De Andrés Hervada Ventin a José Manuel Sousa
Atrio
Alcaldía
De Basilio Costas Fernández a Cesáreo Rocha
Paramés
Museo
Xosé Lois Romero Falque
Conserxería
De Mª Teresa Vaqueiro Herbello a José Angel
Fernández Alonso
Montes, Parques Alfonso Casas Iglesias a José Luis Vidal Alvarez

MES

Nº DE
HORAS

Maio-2008

239’00

Maio-2008

202’00

Maio-2008
Maio-2008

15’00
62’30

Maio-2008

272’00

S.ord. 17.11.08

e Xardíns
Distritos

De Ana Mª Cardoso Alfonso a Carmen Cotilla
Iglesias
1ª Tenencia de De Juan Pablo Alonso Rodrígueza José Luis Pérez
Alcaldía
Costas
Vias e Obras
De Ramón Vázquez Rial a Raimundo Villar
(Inspecc. Obras) Estevez
Vias e Obras
De Benito Barciela Simón a Ventura Oujo Gerut
(Inspecc. Obras)
Policia Local
De Constante Alonso Caride a Francisco José Vila
Campos
Policia Local
De Iván Abalde Casanova a Juan Guillermo
Vivero Mijares
Extinción
De Carlos Abalde Fernández a Rubén Veiga
Incendios
García
Vias e Obras
De José Angel Agra Abalde a José Manuel
Martínez González
Parque Móbil
De Manuel Alonso Iglesias a J. Manuel Sixto
Pérez
Parque Central
De Guillermo Abelleira Porrua a Bernardo
Rodríguez Lestón
Asesoría
Concepción Rodríguez Garrido
Xurídica
O.S.P.I.O.
De José Eugenio Matilde Viñas a Angel Ferro
Macho

Maio-2008

78’47

Setembro2008
Maio-2008

244’00

Maio-2008

70’00

Setembro2008
Setembro2008
Setembro2008
Maio-2008

864’00

75’00

653’15
326’00
150’00

Maio-2008

863’45

Maio-2008

288’00

Febreiro a
Maio-2008
Maio-2008

189’77
63’00

O montante do presente expediente ascende a un total de 39.224’76 € (TRINTA E NOVE MIL
DOUSCENTOS VINTECATRO EUROS CON SETENTA E SEIS CÉNTIMOS)”.
32(1748).GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS DO
PERSOAL DO SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR EXCESO DE XORNADA
ANUAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO-2008. EXPTE. 18551/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, de 5.11.08 e de acordo co
informe-proposta do técnico de Organización, do 4.11.08, conformado pola xefa do Servizo de Persoal
e polo concelleiro de Xestión municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñece-las obrigas que polo concepto de gratificación por servicios especiais e extraordinarios en
compensación ás horas en exceso realizadas durante o presente ano do persoal do Servicio de
Extinción de Incendios, aboaranse os traballadores que figuran na relación que se achega no
expediente e que comeza por don Carlos Abalde Fernández e remata por don José B. Villaverde
Veleiro, as cantidades que figuran para cada un deles, correspondentes o mes de OUTUBRO 2008,
por un total de 30.991.21 €, con cargo á partida presupostaria 121.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS.
33(1749).CONVALIDACIÓN DE GASTO POR IMPORTE DE 45.670,39 € A FAVOR DE
IMER-ESYCSA CORRESPONDENTE AO MANTEMENTO DE TÚNELES DURANTE O
MES DE SETEMBRO. EXPTE. 12686/444.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral, do 4.11.08, e de
acordo co informe-proposta do xefe de Área de Servizos Xerais, do 22.10.08, conformado pola
concelleira da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
Recoñecer unha Convalidación de crédito a favor da UTE Imes-Esycsa, por un importe total de
45.670,39 Euros, correspondente á facturación do mes de setembro de 2008, con cargo á partida
orzamentaria “Mantemento Túneis e Pasos Inferiores” 4324.227.06.02.
34(1750).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A INTEGGA S.L. CONSTITUÍDA POLAS
OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA ACOMETIDA DE ABASTECEMENTO NA RÚA
JOAQUÍN LÓRIGA. EXPTE. 54974/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de negociado de
Vías e Obras, do 5.11.08, conformado pola concelleira delegada de dito servizo, que di o seguinte:
Vista a solicitude de devolución formulada por INTEGGA S.L. , de data 28/02/08, en relación a fianza
constituida en data 05/02/07, para responder dos danos que puderan ocasionarse por execución de obras de
canalización para acometida de abastecemen na rúa Joaquín Lóriga, constando copia do mesmo no presente
expediente.
Visto o informe do Enxeñeiro Técnico de Vías e Obras, de data 5 denovembro de 2008, donde reséñase que a
zoa quedou en perfectas condicións, e polo que PROPONSE:
Proceder a devolución da fianza a INTEGGA S.L. , constituida na data reseñada, polo importe de 226,10 euros.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
35(1751).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A EDELNE S.L. CONSTITUÍDA POLAS OBRAS
DE CANALIZACIÓN PARA ACOMETIDA DE ABASTECEMENTO NA RÚA COUTADAS.
EXPTE. 56812/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de negociado de
Vías e Obras, do 5.11.08, conformado pola concelleira delegada de dito servizo, que di o seguinte:
Vista a solicitude de devolución formulada por EDELNE S.L. , de data 16/10/08, en relación a fianza
constituida en data 31/03/06, para responder dos danos que puderan ocasionarse por execución de obras de
canalización para acometida de abastecemen na rúa COUTADAS, constando copia do mesmo no presente
expediente.
Visto o informe do Enxeñeiro Técnico de Vías e Obras, de data 5 denovembro de 2008, donde reséñase que a
zoa quedou en perfectas condicións, e polo que PROPONSE
Proceder a devolución da fianza a EDELNE .SL., constituida na data reseñada, polo importe de 27,27 euros.

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

36(1752).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A SUBMINISTRACIÓN DUNHA
MÁQUINA MINIPALA. EXPTE. 5649/445.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 4.11.08, o informe de
fiscalización do 6.11.08 e de acordo co informe-proposta do xefe Administrativo de Área de Servizos

S.ord. 17.11.08

Xerais, do 8.08.08, conformado polo asesor xurídico da Área de Servizos Xerais e pola concelleira
delegada do servizo, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo prego de prescripcións técnicas para o contrato de subministro dunha máquina minipala
para o Parque Móbil do Concello de Vigo redactado polo Enxeñeiro Técnico xefe do Servicio
2º.- Aproba-lo prego de condicións administrativas particulares elaborado polo Xefe Administrativo da
Área de Servizos Xerais - Vías e Obras con data agosto /2008 para a contratación por procedemento
negociado con publicidade sin límites da subministración da máquina minipala
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación do subministro da máquina minipala para o Parques Móbil
do Cocello de Vigo con cargo á partida 1212.624.0000 do presuposto 2008 polo importe de:
Presuposto total con IVE= 86.519,76 €
Importe sin IVE = 74.586,00 €
IVE a soportar pola administración = 11.933,76 €
4º.- Abri-lo procedemento de negociación para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.
37(1753).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A SUBMINISTRACIÓN DUNHA
MÁQUINA PARA MOVEMENTO DE PALETS. EXPTE. 5650/445.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 4.11.08, o informe de
fiscalización do 7.11.08 e de acordo co informe-proposta do xefe Administrativo de Área de Servizos
Xerais, do 23.09.08, conformado polo asesor xurídico da Área de Servizos Xerais e pola concelleira
delegada do servizo, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo prego de prescripcións técnicas para o contrato de subministro, dunha máquina para
movemento de palets para o Parque Móbil do Concello de Vigo redactado polo Enxeñeiro Técnico
xefe do Servicio.
2º.- Aproba-lo prego de condicións administrativas particulares elaborado polo Xefe Administrativo da
Área de Servizos Xerais para a contratación por procedemento negociado sin publicidade do
subministro dunha máquina para movemento de palets
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación do subministro dunha máquina para movemento de palets
para o Parque Móbil do Concello de Vigo con cargo á partida 1212.624.0000 do presuposto 2008 polo
importe de:
Presuposto total con IVE= 45.000,00 €
Importe sin IVE = 38.793,10 €
IVE a soportar pola administración = 6.206,90 €
4º.- Abri-lo procedemento de negociación invitando a tres empresas para a selección do contratista na
forma prevista na lexislación vixente.
38(1754).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A SUBMINISTRACIÓN,
ADAPTACIÓN E REFORMA DE EQUIPOS DE BACHEO PARA O PARQUE MÓBIL DO
CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 5651/445.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 4.11.08, o informe de
fiscalización do 6.11.08 e de acordo co informe-proposta do xefe Administrativo de Área de Servizos
Xerais, do 23.09.08, conformado polo asesor xurídico da Área de Servizos Xerais e pola concelleira
delegada do servizo, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-lo prego de prescripcións técnicas para o contrato de subministro, adaptación e reforma de
equipos de bacheo para o Parque Móbil do Concello de Vigo redactado polo Enxeñeiro Técnico xefe
do Servicio
2º.- Aproba-lo prego de condicións administrativas particulares elaborado polo Xefe Administrativo da
Área de Servizos Xerais - Vías e Obras para a contratación por procedemento negociado con
publicidade do subministro, adaptación e reforma de equipos de bacheo
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación do subministro, adaptación e reforma de equipo de bacheo
para o Parque Móbil do Concello de Vigo con cargo á partida 1212.624.0000 do presuposto 2008 polo
importe de:
Presuposto total con IVE= 97.000,00 €
Importe sin IVE = 83.620,69 €
IVE a soportar pola administración = 13.379,31 €
4º.- Abri-lo procedemento de negociación publicando o correspondente anuncio no perfil do
contratista previo á reglamentaria negociación cos participantes na forma prevista na lexislación
vixente.

39(1755).MODIFICADO Nº 1 DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DO ENTORNO
DO CALVARIO- RÚA ARAGÓN. EXPTE. 39/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de Servizos
Xerais, do 6.11.08, que di o seguinte:
Antecedentes
Tendo en conta o informe do Enxeñeiro Municipal de Camiños, Canais e Portos, D. Sergio González Prada de
data 4 de novembro de 2008, relativo á necesidade de redacción dun modificado do proxecto de “Humanización
do entorno do Calvario, Fase I, Rúa Aragón”, para poder solventar unha serie de deficiencias constructivas que
impiden que a obra se realice tal e como estaba proxectada inicialmente, permitindo asimesmo a execución de
outras unidades de obra necesarias, que surdiron como consecuencia de omisións ou erros no proxecto
primitivo.
Faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1º.-

Aprobar o proxecto modificado nº 1 da “Humanización do entorno do Calvario, Fase I, Rúa Aragón
(Entre Genaro de la Fuente e Urzáiz), por un importe adiccional de 64.271,86 (sesenta e catro mil
douscentos setenta e un euros con oitenta e seis céntimos) Euros, que supón un incremento do 17,49%
sobre o orzamento inicial, dacordo co informe do Enxeñeiro Director das Obras, D. Sergio González
Prada de data 4 de novembro.
O incremento económico sobre o proxecto orixinal non supera o 20 % a que limita o artigo 217.4 da
Lei 30/07 de Contratos do Sector Público.

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

S.ord. 17.11.08

40(1756).MODIFICADO Nº 1 DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DO ENTORNO
DO CALVARIO – RÚAS CATALUÑA Y LEÓN. EXPTE. 40/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de Servizos
Xerais, do 12.11.08, que di o seguinte:
Antecedentes
Tendo en conta o informe do Enxeñeiro Municipal de Camiños, Canais e Portos, D. Sergio González Prada de
data 10 de novembro de 2008, relativo á necesidade de redacción dun modificado do proxecto de
“Humanización do entorno do Calvario, Fase I, Rúas Cataluña e León”, para poder solventar unha serie de
deficiencias constructivas que impiden que a obra se realice tal e como estaba proxectada inicialmente,
permitindo asimesmo a execución de outras unidades de obra necesarias, que surdiron como consecuencia de
omisións ou erros no proxecto primitivo.
Faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1º.-

Aprobar o proxecto modificado nº 1 da “Humanización do entorno do Calvario, Fase I, Rúas
Cataluña e León (Entre Urzáiz e Genaro de la Fuente), por un importe adiccional de
52.404,37 (cincoenta e dous mil catrocentos catro euros con trinta e sete céntimos) Euros, que
supón un incremento do 12,68 % sobre o orzamento inicial, dacordo co informe do Enxeñeiro
Director das Obras, D. Sergio González Prada de data 10 de novembro.
O incremento económico sobre o proxecto orixinal non supera o 20 % a que limita o artigo
217.4 da Lei 30/07 de Contratos do Sector Público.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

41(1757).MODIFICADO Nº 1 DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DO ENTORNO
DO CALVARIO – RÚA SAGUNTO. EXPTE. 41/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de Servizos
Xerais, do 12.11.08, que di o seguinte:
Antecedentes
Tendo en conta o informe do Enxeñeiro Municipal de Camiños, Canais e Portos, D. Sergio González Prada de
data 4 de novembro de 2008, relativo á necesidade de redacción dun modificado do proxecto de “Humanización
do entorno do Calvario, Fase I, Rúa Sagunto”, para poder solventar unha serie de deficiencias constructivas
que impiden que a obra se realice tal e como estaba proxectada inicialmente, permitindo asimesmo a execución
de outras unidades de obra necesarias, que surdiron como consecuencia de omisións ou erros no proxecto
primitivo.
Faise á Xunta de Goberno Local a seguintePROPOSTA:
1º.-

Aprobar o proxecto modificado nº 1 da “Humanización do entorno do Calvario, Fase I, Rúa
Sagunto (Entre Palencia e Urzáiz), por un importe adiccional de 69.726,79 (sesenta e nove
mil setecentos vinte seis euros con setenta e nove céntimos) Euros, que supón un incremento
do 19,98 % sobre o orzamento inicial, dacordo co informe do Enxeñeiro Director das Obras,
D. Sergio González Prada de data 4 de novembro.
O incremento económico sobre o proxecto orixinal non supera o 20 % a que limita o artigo
217.4 da Lei 30/07 de Contratos do Sector Público.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

42(1758).MODIFICADO Nº 1 DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA
EUGENIO KRAFF. EXPTE. 42/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de Servizos
Xerais, do 12.11.08, que di o seguinte:
Antecedentes
Tendo en conta o informe da Aparelladora da Oficina de Supervisión de Proxectos, Dª.Beatriz Alonso Asenjo de
data 7 de novembro de 2008, relativo á necesidade de redacción dun proxecto modificado do proxecto de
“Humanización da Rúa Eugenio Kraff”, para poder solventar unha serie de deficiencias constructivas que
impiden que a obra se realice tal e como estaba proxectada inicialmente, permitindo asimesmo a execución de
outras unidades de obra necesarias, que surdiron como consecuencia de omisións ou erros no proxecto
primitivo.
Faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1º.-

Aprobar o proxecto modificado nº 1 da “Humanización da Rúa Eugenio Kraf”, por un
importe adiccional de 26.476,92 (vinte seis mil catrocentos setenta e seis euros con noventa e
dous céntimos) Euros, que supón un incremento do 17,67 % sobre o orzamento inicial,
dacordo co informe da Técnica que representa á Dirección Facultativa da obra, Aparelladora
da Oficina de Supervisión de Proxectos, Dª.Beatriz Alonso Asenjo de data 7 de novembro de
2008.
O incremento económico sobre o proxecto orixinal non supera o 20% a que limita o artigo
217.4 da Lei 30/07 de Contratos do Sector Público.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
43(1759).MODIFICADO Nº 1 DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA
ESPERANTO. EXPTE. 43/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de Servizos
Xerais, do 12.11.08, que di o seguinte:
Antecedentes
Tendo en conta o informe da Aparelladora da Oficina de Supervisión de Proxectos, Dª.Beatriz Alonso Asenjo de
data 6 de novembro de 2008, relativo á necesidade de redacción dun proxecto modificado do proxecto de
“Humanización da Rúa Esperanto”, para poder englobar os cambios detectados unha vez comenzadas as
obras, momento no que se detectou a existencia de 2 sotos para garaxe baixo a totalidade da rúa, comprobando
que éste carecía de capa de compresión e que a impermeabilización é moi deficiente ou inexistente nalgúns
tramos. Por todo esto faise necesaria a redacción dun proxecto modificado para solventar a situación
plantexada.
Tendo en conta o anteriormente indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1º.-

Aprobar o proxecto modificado nº 1 da “Humanización da Rúa Esperanto”, por un importe
adiccional de 68.737,95 (sesenta e oito mil setecentos trinta e sete euros con noventa e cinco
céntimos) Euros, que supón un incremento do 224,49 % sobre o orzamento inicial, dacordo co
informe da Aparelladora da Oficina de Supervisión de Proxectos, Dª.Beatriz Alonso Asenjo de
data 6 de novembro de 2008.

2º.-

Financiar o importe total do proxecto modificado (123.957,33 Euros) do seguinte xeito:
*
73.283 €, con cargo á partida orzamentaria consignada para a execución do
proxecto incialmente aprobado (5110.611.00.11).

S.ord. 17.11.08

*

50.674,33 €, con cargo ao orzamento do vindeiro exercicio do 2009.

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

44(1760).DESESTIMENTO DA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELARÍA
DE PONTEVEDRA Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA DENTRO DO PLAN DE CALIDADE
TURÍSTICA 2007. EXPTE. 2331/104.
Examinadas as actuacións, dáse conta do informe-proposta da técnico Medio de Turismo, do 4.11.08,
conformado polo concelleiro delegado da Área de Industria, Comercio e Turismo, que di o seguinte:
En data 17 de decembro de 2007 a Xunta de Goberno Local aproba a concesión de subvencións do Plan de
Calidade Turística 2007 (expte. 2151-104).
Dito acordo é notificado á Federación de Empresarios de Hostelería de Pontevedra (expte. 2331-104),
recordándolle que dentro do prazo de 10 dias deberán entregar no rexistro xeral deste Concello as facturas
xustificativas da subvención concedida, correspondéndolle a cantidade de 3.000 euros.
En data 24/07/2008, D. Jose Magaz Ledo, en calidade de Presidente da Federación de Empresarios de
Hostelaría de Pontevedra, achega escrito de desistimiento de la subvención concedida, alegando que non se
chegó a impartir a acción formativa prevista “Atención ao cliente e protocolo para Hostelería”.
Por todo o exposto proponse:
Aceptar o desistimiento da Federación de Empresarios de Hostelaría de Pontevedra, á subvención concedida
por acordo da Xunta de Goberno Local de data 17 de decembro de 2007, por non chegar a impartir a acción
formativa.

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

45(1761).APROBACIÓN DAS TARIFAS POLO USO DOS POSTOS DO MERCADO DO
PROGRESO PARA O ANO 2008. LIQUIDAICÓN DE CANTIDADES ADEBEDADAS POLO
EXERCIZO 2008. EXPTE. 4/551.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 12.11.08, e de acordo co
informe-proposta do vocal do Tribunal Económico-administrativo, do 4.11.08, conformado polo
concelleiro delegado de Comercio, a Xunta de Goberno local acorda:
PRIMEIRO.- Aprobar as cotas mensuáis pola utilización dos Postos do Mercado do Progreso segundo
o seguinte detalle:
POSTO

DESCRIPCIÓN

COTA MES 08

B01

1 Bacalao S

86,72 €

B02

2 Bacalao S

86,72 €

B03

3 Peixe

86,72 €

B04

4 Peixe

86,72 €

B05

5 Peixe

83,47 €

B06

6 Peixe

86,72 €

B08

8 Peixe

86,72 €

B09

9 Peixe

86,72 €

B10

10 Peixe

86,72 €

B11

11 Peixe

86,72 €

B12

12 Peixe

86,72 €

B13

13 Peixe

86,72 €

B14

14 Peixe

86,72 €

B15

15 Peixe

86,72 €

B16

16 Peixe

86,72 €

B17

17 Peixe

83,47 €

B19

19 Peixe

86,72 €

B20

20 Peixe

104,07 €

B21

21 Peixe

86,72 €

B23

23 Peixe

104,07 €

B24

24 Peixe

104,07 €

B25

25 Peixe

83,47 €

B26

26 Peixe

102,53 €

B27

27 Peixe

83,47 €

B28

28 Peixe

86,72 €

B29

29 Peixe

85,31 €

B30

30 Peixe

85,31 €

B32

32 Peixe

86,72 €

B33

33 Peixe

83,47 €

B34

34 Peixe

86,72 €

B35

35 Peixe

86,72 €

B36

36 Peixe

86,72 €

B37

37 Peixe

86,72 €

B38

38 Peixe

86,72 €

B39

39 Peixe

86,72 €

B40

40 Peixe

86,72 €

B41

41 Peixe

86,72 €

B42

42 Peixe

86,72 €

B43

43 Peixe

86,72 €

B44

44 Peixe

86,72 €

B45

45 Peixe

95,90 €

B46

46 Peixe

95,90 €

B53

53 Peixe

96,10 €

C02

2 Carnes

151,76 €

C03

3 Carnes

150,77 €

S.ord. 17.11.08

C06

6 Carnes

151,76 €

C12

12 Carnes

172,93 €

C13

13 Carnes

172,93 €

C14

14 Carnes

180,67 €

C15

15 Charcuteria

180,67 €

C16

16 Charcuteria

180,67 €

C17

17 Carnes

168,78 €

C18

18 Carnes

180,67 €

C19

19 Carnes

173,83 €

C20

20 Carnes

173,89 €

C21

21 Carnes

180,67 €

C23

23 Carnes

180,67 €

C25

25 Carnes

173,89 €

C27

27 Polos

180,67 €

C42

42 Charcuteria

173,89 €

C54

54 Carnes

180,67 €

F01

1 Froitas

117,70 €

F02

2 Froitas

117,70 €

F03

3 Queixos

117,70 €

F04

4 Froitas

117,70 €

F05

5 Froitas

117,70 €

F06

6 Froitas

117,70 €

F07

7 Froitas

117,70 €

F11

11 Flores

117,70 €

F12

12 Flores

117,70 €

F13

13 Flores

117,70 €

F14

14 Flores

117,70 €

F15

15 Flores

117,70 €

F16

16 Froitas

83,47 €

F17

17 Froitas

112,64 €

M01

1 Queixos

86,72 €

M02

2 Froitas (central)

82,84 €

M07

7 Froitas (central)

86,72 €

M08

8 Queixos

100,11 €

VCA

Cafetería

496,82 €

VKI

KIOSKO

142,43 €

VPA
VFR

Panadería
FROIZ
TOTAL

496,82 €
2.940,50 €
12.956,75 €

SEGUNDO.- Aprobar as liquidacións trimestráis correspondentes ó exercicio 2008 ós seguintes
titulares:
1º TRIMESTRE (fin plazo ingreso 30/11/08)
POSTO
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B19
B21
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B53
C02
C03
C06

DENDE
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008

ATA
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008

NIF
36009461
36009461
76985059
76985059
35965302H
35275521F
35946519A
35946519A
36087410L
36141242P
35995188G
36020904Y
36007650T
35910877
35996792K
36066578
35964840Q
76893295
35988892
35974660
35974660
35974660
36043560
36043560
36045627G
35987710R
36000943
36037159
36043560
36020137
35983235
76888473
76888473
35981023
35981023
36003788W
35979477
36037159
36037159
35981023
36008279
35973760
35927472T

NOME
Manuel Jorge Seijo
Manuel Jorge Seijo
Ana Mª. Fernandez Morell
Ana Mª. Fernandez Morell
Luisa Domínguez Amoedo
Fermina Lorenza Barreiro Rial
Berlamar Gonzalez Doval
Berlamar Gonzalez Doval
Vicenta Galiana Rodríguez
Penélope Rodríguez Besada
Josefina Marcos Vidal
Amelia Conde Dorna
María Teresa Marcos Vidal
Antonia Barreras Varela
María del Pilar Collazo Barreras
María del Pilar Rodríguez Alonso
Marina Villanueva Cosano
Marly Rodríguez Lemos
Carmen Oya Amoedo
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Susana Quevedo González
María del Carmen Fraga Mariño
Carmen Amoedo Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Estela Araujo Castro
Mª Carmen Araujo Castro
Plácida Castro Castro
Plácida Castro Castro
Gloria Cal Canda
Gloria Cal Canda
Ana María Alves González
Victoria Alves González
María Dolores Oya Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Gloria Cal Canda
Mª Angeles Bastos Besada
Mª Carmen Dominguez Fernandez
Alvaro Veiga Domínguez

TOTAL
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
250,41 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
250,41 €
260,16 €
260,16 €
250,41 €
307,59 €
250,41 €
260,16 €
255,93 €
255,93 €
260,16 €
250,41 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
287,70 €
287,70 €
288,30 €
455,28 €
452,31 €
455,28 €
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C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C23
C25
C27
C42

01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008

31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008

35988281C
35988281C
09993418
35893911
35911949Y
36156380N
36156380N
36099677G
36009984
36009984
35789951
35970491D
36084218
34589134

C54
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F11
F12
F13
F14
F15

01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008

31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/08
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008

36080781
76960107
35983073X
36052781
35861004
35861004
35952115
35952115
35891136
35951480
35891136
36034320
36034320

F16

01/01/2008

31/03/2008 36014120F

F17
M01
M02
M07
M08
VCA
VKI
VPA

01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008

31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008
31/03/2008

36014120F
35977070
36059473
35936691
35977070
78786245
36071741J
35990406

Gerardo Rodríguez Rodríguez
Gerardo Rodríguez Rodríguez
Domingo Carrera Pajares
María Hilda Fernández Lòpez
Rosario Fernandez Lopez
Hector Soto González
Hector Soto González
José Antonio Beltrán Castro
Jose Manuel Fraga Perez
Jose Manuel Fraga Perez
Manuel Gil Rocha
Natividad González Cayetano
Patricia Rodríguez Cendón
Francisco Guede Coello
Fernando Manuel González
Rodríguez
Rosa Amoedo Bouzón
Francisca Amoedo Bouzón
Raúl Fontán Villanueva
Carmen Pintos Rivas
Carmen Pintos Rivas
Margarita Hernández Rodríguez
Margarita Hernández Rodríguez
Teresa Mayor Montenegro
Marcelina Casal Soto
Teresa Mayor Montenegro
Manuel Rosario Gonzalez
Manuel Rosario Gonzalez
María de los Angeles Fernández
Covelo
María de los Angeles Fernández
Covelo
Josefina Villanueva Gondar
María Pilar Alonso Quiñónes
Herminia Alonso Pintos
Josefina Villanueva Gondar
Gerardo Lens Fuentes
Mónica Teresa Marcos Guerrero
Jesús Abalde Guiadanes
TOTAL

518,79 €
518,79 €
542,01 €
542,01 €
542,01 €
506,34 €
542,01 €
521,49 €
521,67 €
542,01 €
542,01 €
521,67 €
542,01 €
521,67 €
542,01 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
250,41 €
337,92 €
260,16 €
248,52 €
260,16 €
300,33 €
1.490,46 €
427,29 €
1.490,46 €
29.112,12 €

2º TRIMESTRE(fin plazo ingreso 31/12/08)
POSTO
B01
B02
B03
B04
B05

DENDE
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008

ATA
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008

NIF
36009461
36009461
76985059
76985059
35965302H

NOME
Manuel Jorge Seijo
Manuel Jorge Seijo
Ana Mª. Fernandez Morell
Ana Mª. Fernandez Morell
Luisa Domínguez Amoedo

TOTAL
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
250,41 €

B06
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B19
B21
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B53
C02
C03
C06
C06
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20

01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/06/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008

30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
31/5/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008

35275521F
35946519A
35946519A
36087410L
36141242P
35995188G
36020904Y
36007650T
35910877
35996792K
36066578
35964840Q
76893295
35988892
35974660
35974660
35974660
36043560
36043560
36045627G
35987710R
36000943
36037159
36043560
36020137
35983235
76888473
76888473
35981023
35981023
36003788W
35979477
36037159
36037159
35981023
36008279
35973760
36096211B
35927472T
35988281C
35988281C
09993418
35893911
35911949Y
36156380N
36156380N
36099677G
36009984

Fermina Lorenza Barreiro Rial
Berlamar Gonzalez Doval
Berlamar Gonzalez Doval
Vicenta Galiana Rodríguez
Penélope Rodríguez Besada
Josefina Marcos Vidal
Amelia Conde Dorna
María Teresa Marcos Vidal
Antonia Barreras Varela
María del Pilar Collazo Barreras
María del Pilar Rodríguez Alonso
Marina Villanueva Cosano
Marly Rodríguez Lemos
Carmen Oya Amoedo
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Susana Quevedo González
María del Carmen Fraga Mariño
Carmen Amoedo Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Estela Araujo Castro
Mª Carmen Araujo Castro
Plácida Castro Castro
Plácida Castro Castro
Gloria Cal Canda
Gloria Cal Canda
Ana María Alves González
Victoria Alves González
María Dolores Oya Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Gloria Cal Canda
Mª Angeles Bastos Besada
Mª Carmen Dominguez Fernandez
Ricardo Pérez Prado
Alvaro Veiga Domínguez
Gerardo Rodríguez Rodríguez
Gerardo Rodríguez Rodríguez
Domingo Carrera Pajares
María Hilda Fernández Lòpez
Rosario Fernandez Lopez
Hector Soto González
Hector Soto González
José Antonio Beltrán Castro
Jose Manuel Fraga Perez

260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
250,41 €
260,16 €
260,16 €
250,41 €
307,59 €
250,41 €
260,16 €
255,93 €
255,93 €
260,16 €
250,41 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
287,70 €
287,70 €
288,30 €
455,28 €
452,31 €
151,76 €
303,52 €
518,79 €
518,79 €
542,01 €
542,01 €
542,01 €
506,34 €
542,01 €
521,49 €
521,67 €

S.ord. 17.11.08

C21
C23
C25
C27
C42

01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008

30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008

36009984
35789951
35970491D
36084218
34589134

C54
F01
F02
F03
F04
F04
F05
F05
F06
F07
F11
F12
F13
F14
F15

01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/05/2008
01/04/2008
01/05/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008

30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/4/2008
30/6/2008
30/4/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008

36080781
76960107
35983073X
36052781
35861004
36045633X
35861004
36011020N
36027207G
36046293A
35891136
35951480
35891136
36034320
36034320

F16

01/04/2008 30/6/2008

36014120F

F17
M01
M02
M07
M08
VCA
VKI
VPA

01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008
01/04/2008

36014120F
35977070
36059473
35936691
35977070
78786245
36071741J
35990406

30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008
30/6/2008

Jose Manuel Fraga Perez
Manuel Gil Rocha
Natividad González Cayetano
Patricia Rodríguez Cendón
Francisco Guede Coello
Fernando Manuel González
Rodríguez
Rosa Amoedo Bouzón
Francisca Amoedo Bouzón
Raúl Fontán Villanueva
Carmen Pintos Rivas
María Manuela Táboas Pintos
Carmen Pintos Rivas
María del Pilar Táboas Pintos
José Luis Bugarín Hernández
María del Carmen Soto Vieiro
Teresa Mayor Montenegro
Marcelina Casal Soto
Teresa Mayor Montenegro
Manuel Rosario Gonzalez
Manuel Rosario Gonzalez
María de los Angeles Fernández
Covelo
María de los Angeles Fernández
Covelo
Josefina Villanueva Gondar
María Pilar Alonso Quiñónes
Herminia Alonso Pintos
Josefina Villanueva Gondar
Gerardo Lens Fuentes
Mónica Teresa Marcos Guerrero
Jesús Abalde Guiadanes
TOTAL

542,01 €
542,01 €
521,67 €
542,01 €
521,67 €
542,01 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
117,70 €
235,40 €
117,70 €
235,40 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
250,41 €
337,92 €
260,16 €
248,52 €
260,16 €
300,33 €
1.490,46 €
427,29 €
1.490,46 €
29.112,12 €

3º TRIMESTRE(fin plazo ingreso 31/01/09)
POSTO
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B08
B09
B10
B11
B12
B14

DENDE
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008

ATA
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008

NIF
36009461
36009461
76985059
76985059
35965302H
35275521F
35946519A
35946519A
36087410L
36141242P
35995188G
36007650T

NOME
Manuel Jorge Seijo
Manuel Jorge Seijo
Ana Mª. Fernandez Morell
Ana Mª. Fernandez Morell
Luisa Domínguez Amoedo
Fermina Lorenza Barreiro Rial
Berlamar Gonzalez Doval
Berlamar Gonzalez Doval
Vicenta Galiana Rodríguez
Penélope Rodríguez Besada
Josefina Marcos Vidal
María Teresa Marcos Vidal

TOTAL
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
250,41 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €

B15
B16
B17
B19
B21
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B53
C02
C03
C06
C12
C13
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C23
C25
C27
C42
C54
F01
F02
F03
F04

01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008

30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008

35910877
35996792K
36066578
35964840Q
76893295
35988892
35974660
35974660
35974660
36043560
36043560
36045627G
35987710R
36000943
36037159
36043560
36020137
35983235
76888473
76888473
35981023
35981023
36003788W
35979477
36037159
36037159
35981023
36008279
35973760
36096211B
35988281C
35988281C
35893911
35911949Y
36156380N
36156380N
36099677G
36009984
36009984
35789951
35970491D
36084218
34589134
36080781
76960107
35983073X
36052781
36045633X

Antonia Barreras Varela
María del Pilar Collazo Barreras
María del Pilar Rodríguez Alonso
Marina Villanueva Cosano
Marly Rodríguez Lemos
Carmen Oya Amoedo
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Susana Quevedo González
María del Carmen Fraga Mariño
Carmen Amoedo Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Estela Araujo Castro
Mª Carmen Araujo Castro
Plácida Castro Castro
Plácida Castro Castro
Gloria Cal Canda
Gloria Cal Canda
Ana María Alves González
Victoria Alves González
María Dolores Oya Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Gloria Cal Canda
Mª Angeles Bastos Besada
Mª Carmen Dominguez Fernandez
Ricardo Pérez Prado
Gerardo Rodríguez Rodríguez
Gerardo Rodríguez Rodríguez
María Hilda Fernández Lòpez
Rosario Fernandez Lopez
Hector Soto González
Hector Soto González
José Antonio Beltrán Castro
Jose Manuel Fraga Perez
Jose Manuel Fraga Perez
Manuel Gil Rocha
Natividad González Cayetano
Patricia Rodríguez Cendón
Francisco Guede Coello
Fernando Manuel González Rodríguez
Rosa Amoedo Bouzón
Francisca Amoedo Bouzón
Raúl Fontán Villanueva
María Manuela Táboas Pintos

260,16 €
260,16 €
250,41 €
260,16 €
260,16 €
250,41 €
307,59 €
250,41 €
260,16 €
255,93 €
255,93 €
260,16 €
250,41 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
287,70 €
287,70 €
288,30 €
455,28 €
452,31 €
455,28 €
518,79 €
518,79 €
542,01 €
542,01 €
506,34 €
542,01 €
521,49 €
521,67 €
542,01 €
542,01 €
521,67 €
542,01 €
521,67 €
542,01 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €

S.ord. 17.11.08

F05
F06
F07
F11
F12
F13
F14
F15

01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008

30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008

36011020N
36027207G
36046293A
35891136
35951480
35891136
36034320
36034320

F16

01/07/2008

30/09/2008 36014120F

F17
M01
M02
M07
M08
VCA
VKI
VPA

01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
01/07/2008

30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008
30/09/2008

36014120F
35977070
36059473
35936691
35977070
78786245
36071741J
35990406

María del Pilar Táboas Pintos
José Luis Bugarín Hernández
María del Carmen Soto Vieiro
Teresa Mayor Montenegro
Marcelina Casal Soto
Teresa Mayor Montenegro
Manuel Rosario Gonzalez
Manuel Rosario Gonzalez
María de los Angeles Fernández
Covelo
María de los Angeles Fernández
Covelo
Josefina Villanueva Gondar
María Pilar Alonso Quiñónes
Herminia Alonso Pintos
Josefina Villanueva Gondar
Gerardo Lens Fuentes
Mónica Teresa Marcos Guerrero
Jesús Abalde Guiadanes
TOTAL

353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
250,41 €
337,92 €
260,16 €
248,52 €
260,16 €
300,33 €
1.490,46 €
427,29 €
1.490,46 €
28.309,95 €

4º TRIMESTRE(fin plazo ingreso 28/02/09)
POSTO
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B08
B09
B10
B11
B12
B14
B15
B16
B17
B19
B20
B21
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30

DENDE
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008

ATA
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008

NIF
36009461
36009461
76985059
76985059
35965302H
35275521F
35946519A
35946519A
36087410L
36141242P
35995188G
36007650T
35910877
35996792K
36066578
35964840Q
36041360S
76893295
36130616P
36078831L
35988892
35974660
35974660
35974660
36043560
36043560

NOME
Manuel Jorge Seijo
Manuel Jorge Seijo
Ana Mª. Fernandez Morell
Ana Mª. Fernandez Morell
Luisa Domínguez Amoedo
Fermina Lorenza Barreiro Rial
Berlamar Gonzalez Doval
Berlamar Gonzalez Doval
Vicenta Galiana Rodríguez
Penélope Rodríguez Besada
Josefina Marcos Vidal
María Teresa Marcos Vidal
Antonia Barreras Varela
María del Pilar Collazo Barreras
María del Pilar Rodríguez Alonso
Marina Villanueva Cosano
María Teresa Costas Juncal
Marly Rodríguez Lemos
María Emilia Costas Juncal
Luisa Costas Juncal
Carmen Oya Amoedo
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Julia Quinteiro Quintas
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Mª Carmen Alonso Gonzalez

TOTAL
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
250,41 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
250,41 €
260,16 €
312,21 €
260,16 €
312,21 €
312,21 €
250,41 €
307,59 €
250,41 €
260,16 €
255,93 €
255,93 €

B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B53
C02
C03
C06
C12
C13
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C23
C25
C27
C42

01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008

31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008

36045627G
35987710R
36000943
36037159
36043560
36020137
35983235
76888473
76888473
35981023
35981023
36003788W
35979477
36037159
36037159
35981023
36008279
35973760
36096211B
35988281C
35988281C
35893911
35911949Y
36156380N
36156380N
36099677G
36009984
36009984
35789951
35970491D
36084218
34589134

C54
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F11
F12
F13
F14
F15

01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008

31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008

36080781
76960107
35983073X
36052781
36045633X
36011020N
36027207G
36046293A
35891136
35951480
35891136
36034320
36034320

F16
F17

01/10/2008
01/10/2008

31/12/2008 36014120F
31/12/2008 36014120F

Susana Quevedo González
María del Carmen Fraga Mariño
Carmen Amoedo Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Mª Carmen Alonso Gonzalez
Estela Araujo Castro
Mª Carmen Araujo Castro
Plácida Castro Castro
Plácida Castro Castro
Gloria Cal Canda
Gloria Cal Canda
Ana María Alves González
Victoria Alves González
María Dolores Oya Amoedo
María Dolores Oya Amoedo
Gloria Cal Conde
Mª Angeles Bastos Besada
Mª Carmen Dominguez Fernandez
Ricardo Pérez Prado
Gerardo Rodríguez Rodríguez
Gerardo Rodríguez Rodríguez
María Hilda Fernández Lòpez
Rosario Fernandez Lopez
Hector Soto González
Hector Soto González
José Antonio Beltrán Castro
Jose Manuel Fraga Perez
Jose Manuel Fraga Perez
Manuel Gil Rocha
Natividad González Cayetano
Patricia Rodríguez Cendón
Francisco Guede Coello
Fernando Manuel González
Rodríguez
Rosa Amoedo Bouzón
Francisca Amoedo Bouzón
Raúl Fontán Villanueva
María Manuela Táboas Pintos
María del Pilar Táboas Pintos
José Luis Bugarín Hernández
María del Carmen Soto Vieiro
Teresa Mayor Montenegro
Marcelina Casal Soto
Teresa Mayor Montenegro
Manuel Rosario Gonzalez
Manuel Rosario Gonzalez
María de los Angeles Fernández
Covelo
María de los Angeles Fernández

260,16 €
250,41 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
260,16 €
287,70 €
287,70 €
288,30 €
455,28 €
452,31 €
455,28 €
518,79 €
518,79 €
542,01 €
542,01 €
506,34 €
542,01 €
521,49 €
521,67 €
542,01 €
542,01 €
521,67 €
542,01 €
521,67 €
542,01 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
353,10 €
250,41 €
337,92 €
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M01
M02
M07
M08
VCA
VKI
VPA

01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008

31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008

35977070
36059473
35936691
35977070
78786245
36071741J
35990406

Covelo
Josefina Villanueva Gondar
María Pilar Alonso Quiñónes
Herminia Alonso Pintos
Josefina Villanueva Gondar
Gerardo Lens Fuentes
Mónica Teresa Marcos Guerrero
Jesús Abalde Guiadanes
TOTAL

260,16 €
248,52 €
260,16 €
300,33 €
1.490,46 €
427,29 €
1.490,46 €
29.246,58 €

TERCEIRO.- Remitir copia da presente á Recadación Municipal para a emisión dos correspondentes
instrumentos cobratorios.

46(1762).RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO POR DISTRIBUCIONES FROIZ
S.A. CONTRA LIQUIDACIÓNS POLOUSO DOS POSTOS DO MERCADO DO PROGRESO.
LIQUIDACIÓN DE COTAS DO PERÍODO ABRIL 2007-DECEMBRO 2008. ESTIMADO.
EXPTE. 5/551.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 12.11.08, dáse conta do
informe-proposta do vocal do Tribunal Económico-Administrativo, do 4.11.08, conformaco polo
concelleiro delegado de Comercio, que di o seguinte:
En Vigo, a catro de novembro de dous mil oito e en relación ó asunto que consta no encabezado, efectúase a
presente proposta de Resolución polo asinante toda vez que o 12/04/06 o Primeiro Tenente de Alcalde do
Concello de Vigo acordóu “Nomear a D. Miguel A. Pola Tombo, Vocal do Tribunal Económico-Administrativo
do Concello de Vigo para o desempeño das funcións encomendadas pola resolución de Alcaldía de data 15 de
marzo de 2006 (nela encoméndábase a tramitación do expediente do Mercado do Progreso) nos supostos de
ausencia de Dona Beatriz Barbará Rodríguez ou, en colaboración con ésta, cando a carga de traballo así o
requira, sin prexuizo das cuestións que directamente se lle encomenden”. Por outra banda, a Xunta de Goberno
Local, en sesión que tivo lugar o día 11/09/06 acordóu nomear ó asinante Interventor Técnico no Mercado do
Progreso.
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- O día 04/05/07 foille notificado ó interesado acordo da Xunta de Goberno Local de 23 de abril de
2007, xunto coa correspondente carta de pago, pola que, desestimadas as súas alegacións á proposta de
liquidación, se lle practicaba liquidación pola ocupación do posto destinado a supermercado no Mercado do
Progreso por un importe total de 82.221’86 € .
Na participación do acordo se lle indicaba que “Desestímanse as alegacións presentadas, toda vez que, tendo
sido notificada a entidade interesada de que o Concello de Vigo tiña asumida a xestión do Mercado do
Progreso, segundo consta no expediente, ante o requerimento de depósito de cantidades efectuado polo
Xulgado, debéu poñer dita circunstancia en coñecemento de éste e do Concello, a fin de exercitar, no seu caso,
as accións correspondentes. Nembargantes, optóu, ó seu risco e ventura, por depositar as citadas cantidades, en
prexuizo dos demáis acreedores, polo que debe asumir as consecuencias da súa actuación, actuación que
supuxo un acto de xestión unilateral e consentido ás costas de esta Administración.”
As ditas alegacións foran interpostas contra o trámite de audiencia e proposta de liquidación efectuado ó
interesado en data 21/12/06, nas que se lle participaba a entidade recorrente a liquidación de atrasos dende
setembro de 2004. Á vista da dita liquidación, Distribuciones Froiz SL manifestaba a súa conformidade coas
cotas aprobadas, pero manifestaba que, tendo recibido do Xulgado de Primeira Instancia nº 11 de Vigo

apercibimento de consignación de cantidades adebedadas á Asociación de Comerciantes y Vendedores del
Mercado del Progreso, depositóu neste a cantidade de 69.390’66 €.
SEGUNDO.- Recibida a dita liquidación, o interesado, en data 25/05/07, previo pagamento da liquidación,
interpuxo recurso de reposición contra a mesma, reiterando as súas alegacións e comunicando liquidación do
depósito efectuado.
En virtude da dita liquidación, foron definitivamente retidos a Distribuciones Froiz SL 42.642’42 € e devolto o
sobrante de 26.748’24 €.
Da mencionada liquidación resulta que o Xulgado, no procedemento de xura de contas 580/2005, non retivo
cantidade algunha que non fora adebedada por Distribuciones Froiz SL á Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso, toda vez que, ainda no secuestro da concesión, o Concello de Vigo actúa
en nome e por conta do concesionario. Por outra banda, nin é preciso xustificar a obediencia debida ós
requerimentos xudiciáis.
TERCEIRO.- Procede, polo tanto, considerar coma ingresados en exceso, tal e coma manifesta o recurrente, a
cantidade de 42.642’45 €, cantidade finalmente retida polo Xulgado, segundo documentación que aporta.
Tendo en conta que os 82.221’86 € corresponden as liquidacións do período setembro de 2004 a marzo de 2007
e as cotas mensuáis de Distribuciones Froiz SL son de 2.821’98 € para o exercicio 2007 e, en aplicación do IPC
do 4’2%, de 2.940’5 € para o 2008, polo que resultan unas cotas adebedadas polo usuario de 60.683’82 €
(2.821’98*9+2.940’5*12) para o período abril 2007-decembro 2008, resulta procedente considerar coma un
ingreso a conta os citados 42.646’45 € e remitir carta de pago polos restantes 18.037’37 €.
CARTO.- É competencia da Xunta de Goberno Local a resolución do presente recurso potestativo de reposición,
de conformidade cós artigos 56 da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Réxime Local e 116.1 da Lei 30/1992,
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedimento Administrativo Común, por ser ésta quen
adoptóu o acordo impugnado.
Vistos os antecedentes subliñados, proponse á Xunta de Goberno Local, previa remisión da proposta á
Intervención Xeral, por si procedese a súa fiscalización, a adopción do seguinte ACORDO
PRIMEIRO.- Estimar o recurso de reposición interposto por Distribuciones Froiz SL contra o acordo da Xunta
de Goberno Local de 23 de abril de 2007, considerando ingresada en exceso a cantidade de 42.642’45 €
SEGUNDO.- Considerar os citados 42.642’45 € coma un ingreso a conta das cantidades adebedadas polas
cotas correspondentes ó período abril 2007-decembro 2008, por un importe total de 60.683’82 €, resultando un
saldo a favor do Concello de Vigo por un total de 18.037’37 € e remitindo carta de pagamento por esta
cantidade, considerando saldadas as contías adebedadas pola ocupación do posto de supermercado, ubicado na
planta principal do Mercado do Progreso, ata o mes de decembro de 2008 inclusive.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
47(1763).SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE AVAL A NOME DA ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES VENDEDORES DO MERCADO DO PROGRESO POR CONTRATO DE
XESTIÓN/EXPLOTACIÓN DO MERCADO DO PROGRESO. EXPTE. 6/551.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 12.11.08, dáse conta do
informe-proposta do vogal do Tribunal Económico-Administrativo, do 4.11.08, conformado polo
concelleiro delegado de Comercio, que di o seguinte:
En Vigo, a catro de novembro de dous mil oito e en relación ó asunto que consta no encabezado, efectúase a
presente proposta de Resolución polo asinante toda vez que o 12/04/06 o Primeiro Tenente de Alcalde do
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Concello de Vigo acordóu “Nomear a D. Miguel A. Pola Tombo, Vocal do Tribunal Económico-Administrativo
do Concello de Vigo para o desempeño das funcións encomendadas pola resolución de Alcaldía de data 15 de
marzo de 2006 (nela encoméndábase a tramitación do expediente do Mercado do Progreso) nos supostos de
ausencia de Dona Beatriz Barbará Rodríguez ou, en colaboración con ésta, cando a carga de traballo así o
requira, sin prexuizo das cuestións que directamente se lle encomenden”. Por outra banda, a Xunta de Goberno
Local, en sesión que tivo lugar o día 11/09/06 acordóu nomear ó asinante Interventor Técnico no Mercado do
Progreso.
FEITOS E FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- O 19 de xullo de 2007, Dona Lourdes Gil Moure, coma Presidenta da Asociación de Comerciantes
y Vendedores del Mercado del Progreso, solicitóu a devolución do aval depositado ante o Concello de Vigo por
importe de 3.005 €, para cubrir as responsabilidades da xestión do Mercado do Progreso.
SEGUNDO.- En sesión ordinaria que tivo lugar o Sesión do 17 de setembro de 2007, a Xunta de Goberno
Local tratóu o seguinte asunto:
“20(1713).DAR CONTA DA COMPLETA EXECUCIÓN DO CONVENIO DE RESOLUCIÓN DE
MÚTUO ACORDO DA CONCESIÓN DA XESTIÓN DO MERCADO DO PROGRESO ENTRE O CONCELLO
DE VIGO E A “ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y VENDEDORES DEL MERCADO DEL PROGRESO”.
EXPTE. 18058/240.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do co informe do interventor técnico do Mercado do
Progreso, do 12.09.07, conformado polo concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, que di o seguinte:
En Vigo, a doce de setembro de dous mil sete e en relación ó asunto que consta no encabezado, efectúase o
presente informe polo asinante toda vez que a Xunta de Goberno Local, en sesión que tivo lugar o día 11/09/06
acordóu nomear ó asinante Interventor Técnico no Mercado do Progreso.
Resultan relevantes os seguintes
FEITOS
PRIMEIRO.- .- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 14 de maio de 2007, adoptou o acordo de
autorizar a sinatura de convenio de resolución de mutuo acordo coa Asociación de Comerciantes y Vendedores
del Mercado del Progreso da concesión administrativa para a Xestión do Mercado do Progreso, establecendo as
seguintes cláusulas:
“(…)PRIMEIRA.- O Concello de Vigo asume a totalidade das débedas –obrigas de pago- que a Asociación
Concesionaria ten contraido coas empresas que se citan contratadas no seu día para a prestación de distintos
servizos no mercado incluindo nelas aquelas que sexan consecuencia da defensa extraxudicial ou xudicial dos
seus intereses:
-Limpezas Cies S.L.
-Porteros e Controladores Industriales S.L.
-Aqualia S.A.
-Securitas Seguridade España S.A.(...)
QUINTA.- O Concello de Vigo en concepto de indemnización da rendabilidade -beneficio industrial- deixada de
percibir polos anos que restan de concesión comprométese a aboar á Asociación Concesionaria a cantidade de
150.000 € que será satisfeita na súa integridade cando se produzca o efectivo ingreso na Recadación municipal
das cantidades derivadas do Acordo da Xunta de Goberno Local de 23 de abril de 2007 no expediente de
Aprobación de Tarefas polo uso dos postos do Mercado do Progreso para o ano 2007 e de liquidacións de
atrasos ata marzo de 2007.(...)”
SEGUNDO.- O día 11 de xuño de 2007, o Sr. Primeiro Tenente de Alcalde resolvéu:
“PRIMEIRO.- Dispoñer o pagamento dos 150.000 € ós que se refire a cláusula QUINTA do Convenio, mediante
a emisión do correspondente cheque pola Tesourería Municipal a nome da Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado de El Progreso, que será entregado no momento da sinatura do Convenio. A entrega do
cheque se efectuará ó Interventor Técnico do Mercado do Progreso, quen esixirá no momento da entrega á
representante da Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso o oportuno recibín.

SEGUNDO.- Unha vez asinado o Convenio e xustificada a entrega do cheque á Asociación de Comerciantes y
Vendedores del Mercado del Progreso, deberá procederse polo Interventor Técnico do Mercado do Progreso a
tramitar os expedientes encaminados a executar o contido da cláusula PRIMEIRA do Convenio, dándose deste
xeito por perfeccionado na súa totalidade o “Convenio de resolución por mutuo acordo da concesión da xestión
do Mercado do Progreso entre o Concello de Vigo e a Asociación de Comerciantes do Mercado do Progreso”.
TERCEIRO.- O día 9 de xullo de 2007, a Sra Concelleira Delegada da Área de Economía e Facenda, resolvéu,
en catro resolucións diferentes, o seguinte:
a) PRIMEIRO.- Dispoñer o pagamento de 67.676’11 € ós que se refire o presente informe, mediante a emisión
do correspondente cheque pola Tesourería Municipal a nome de Limpiezas Cíes SL, con NIF B36631935 con
cargo á partida 1210.2270611
SEGUNDO.- Simultáneamente á entrega do cheque, por representante acreditado da citada entidade, deberá
procederse á sinatura de documento, que se incorporará ó expediente, có seguinte literal: “có abono polo
Concello de Vigo da cantidade de 67.676’11 € a entidade que representa considera saldadas as cantidades que
lle son adebedadas pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso polos servizos
prestados ata o día 10 de marzo de 2006, renunciando dende o momento do pago a calqueira acción
administrativa e/ou xudicial de requerimento de cantidades adebedadas, desistindo, no seu caso, de cantos
procedimentos estean abertos en calqueira vía”.
TERCEIRO.- Unha vez executado a totalidade do Convenio, daráse conta á Xunta de Goberno Local na
primeira sesión que teña lugar.”
b) “PRIMEIRO.- Dispoñer o pagamento de 32.520 € ós que se refire o presente informe, mediante a emisión do
correspondente cheque pola Tesourería Municipal a nome de Securitas Seguridad España SA, con NIF
A79252219 con cargo á partida 1210.2270611
SEGUNDO.- Simultáneamente á entrega do cheque, por representante acreditado da citada entidade, deberá
procederse á sinatura de documento, que se incorporará ó expediente, có seguinte literal: “có abono polo
Concello de Vigo da cantidade de 32.520 € a entidade que representa considera saldadas as cantidades que lle
son adebedadas pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso polos servizos
prestados ata o día 10 de marzo de 2006, renunciando dende o momento do pago a calqueira acción
administrativa e/ou xudicial de requerimento de cantidades adebedadas, desistindo, no seu caso, de cantos
procedimentos estean abertos en calqueira vía”.
TERCEIRO.- Unha vez executado a totalidade do Convenio, daráse conta á Xunta de Goberno Local na
primeira sesión que teña lugar.”
c) “PRIMEIRO.- Dispoñer o pagamento de 60.540’23 € ós que se refire o presente informe, mediante a emisión
do correspondente cheque pola Tesourería Municipal a nome de Porteros y Controladores Industrialres SL, con
NIF B36933133 con cargo á partida 1210.2270611
SEGUNDO.- Simultáneamente á entrega do cheque, por representante acreditado da citada entidade, deberá
procederse á sinatura de documento, que se incorporará ó expediente, có seguinte literal: “có abono polo
Concello de Vigo da cantidade de 60.540’23 € a entidade que representa considera saldadas as cantidades que
lle son adebedadas pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso polos servizos
prestados ata o día 10 de marzo de 2006, renunciando dende o momento do pago a calqueira acción
administrativa e/ou xudicial de requerimento de cantidades adebedadas, desistindo, no seu caso, de cantos
procedimentos estean abertos en calqueira vía”.
TERCEIRO.- Unha vez executado a totalidade do Convenio, daráse conta á Xunta de Goberno Local na
primeira sesión que teña lugar.”
d) “PRIMEIRO.- Dispoñer o pagamento de 4.001’50 € ós que se refire o presente informe, mediante a emisión
do correspondente cheque pola Tesourería Municipal a nome de Aqualia-FCC Vigo UTE, con NIF G79820833
con cargo á partida 1210.2270611
SEGUNDO.- Simultáneamente á entrega do cheque, por representante acreditado da citada entidade, deberá
procederse á sinatura de documento, que se incorporará ó expediente, có seguinte literal: “có abono polo
Concello de Vigo da cantidade de 4.001’50 € a entidade que representa considera saldadas as cantidades que
lle son adebedadas pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso polos servizos
prestados ata o día 10 de marzo de 2006, renunciando dende o momento do pago a calqueira acción
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administrativa e/ou xudicial de requerimento de cantidades adebedadas, desistindo, no seu caso, de cantos
procedimentos estean abertos en calqueira vía”.
TERCEIRO.- Unha vez executado a totalidade do Convenio, daráse conta á Xunta de Goberno Local na
primeira sesión que teña lugar.”
Efectuados os pagamentos ós que se refire o presente e asinados os desestimento, segundo documentación que
se adxunta,
DÁSE CONTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Do perfeccionamento do convenio de resolución de mutuo acordo coa Asociación de Comerciantes y Vendedores
del Mercado del Progreso da concesión administrativa para a Xestión do Mercado do Progreso, de tal xeito que
o Concello de Vigo asumíu plenamente a xestión directa do mesmo.
Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.”
TERCEIRO.- Resolta, pois, de mútuo acordo, a concesión municipal, procede devolver o aval solicitado, ó
implicar a devandita resolución ausencia de responsabilidade algunha do antigo concesionario da Xestión do
Mercado do Progreso.
Vistos os antecedentes subliñados, proponse á Xunta de Goberno Local, previa remisión da proposta á
Intervención Xeral, por si procedese a súa fiscalización, a adopción do seguinte ACORDO
Proceder á devolución do aval constituído pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del
Progreso por importe de 3.005 €, número de operación 200300042551 de data 3 de xuño de 2003 para
responder das responsabilidades derivadas da xestión do Mercado do Progreso, toda vez que na proposta que
antecede emítese informe favorable.
Comuníqueselle este acordo á Intervención Xeral para os efectos oportunos.

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

48(1764).RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA O ACORDO DE CONSTITUCIÓN DE
SERVIDUME DE MEDIANERÍA RECÍPROCA DAS PARCELAS 2 E 3 DO PLAN PARCIAL
GANDARIÑA. EXPTE. 4847/401.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da técnica de Admón. Xeral,
do 5.11.08, conformado polo director da oficina de Planeamento e Xestión que di o seguinte:
A Xunta de goberno local, na súa sesión de 1/09/2008, acordou aceptar a constitución da servidumbre de
medianería recíproca da parcelas número 3 (integrada no Patrimonio municipal do solo) e número 2
(propiedade das entidades “La Bouza Sur, S.L.” , “Nayter, S.L” e “Apariper S.L.U” e establecer como obriga
recíproca a de que as edificacións que se constrúan teñan como aliñación a oficial do viario ao que dan fronte,
formalizando a constitución da servidumbre en escritura pública, para proceder acto seguido á súa inscrición
rexistral. O devandito acordo foi notificado ao interesado mediante comparecencia nestas dependencias
municipais o 3/10/08.
Don Juan Manuel Pérez Pamies presenta con Rexistro de entrada na Xerencia municipal de urbanismo de data
10/10/08 (DOC. 80125489), recurso de reposición contra o devandito acordo.
Con data 29/10/08 o adxunto ao director de xestión e planeamento informou o seguinte:
“Con data 10 de outubro de 2008, DOC nº 80125489, D. Juan Manuel Pérez Pamies alega que no acordo da
Xunta de Goberno Local de 1 de setembro de 2008, en concreto no punto 12º do mesmo, non se recolle con

exactitude o solicitado no expediente 4874/401 e que o acordo adoptado non se axusta ás determinacións da
propia ordenanza G-2 do plan parcial de Gandariña, polo que solicita a modificación do mesmo.
En canto ó acordo citado, efectivamente figura que a solicitude presentada refírese á constitución dunha
“servidume recíproca de medianeira” cando o certo é que a citada solicitude é de adosamento das futuras
edificacións en parcelas colindantes sen ter que compartir paredes medianeiras, tal como prevé a propia
ordenanza G-2.( A ordenanza prevé o adosamento ós laterais sempre e cando se trate de edificacións apegadas
ou pareadas en proxecto único ou cando exista acordo rexistral entre os propietarios das fincas colindantes
para adosarse ou abrir luces na parcela contigua. En caso contrario a separación será de 3,00 metros).
Por outra banda recurre o apartado 2º do acordo no que se establece como obriga recíproca a que as
edificacións que se construian en ambas parcelas teñan como aliñación de fachadas as do viario a que fan
fronte, argumentando que sobre a propiedade á que representa vense tramitando un proxecto de execución,
expediente 62526/421. Consultado o citado expediente pódese comprobar que a edificación con licencia de 23
de xullo de 2008 é unha edificación illada con recuados de 3 metros a lindeiros e á que se refire o alegante é un
proxecto reformado con adosamento á parcela nº 3 do Concello e que non dispón de licencia.
Esta edificación que figura no proxecto reformado compartiría adosamento coa futura edificación a construír
na parcela nº 3 do Concello ó longo dunha lonxitude de 63,75 m dun total de lindeiro de 82,35 m. E dicir, a
futura edificación a construír na parcela municipal debería recuarse da parcela do solicitante 3 metros nunha
lonxitude de 18,60 m.
A proposta do solicitante de acordo ó proxecto presentado e pendente de licencia, condiciona a futura
ordenación da parcela do Concello, polo que no caso de manterse a proposta de adosamento exclusivamente no
tramo de lindeiro coincidente coa súa edificación, o Concello debería dispoñer sobre a parcela nº 2 dun dereito
de luces e vistas no(s) tramo(s) do lindeiro compartido e que figure libre de edificación.”
FUNDAMENTOS DE DEREITO
I. Regulación da tramitación do recurso de reposición:
Os artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das Administracións públicas e do
procedemento administrativo común (LRX-PAC), regulan o recurso potestativo de reposición, dispoñendo que o
prazo para a interposición do recurso de reposición será dun mes, se o acto fose expreso.
O recurso foi interposto en prazo e procede, polo tanto, entrar a valorar as cuestión relativas ao fondo do
mesmo.
II. Alegacións:
Os interesados consideran que o acordo adoptado non recolle con exactitude o solicitado nin tampouco se
axusta ás determinacións da ordenanza G-2, xa que alegan:
- en primeiro lugar: que a medianería que se recoñece consiste en que os edificios que se constrúan nas dúas
parcelas teñan unha parede medianeira sobre o linde de ambas propiedades, sendo esta parede de titularidade
mancomunada. No en tanto, o que realmente se solicitou de conformidade co establecido na ordenanza G-2 é a
formalización dun documento que recollese o acordo entre os propietarios das dúas parcelas, que suprimindo o
recuado de tres metros permita o adose das futuras edificacións no linde das parcelas 2 e 3, construíndose cada
unha das futuras edificacións sobre a súa respectiva parcela pero arrimando hacia o linde referenciado as
respectivas paredes do edificio, con carácter independiente cada unha delas, podendo adosarse entre sí pero sen
permitir a apertura de luces nin que ningunha das dúas paredes sirvan de carga ou soporte para calquera
estrutura ou instalación allea ao seu propio edificio; e,
- en segundo lugar: alegan que respecto da obriga recíproca de que as edificacións que se constrúan teñan
como aliñación a oficial ao viario ao que dan frónte, para evitar a existencia de futuras medianeiras nos
laterais, na súa opinión xa non é necesaria ao estar presentado desde o 22/09/03 o proxecto de execución da
edificación que se prevé construir sobre a parcela 2 (expte. 62.562/421), polo que por parte dos servizos
municipais xa se ten exacto coñecemento da ubicación e dimensións da futura construción e, en consecuencia os
riscos que se pretende evitar xa non se poden producir, sobre todo tendo en conta que a propia ordenanza G-2
establece a vontade do propietario da parcela 3 (Concello de Vigo) de implantar a futura edificación na
aliñación oficial ao viario ao que da frónte ou ben a cinco metros á súa elección.
Finalmente, achégase borrador de escritura que se propón para a súa sinatura.
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III. Acordo rexistral para adosarse ou abrir luces:
A ordenanza G-2 do Plan parcial Gandariña prevé o adosamento aos laterais sempre e cando se trate de
edificacións apegadas ou pareadas en proxecto único ou cando exista acordo rexistral entre os propietarios das
fincas colindantes para adosarse ou abrir luces na parcela contigua, sendo a separación a lindeiro de tres
metros en caso contrario.
IV. Servidumbres:
O artigo 530 do Código civil configura a servidumbre coma un gravamen imposto sobre un inmoble (sirvente)
en beneficio doutro (dominante) pertencente a distinto dono.
A servidumbre de medianería regúlase nos artigos 572 a 579 do Código civil, atribuíndose, entre outros
supostos, a paredes divisorias dos edificios contiguos ata o punto común de elevación, construidas por metade
sobre o terreo dunha e outra fincas contiguas e respecto á que cada propietario poderá usar dela en proporción
ao dereito que teña na mancomunidade, pero sen impedir o uso común e respectivo dos demáis medianeiros.
Pola súa banda, a servidumbre de luces regúlase nos artigos 580 a 585 do Código civil.
Consonte co informado polo adxunto ao director de xestión e planeamento estímase a primeira das pretensións
do recurso de reposición presentado, admitindo o adosamento á parcela municipal nº 3, da edificación que se
proxecta construir na parcela nº 2 (expte. 62.562/421).
No en tanto, o devandito proxecto, tal e como está presentado, condiciona a futura edificación que se constrúa
na parcela municipal nº 3, xa que ao non edificarse ao longo de todo o lindeiro, isto obrigaría a que a
construción que se realice na parcela municipal se recuase tres metros da parcela nº 2 naquel tramo do lindeiro
libre da edificación proxectada, polo que para manter a proposta de adosamento exclusivamente no tramo de
lindeiro coincidente coa súa edificación, o Concello deberá dispoñer sobre a parcela nº 2 dun dereito de luces
no tramo do lindeiro compartido e que figure libre de edificación.
IV. Competencia:
De conformidade co previsto no artigo 127.1.f) da Lei 7/1895, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, modificada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, a competencia ven atribuida á Xunta de Goberno
Local.
E de conformidade cos antecedentes e fundamentos transcritos proponse á Xunta de Goberno Local a adopción
do seguinte ACORDO
PRIMEIRO: Estimar, polos motivos expresados, a primeira das alegacións presentadas no recurso de reposición
interposto por don Juan Manuel Pérez con data 10/10/08 contra o acordo da Xunta de Goberno Local do
1/09/2008, e, xa que logo, acordar a constitución dun dereito de adosamento da parcela número 3 (integrada no
Patrimonio municipal do solo) e número 2 (propiedade das entidades “La Bouza Sur, S.L.”, “Nayter, S.L” e
“Apariper S.L.U”), que se formalizará en escritura pública, para proceder acto seguido á súa inscrición
rexistral.
SEGUNDA: Desestimar, polos motivos expostos, a segunda das alegacións presentadas no recurso de
reposición interposto por don Juan Manuel Pérez con data 10/10/08 contra o acordo da Xunta de Goberno
Local do 1/09/2008, xa que o proxecto reformado e pendente de licenza que se tramita co nº 62.526/421,
condiciona a futura edificación a construir na parcela municipal nº 3, polo que para a constitución do dereito
de adosamento exclusivamente no tramo do lindeiro coincidente coa edificación que se proxecta, deberá
constituirse unha servidumbre de luces e vistas en favor da parcela nº 3 (integrada no Patrimonio municipal do
solo) sobre a parcela nº 2 (propiedade das entidades “La Bouza Sur, S.L.”, “Nayter, S.L” e “Apariper S.L.U”),
naquel tramo do lindeiro compartido e que figure libre da edificación, que se formalizará en escritura pública,
para proceder acto seguido á súa inscrición rexistral.
RECURSOS

Contra a presente resolución poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do
Contencioso-Administrativo de Vigo nos supostos previstos no artigo 8 da Lei 29/1998, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da
recepción da presente notificación.

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

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.
49(1765).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE
MOTOCICLETAS PARA A POLICÍA LOCAL. EXPTE. 33664/212.
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, visto o informe de fiscalización do 13.11.08, o informe
xurídico do 6.11.08, e de acordo co informe-proposta do xefe de Negociado de Contratación, do
10.11.08, conformado polo concelleiro da área de Mobilidade e Seguridade, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º.- Autoriza-lo gasto 34.200 euros euros para o subministro de motocicletas para a Policía Local, que
se imputarán á partida presupuestaria 2222.624.00.00. do presuposto do ano 2008.
2º Aproba-lo expediente de contratación da subministración de motocicletas para a Policía Local que
contén o prego de cláusulas administrativas particulares xunto coa Folla de Especificacións do
Contrato (FEC) de data 06-10-2008 e o prego de prescripción técnicas.
3º Convoca-la licitación para a selección do contratista por procedemento negociado sen publicidade
solicitando ofertas a tres empresarios capacitados para a execución do contrato.
50(1766).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORMA
INTERIOR DE DEPENDENCIAS DA POLICÍA LOCAL PARA GALERÍA DE TIRO E
OFICINAS AUXILIARES. EXPTE. 33785/212.
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, visto o informe de fiscalización do 13.11.08, o informe
xurídico do 6.11.08, e de acordo co informe-proposta do xefe de Negociado de Contratación, do
10.11.08, conformado polo concelleiro da área de Mobilidade e Seguridade, a Xunta de Goberno local
acorda:
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1º .- Aproba-lo proxecto de reforma interior de dependencias da Policía Local para galería de tiro e oficinas auxiliares, redactado por D. Juán Luis Piñeiro Ferradas e D. David Carvajal Rodríguez- Cadarso.
2º.- Aproba-lo gasto de 160.000 euros para a execución das obras de reforma interior de dependencias
da Policia Local para galería de tiro e oficinas auxiliares aprobando así mesmo a alteración das por centaxes previstas no art. 174 do TRLRFL no sentido de financiar o 50% do prezo do contrato o ano
2008 e o 50% o ano 2009 polo que se imputarán 80.000 euros á partida 2222.622.00.00 do presuposto do ano 2008 e 60.000 euros a mesma partida do ano 2009.
3º.- Aproba-lo expediente de contratación que contén entre outos o prego de condicións administrativas para a contratación por procedemento negociado sen publicidade das obras de reforma interior de
dependencias da Policia Local para galería de tiro e oficinas auxiliares, así como a súa Folla de Especificacións do Contrato de data 20-10-2008.
4º.- Negociar a execución do contrato con alomenos tres empresarios con capacidade e solvencia económica e técnica para executa-lo contrato.
51(1767).PRÓRROGA DO CONTRATO PARA A XESTIÓN DO CENTRO DE
ARTESANÍA TRADICIONAL E DA CASA DO CESTEIRO. EXPTE. 3339/307.
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, dáse conta do informe-proposta do xefe de negociado de
Contratación, do 5.11.08, conformado pola delegada da Área de Patrimonio Histórico, a xefa de
fiscalización e o interventor xeral accidental, que di o seguinte:
A Xunta de Gberno Local de 16-10-2006 acordou contratar con Van Divulgación Cultural, S.L. a xestión do
centro de Artesanía Tradicional e da Casa do Cesteiro.
Na cláusula 2.3 do prego de cláusulas administrativas particulares que rexiu á contratación establecíase como
prazo do contrato o de dous anos contado dende o día seguinte a aquel no que se asine o contratao. O contrato
asinouse o 15-11-2006, polo que o contrato comenzou o 16-11-2006. En esta misma cláusula e no apartado 7.3
da Folla de especificacións do contrato (FEC) prevíase a posiblidade de prorroga-lo contrato por periodos
anuais ata un máximo de dúas prorrogas previo acordo expreso do órgano de contratación.
A xefa do Servizo de Patrimonio Histórico propón a prorroga do contrato.
A vista das anteriores consideracións proponse a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo e previo informe
da Intervención Xeral, a adopción do seguinte acordo:
Autoriza-la prorroga para o periodo comprendido entre o 16-11-2008 ó 15-11-2009 do contrato para a xestión
do centro de Artesanía Tradicional e da Casa do Cesteiro adxudicado a Van Divulgación Cultural, S.L. por
acordo da Xunta de Goberno de 16-10-2006.
O importe da prorroga será de 75.928,32 euros, sen perxuízo das revisións de prezos que procedan, e se
imputaran á partida 4531 2270601 de acordo coa seguinte distribución: 9.491,04 euros no ano 2008 e
66.437,28 euros no ano 2009.

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

52(1768).RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL-ANO 2008. EXPTE. 2550/335.
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 co informe-proposta do técnica de Admón.
Especial, do 6.11.08, conformado polo xefe do Servizo de Animación Sociocultural e polo concelleiro
de Cultura e Animación Sociocultural, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Resolver a convocatoria de subvencións para actividades de Animación Sociocultural para o ano
2008, de acordo coa acta de Comisión de Avaliación de data 23 de outubro de 2008 e unha vez
correxidas as observacións do informe da Intervención de data 4 de novembro, a favor das entidades
que se relacionan a continuación por un importe total de 110.000 euros con cargo a partida
451.2.489.00.00. do programa presupostario de Animación Sociocultural para o vixente exercicio
polos conceptos e cantidades indicados en cada caso:

SOLICITANTE

CIF/NIF

01/2648

DOMINGO J TEIXEIRA
RODRÍGUEZ

36006888-C

ASOCYARTE (1)

395,15 €

02/2648

AGRUP CULTURAL
GALICIA SOCIAL

G-36828481

FESTIVALES (1)

460,63 €

03/2650

GRUPO POÉTICO
BRÉTEMA

G-36846285

LITERATURA-POESÍA (1)

527,81 €

04/ 2651

ASOC. XOVENES
CINEASTAS AXOCI

G-27707512

2º FESTIVAL DE CINE (1)

619,26 €

G-36649135

VIAXE (1)
CURSOS (2)

05/2652 LEMBRANZAS GALEGAS

ACTIVIDADES 2008

IMPORTE
TOTAL €
2008

Expte

1.097,39 €

06/2648

IRMANDADE DE STA ANA
DE BEADE

G-36648095

FESTAS DE SANTA ANA(3)

700,00 €

07/2654

SCD ATLÁNTIDA DE
MATAMÁ

G-36620854

XXV FESTA DO SOCIO (2)

943,84 €

08/2655 AC SALVADOR DE TEIS

G-36769214

09/2656 AC CLUB GAMBOA

G-36812535

CONCERTOS (1)

690,38 €

G-36879229

PUBLICACIÓN REVISTA (4)

732,15 €

G-36612752

CONCERTO (1)

772,23 €
700,00 €

10/2657

AGRUP. ASTRONÓMICA
RÍAS BAIXAS

11/2658 REAL CLUB NÁUTICO

1.000,00 €

12/2659

A IRMANDADE FESTAS DE
G-36757003
CANDEAN

ROMARÍA (3)

13/2660

AC FESTAS CONSOLACIÓN
G-36633030
DE COIA

FESTAS (3)

8.000,00 €
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14/2661

IRMANDADE DE DEVOTOS
G-36763225
DE S ROQUE

FESTA(3)

8.605,71 €

1.262,08 €

1.658,43 €

15/2662 AV SAN ROQUE

G-36659894

CANCIONES DE VIGO (1)
ENTROIDO(3)
FESTA(2)
MAGOSTO(3)

16/2663 AVCV-CSCR DE BEADE

G-36632081

FESTA DE SAN XOAN (3)
FESTA DA CEREIXA (2)

17/2664 AV DR FLEMING

G-36709004

SEMANA GALEGO (2)

921,26 €

18/2665 ASOC FUNDAI ESPAÑA

G-36801991

MAGOSTO3(3)

700,00 €

G-36634608

ARTES PLÁSTICAS (1)

496,76 €

G-36621852

VIDEO (1)

512,00 €

G-36698686

MAGOSTO POPULAR (3)
FOLCLORE(2)

22/2669 UVCD CANDEAN

G-36863348

FESTAS TRADICIONAIS (3)

700,00 €

23/2670 SAN MIGUEL DE OIA

G-36648640

FESTAS TRADICIONAIS(3)
TEATRO (1)
LETRAS GALEGAS (2)

1.873,03 €

24/2671 CRC DE CABRAL

G-36658680

ENTROIDO(3)
FESTA PAN MILLO(2)

1.446,27 €
1.200,00 €

19/2666

ASOC BENEFICA
BEIRAMAR DE VIGO

20/2667 ASOC XUVENIL DOIRA
21/2668

ASOC FOLCLORICA
ANDARELA

1.445,14 €

25/2672

AV “AS FONTES” VILAR
LAVADORES

G-27707512

ENTROIDO(3)
SAN XOAN(3)
MAGOSTO(3)

26/2673

ASOC FOLCLORICA
CORISCO

G-36652683

VIAXE A ASTURIAS (2)

715,22 €

27/2674

ACM “OS TRASNOS DA
GAITA”

G-36949063

FESTA (3)

700,00 €

G-36655017

FESTA (3)

700,00 €

G-36983310

MAGOSTO (3)
FESTIVAL FOLC-ROCK (2)

G-36729796

FESTA XURELO (2)

G-36623593

ENTROIDO (3)
MAGOSTO (3)
ANINOVO (2)

G-36626802

ENTROIDO (3)
FOLCLÓRICO (2)

743,30 €

28/2675 AV “FONTE DO GALO”
29/2676

CC ALTERNATIVO
MALAHERBA

30/2677 AV FEIRA CABRAL
31/2678

AVCD MONTE DA MINA
CASTRELOS

32/2679 CCA “RUEIRO”

1.281,43 €
441,44 €
1.930,63 €

33/2678

FLORENCIO RODRIGUEZ
EGUREN

36143896V

MEMORIAL (1)

552,64 €

34/2681

FED ASOC V “EDUARDO
CHAO”

G-36681708

TEATRO (1)

589,34 €

35/2682 ACF O FIADEIRO

G-36812204

IX SERÁN TRADICIONAL (2)
XORNADAS (1)

36/2684 ASOC “O COTO”

G-36627941

FESTA CABAZO (2)

37/2685 AV PRAZA DA MIÑOCA

G-36842284

ENTROIDO (3)
MAGOSTO (3)
CABALGATA DE REIS (2)

1.085,45 €

G-36614097

ENTROIDO (3)
PINTURA E FOTOGRAFÍA (1)
CONFERENCIAS (2)

1.573,84 €

G-36655942

CANDELAS (3)
SAN XOAN (3)
MAGOSTO(3)
OUTONO CULTURAL (2)

1.968,05 €

G-35562300

CURTAMETRAXES (1)

38/2686

CIRCULO CULTURAL
MERCANTIL

39/2687 AV “RUAS E FONTES”

41/2689

FED ASOC.
MINUSVÁLIDOS FÍSICOS

FED COMISIÓNS FESTAS
DE VIGO. AGRUPACION
42/2690
G-36659563
COMISIONS DE FESTAS DA
LOCALIDADES DE VIGO

1.513,98 €
966,42 €

652,56 €

FESTAS (3)

15.000,00 €

G-36648186

COIA EN FESTAS (2)
COIA NUNHA OIADA (1)

1.207,48 €

G-36350015

PONTE NAS ONDAS (1)

506,92 €

G-36637890

MAGOSTO POPULAR (3)

700,00 €

47/2695 AC COOL WORK

G-36997989

TECH-NO RIO (1)

552,64 €

48/2696 ASOC ABOAL

G-36806693

MAGOSTO (3)

43/2691

AV CAMIÑO VELLO DE
COIA

44/2692 ACP “PONTE NAS ONDAS”
45/2693

CLUB DE MONTAÑEROS
CELTAS

1.206,92 €

CURSOS COCIÑA (2)
49/2697

AVCR SAN MAMEDE DE
ZAMANS

G-36691855

MAGOSTO

G36645885

FESTA DOS MAIOS (3)

700,00 €

ASOCIACION IRMANDADE
51/2699 DA NOSA SRA. DAS NEVES G-36954162
DE MATAMA

FESTA DO CARBALLO

700,00 €

52/2700 ASOCIACIÓN XOGAIS

G-36917037

XENIOS E FIGURAS (2

451,60 €

53/2701 SCD “NAUTILIUS”

G-36631703

SAN XOAN (3)
MAGOSTO(3)
LETRAS GALEGAS (2)

1.578,95 €

54/2702 ACD “XESTAS”

G-36628543

CERTAME TORTILLA (2)

G-36649374

SAN XOAN (3)
ACTIVIDADES DIVERSAS (2)

50/2698 AVC CASCO VELLO

55/2703

AV “NOSA TERRA DE
ALCABRE”

1.155,39 €

461,19 €
1.051,12 €
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56/2704

AV “ROSALIA DE CASTRO”
G36644904
SALGUEIRA

57/2705

ASOC MULLERES
CERAMICAS

SAN XOAN (3)
MES CULTURAL (2)

1.591,91 €

G-36963932

ARTES PLÁSTICAS (1)

G-36633618

MUSICAIS (1)
CULTURAIS (2)
TRADICIÓN GALEGAS (3)

1.699,16 €

G-36633428

SAMAIN (3)
LITERATURA (1)
MUSICAIS (2)

1.723,83 €

61/2709 AVCD DE CABRAL

G-36651073

FESTAS TRADICIONAIS (3)
XORNADAS DE
CONVIVENCIA (1)

1.555,21 €

62/2710 ANPA MORAIMA

Q -36627990

A NOSA TERRA (3)
AULA DE VERÁN (1)

1.182,65 €

63/2711 AV “O NOSO BARRIO”

G36784296

MAGOSTO (3)
FESTA A BOUZA (2)

1.155,55 €

G-36974210

VARIAS (2)

447,08 €

G-36646545

II FESTA DO VECIÑO (2)

764,89 €

58/2706 AVCD LAVADORES

59/2707

64/2712

SCDR “HELIOS”
BEMBRIVE

A 3ª EDAD “LA AMISTAD”
CASTRELOS

65/2713 AV DE TEIS

581,43 €

66/2714

A CINE CLUBE UTOPIACINEMA

G-36975043

III MOSTRA (1)

642,40 €

67/2715

AV “EMILIO CRESPO” DE
NAVIA

G-36648608

SAN XOAN (3)
MAGOSTO (3)

1.400,00 €

68/2716 FUNDACION SONDESEU

G-36968741

MÉTODOS DIDÁCTICOS (2)
CADERNOS REPERTORIO (2)
CURSO ACORDEÓN (2)
*as actividades forman un só
proxecto

1.274,64 €

69/2717 AVCD SAMPAIO

G-36648103

SEMANA CULTURAL(2)
ENTROIDO, MAGOSTO, SAN
XOAN (3)
TALLERES (1)
INTEGRANTE (2)
MAT.MULTIMEDIA (4)

2.080,30 €

70/2718

A MULTICULTURAL DE
MULLERES

G277707405

71/2719

A PERSOAS XORDAS DE
VIGO

G-36622835

SAN XOAN (3)
TEATRO (1)

942,56 €

72/2720

A SOC JOVENES
EMPRESARIOS

G-36905040

XORNADAS (2)

683,61 €

G-36641355

LANZADEIRA (4)
VIVE A NOSA CULTURA(3)
TALLERES NIÑOS (2)
DIA DO LIBRO (1)

G-36648988

FESTA DA AMIZADE (2)

AV “AGARIMO” S XOÁN
73/2721
POULO

74/2722

AV CD SAN XURXO DE
SAIANS

1.259,40 €

2.370,89 €

505,79 €

75/2723 ASC CULTURAL ALG-A

G-36985950

LABORATORIO (4)

795,94 €

76/2724 AXC MUSIQUINA 33MG

G-36946432

PROXECTO VANGARDA (4)

609,66 €

77/2725 ASOC CORAL ANDURIÑA

G-36898708

III XUNTANZA (1)

364,67 €

78/2726

AGRUP CENTRO DEPORT
CULTURAIS

G-36791291

ENCONTRO FOLCÓRICO (2)
TESPIS (1)

79/2727

ASOC PADRES
MINUSVALIDOS PO

G-36624120

ARTES PLÁSTICAS (1)

671,75 €

80/2728

H FESTAS S BLAS E
SANTIAGO BEMBRIVE

G36705036

FESTAS PATRONAIS (3)

1.000,00 €

G-36617082

FESTAS POPULARES (3)
CERTAME HUMOR (1)
CULTURA GALEGA (2)

3.003,99 €

G-36805158

CONCURSO GAITAS (2)

574,09 €

FESTA MONTEIRA (1)

512,56 €

81/2730 CCAR DE VALLADARES

84/2733

CV E CULTURAL DE
VALLADARES

85/2734

ASOC MONTEIRA DANZAS
G-36793909
DO MUNDO

86/2735 CRAC DE CORUXO

G-36627495

ENTROIDO (3)
HOMENAXE GAITEIRO (2)

1.189,96 €

1.270,06 €

2.- Desestimar as solicitudes seguintes de acordo co estipulado na base sétima 8. da convocatoria:
A.V. DO CALVARIO CIF: G-36648293 data 29/04/2008
CF VIRXE AFLIXIDOS ZAMANS CIF: 36037830-S data 29/04/2008
ASOC. MM.RR. DE COMESAÑA CIF: G-36769495 data 21/08/2008
3.- Desestimar as solicitudes seguintes de acordo co estipulado na base sétima 9. da convocatoria:
AV. CRISTO DA VICTORIA DO COIA CIF: G-36622793
IRMANDADE FESTA SAN CAMPIO VALLADARES CIF: G-36840940
4.- Desestimar as solicitudes seguintes de acordo co estipulado na base sétima 2. da convocatoria:
ASOC. INTERCOMARCAL DE VIGO DE PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS CIF: G-27710938.
5.- Ratificar a desestimación das solicitudes seguintes de acordo coa resolución de data 14 de agosto
de 2008 do concelleiro de Cultura e Animación Sociocultural, por non presentar a documentación
mínima necesaria para a valoración da mesma (achégase copia ao expediente):
•
•

ESCOLA DE TEMPO LIBRE XARUMA CIF G-36817385
A.V. PONTENOVA-FREIXEIRO CIF: G-36641710

6.- Que se amplíe o prazo da xustificación ata o 1 de marzo de 2009.
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53(1769).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO
E MELLORA DAS CUBERTAS NOS PABILLÓNS DE COIA, TRAVESAS E MONTE DA
MINA. EXPTE. 8018/333.
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 Mesa de Contratación celebrada
o día 13.11.08, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Cometal Inpesa, S.L. a execución das obras acondicionamento e
mellora das cubertas nos pabillóns de Coia, Travesas e monte da Mina (expte 8018-333). por un prezo
total de 139.427,74. Todo o anterior de acordo co proxecto e prego de cláusulas administrativas
particulares aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 03-11-2008 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inxerción no perfil do contratante do presente acordo o
adxudicatario provisional tera que presentar a seguinte documentación:
−

−

A acreditativa de estar ó día no cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa
Seguridade Social e coa Xunta de Galicia. (respecto das do concello de Vigo se obtera de oficio
pola administración).
Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación excluído o
imposto sobre o valor engadido.

54(1770).PROXECTO DE CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E O
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR PARA O
DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA “XARTAR NA CASA” E BASES DO PROGRAMA.
EXPTE. 37182/301.
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 coinforme-proposta do xefe de Área de Benestar
Social, do 23.10.08, a Xunta de Goberno local acorda:
1º- Aprobar o texto do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o Consorcio Galego de
Servicios de Igualdade e Benestar para o desenvolvemento do programa “Xantar na casa”.
2º- Aprobar as bases do programa “Xantar na casa” e a apertura do prazo de recollida de solicitudes a
partir do 20 de novembro de 2008.
3º- Autorizar o gasto de 8.372,50 Euros con cargo á partida 3130 2270609 – Outras actividades grupos
desfavorecidos- para o ano 2008.

A) CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E
BENESTAR E O CONCELLO DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA XANTAR NA
CASA NO CONCELLO DE VIGO
Santiago de Compostela ____ de _________ de 2008
REUNIDOS
Dunha parte, D. Anxo Manuel Quintana González, Vicepresidente da Igualdade e do Benestar, en virtude da súa
condición de Presidente do Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar segundo os estatutos que
o regulan publicados no DOGA do 7 de xullo de 2006.
Doutra parte, Dª. Maria Xose Mendez Piñeiro, actuando en representación do Concello de Vigo, en virtude da
súa condición Concelleira Delegada da Área de Benestar Social do Concello de Vigo, por decreto de
Delegacion de data 5 de xullo de 2007 e acordo da Xunta de Goberno Local de data 16 de xullo de 2007.
Ambas as dúas partes, no nome e representación que ostentan e coa capacidade legal para este acto
EXPOÑEN
I.- Que o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (en diante o Consorcio), creado en virtude do
convenio de colaboración subscrito entre a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e os Concellos, o día 3
de xullo de 2006, de acordo co artigo 6 dos seus estatutos, publicados no DOG do 7 de xullo de 2006, ten como
misión primordial a participación na dirección, avaliación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito
local no ámbito territorial dos entes consorciados.
II.- Que o Consorcio está a desenvolver, de acordo coas súas finalidades e competencias, o programa “Xantar
na Casa”, un servizo de comida a domicilio promovido e financiado pola Secretaría Xeral do Benestar da
Vicepresidencia da Xunta de Galicia, co que se pretende facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de
calidade adaptada ás necesidades das persoas maiores e/ou dependentes, que non poden valerse por si mesmas
para cubrir as súas necesidades básicas relacionadas coa compra ou elaboración de menús.
O programa Xantar na Casa artéllase a través da xestión directa por parte do Consorcio en colaboración coa
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e cos concellos consorciados e forma parte do conxunto de servizos
comprendidos no Sistema Galego do Benestar promovido pola Vicepresidencia de Igualdade e Benestar.
Os obxectivos específicos que se queren acadar son os seguintes:
Proporcionar aos beneficiarios unha alimentación de calidade e nutritiva, atendendo os casos de xeito
individualizado e profesionalizado.
Evitar o deterioro da calidade de vida das persoas maiores e/ou dependentes por teren unha dieta inadecuada.
Previr situacións de risco que se poidan producir no proceso de elaboración da comida.
Facilitar un respiro ás familias e aos coidadores e impulsar medidas de apoio á conciliación da vida familiar e
laboral das mulleres.
Facer un seguemento e acompañamento individualizado de cada usuario/a do servizo por parte dos profesionais
que acoden aos domicilios.
III.- Que o Concello de Vigo (en diante o Concello), adheriuse ao Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e
do Benestar por medio de Convenio asinado con data 2 de febreiro de 2007 e manifestou a súa vontade de
formar parte da primeira fase de implantación do programa “Xantar na Casa” con data 11 de setembro de
2008.
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IV.- Que con base no anterior, ambas partes manifestan expresamente o seu desexo de asinar un CONVENIO
DE COLABORACIÓN para o desenvolvemento do programa “Xantar na Casa” no concello coas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.-

OBXECTO

Este convenio ten por obxecto regular o marco de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos de
Igualdade e Benestar e o Concello de Vigo para o desenvolvemento do programa “Xantar na Casa” no mesmo.
SEGUNDA.- PERSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA
Son beneficiarias do programa “Xantar na Casa” as persoas empadroadas e que sexan residentes no concello
e que cumpran os seguintes requisitos:
1º) Persoas maiores de 60 anos, que teñan limitada a súa capacidade de autonomía persoal, e sen rede
de apoio que puidese suplir tal situación.
2º) Persoas dependentes, que carezan de apoio familiar, e requiren de axuda para a preparación de
alimentos.
3º) Persoas menores de 60 anos e maiores de 18 en situación de exclusión social, tecnicamente
avaliada polos servizos sociais do Concello e sempre que se estea intervindo desde outro programa
para resolver a súa situacion de exlusión.

TERCEIRA.- INCLUSIÓN DE PERSOAS BENEFICIARIAS NO PROGRAMA
O Concello facilitará ao Consorcio no prazo de 15 días desde a sinatura do convenio e, tras a correspondente
avaliación dos Servizos Sociais municipais unha relación de, como mínimo, 50 futuras persoas beneficiarias do
programa e como máximo 75, con indicación dos domicilios onde debe efectuarse a entrega, o teléfono de
contacto e, no seu caso, a persoa responsable de servir a comida á persoa beneficiaria.
O programa “Xantar na casa” non se porá en marcha mestres non se cumpra por parte do Concello o
expresado no parágrafo precedente.
Unha vez iniciada a prestación do servizo, o Concello comunicará ao Consorcio as altas ou baixas das persoas
beneficiarias do mesmo nun prazo non superior a 15 días desde o momento en que estas se produzan, debendo
garantir durante a vixencia do programa un número mínimo de 50 persoas beneficiarias.
No caso de producirse unha baixa no servizo deberá producirse a comunicación dunha nova alta nun prazo non
superior a un mes.
CUARTA.- DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA XANTAR NA CASA
O Consorcio porá en marcha o programa “Xantar na Casa” no concello de Vigo no prazo máximo dun mes
desde a recepción da relación de persoas usuarias facilitada polo concello consonte ao previsto no parágrafo 1º
da cláusula anterior.
O Consorcio garantirá ás persoas beneficiarias do programa a entrega, cando menos, unha vez á semana no
domicilio indicado, do xantar para os sete días da semana durante o período en que se atopen de alta no
servizo.

A alimentación dos usuarios será completa e equilibrada, variada e adaptada ás súas necesidades, os seus
gustos e hábitos. Todos os menús estarán supervisados por persoas técnicas especialistas en nutrición.
Realizarase un inquérito de calidade con carácter periódico.
O Consorcio facilitará ademais os medios necesarios para o remonte calorífico dos xantares, así como as
instrucións sobre o seu manexo e correcta utilización, asesorando presencial e/ou telefonicamente ás persoas
usuarias de cantas circunstancias concorran no servizo.
Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, o Concello facilitará ás persoas beneficiarias a información
necesaria sobre as características, duración e custo do servizo de xantar, así como todas aquelas indicacións
que sexan precisas para a correcta recepción deste.
QUINTA.- OBRIGA DE COMUNICACIÓN RECÍPROCA
O Consorcio comunicará ao Concello calquera incidencia relativa ás persoas beneficiarias que poida
producirse na prestación do programa “Xantar na casa”, así como calquera información relativa ao benestar
e/ou situación persoal, física, anímica ou social da persoa beneficiaria competencia dos Servizos Sociais
municipais.
O Concello está obrigado a informar, así mesmo, ao Consorcio de todas aquelas cuestións relativas ás persoas
beneficiarias e que poidan incidir na prestación do servizo.
O Consorcio remitirá ao Concello semanalmente un parte onde se consignarán as incidencias que, no seu caso,
puidesen presentarse na prestación do servizo.
SEXTA.- FINANZAMENTO E PAGO
O custo do servizo de xantar é de 6,83 euros por persoa e día. Desta cantidade a persoa beneficiaria achegará
o 26,67%, o Concello achegará o 26,67 %, e o Consorcio 46,66% restante. As achegas do Consorcio e o
Concello faranse con cargo á partida prevista aos ditos efectos nos seus respectivos orzamentos.
A parte correspondente ao Consorcio está financiada con cargo á transferencia para tal fin da Secretaría Xeral
do Benestar da Vicepresidencia da Xunta de Galicia.
Calquera bonificación á parte correspondente á achega do usuario correrá por conta do Concello, con cargo
aos seus orzamentos. O Concello deberá comunicar ao Consorcio a contía da bonificación, acordando entre
ambas as partes a forma de liquidación da mesma.
O Concello deberá comunicar ademais ao Consorcio todas aquelas subvencións que reciba para o
financiamento da súa achega, no que se refire tanto á súa contía como á institución emisora.
O Concello aboará mensualmente ao Consorcio, o custo do servizo por el asumido de 1,822 euros por usuario
e día con cargo a partida 3130 2270609, dentro dos cinco primeiros días do mes seguinte á aquel no que teña
lugar a prestación do servizo.
SÉTIMA.- SEGUEMENTO DO PROGRAMA
O Consorcio e o Concello designarán, cada un deles, unha persoa que se responsabilizará do cumprimento da
obriga de comunicación recíproca das partes referida na cláusula 5ª deste convenio, e do tratamento e xestión
de toda a información relativa ao desenvolvemento do programa “Xantar na Casa”.
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Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, a vixilancia e seguimento do convenio encoméndase a unha
comisión mixta integrada polo Xerente do Consorcio e a Concelleira-Delegada de Benestar Social, ou persoas
en quen deleguen, que se reunirá, cando menos, unha vez ao ano.
A dita comisión terá como funcións: a coordinación, avaliación, e seguimento das actuacións estipuladas neste
convenio, así como a resolución das dúbidas e discrepancias que poidan xurdir na interpretación e aplicación
do convenio.
OITAVA.- ENTRADA EN VIGOR E DURACIÓN
Este convenio entrará en vigor o día da súa sinatura e terá unha duración inicial de 3 meses, prorrogándose
automaticamente por períodos de igual duración, salvo que algunha das partes manifeste a súa vontade en
contrario cunha antelación de 30 días.
A duración máxima do convenio será de 1 ano.
NOVENA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN
Serán causas de resolución deste Convenio o mutuo acordo das partes e o incumprimento total ou parcial de
calquera das cláusulas establecidas no mesmo.
No caso de impago dos custos asumidos polo Concello por un período superior a 3 meses, o Consorcio poderá
rescindir o convenio, producíndose o cese da prestación do servizo no Concello.
DÉCIMA.-

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL

A subscrición deste convenio non implicará relación contractual ningunha entre o Consorcio e o Concello e as
persoas que desenvolvan as actividades que constitúen o obxecto do mesmo, de xeito que por este concepto non
se lle poderá esixir responsabilidade algunha, nin directa nin subsidiaria, polo acontecido no desenvolvemento
deste convenio.
DÉCIMO PRIMEIRA.- PROTECCIÓN DE DATOS
O Consorcio e o Concello comprométense a cumprir as medidas de seguridade, en función dos datos que poidan
ser calificados como datos de carácter persoal, segundo a Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de
Protección de Datos de Carácter Persoal.
DÉCIMO SEGUNDA.- CARÁCTER ADMINISTRATIVO DO CONVENIO
Este convenio terá carácter administrativo quedando excluído da aplicación da normativa reguladora dos
contratos do Sector Público, ao abeiro do disposto no artigo 4.1.c) da Lei 30/2007, do 30 de outubro; debendo
aplicarse, non obstante, os principios do devandito texto legal para a resolución das dúbidas ou lagoas que
puidesen presentarse.
As cuestións litixiosas que xurdan con respecto á interpretación, modificación, resolución e efectos deste
convenio serán resoltas, en primeira instancia, pola comisión de seguimento. Os conflitos que poidan xurdir
polas partes e que non poidan ser resoltas na dita comisión someteranse á resolución da Xurisdición
Contencioso-Administrativa, dado o carácter administrativo do convenio.
E en proba de conformidade cos termos do convenio, as partes comparecentes asínano e rubrícano por
triplicado exemplar no lugar e data expresados.

B) CONVOCATORIA PARA PROGRAMA “XANTAR NA CASA” A DESENROLAR ENTRE O CONSORCIO
GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR E O CONCELLO DE VIGO
FUNDAMENTACIÓN
O programa “xantar na casa” concíbese como un programa de atención aos colectivos de persoas maiores e
persoas en situación e/ou risco de exclusión. Ten como finalidade mellorar a calidade de vida das persoas
prestando un apoio dentro do propio domicilio, nos que se atopan cunha serie de limitacións e que lles impide
ter unha adecuada cobertura alimenticia.
Dende unha perspectiva integral este servizo proporciona a posibilidade de complementar ao servizo de axuda
no fogar que prestan os diferentes concellos e atender as necesidades relacionadas coa alimentación de persoas
maiores e outros colectivos que precisen do servizo e manter ao máximo a propia capacidade de independencia
e autonomía posibilitando a permanencia nos seus propios fogares nunhas condicións aceptables, prestar máis
atención e coidados ás persoas que o precisen no seu propio entorno, evitar o desarraigo ou retardar posibles
institucionalizacións. E no ámbito familiar contribuír no proceso de igualdade e da conciliación da vida laboral
e familiar.
A individualización, o respecto, a aceptación de toda persoa e o recoñecemento inalienable a gobernar a súa
propia vida e a tomar decisións que lle concernen, é dicir, a autodeterminación e a relación personalizada son
os principios fundamentais polos que nos debemos rexer á hora de aplicar os novos programas de actuación
social.
PRIMEIRA.- Definición
O programa “xantar na casa” é un servizo de comida a domicilio que pretende facilitar e garantir unha
alimentación equilibrada e de calidade adaptada ás necesidades de persoas maiores e/ou dependentes, con
déficits de autonomía persoal, para cubrir as súas necesidades básicas relacionadas coa compra ou
elaboración de menús.
SEGUNDA.- Carácterísticas
O programa “xantar na casa” artéllase a través da xestión por parte do Consorcio de Servizos de Igualdade e
Benestar Social en colaboración coa Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar Social de o Concello de Vigo.
(Achégase convenio de colaboración)
É obxecto da presente convocatoria regular o procedemento para a concesión do servizo de “xantar na casa”
aos posibles beneficiarios do Concello de Vigo.
TERCEIRA.- Obxectivos
O obxectivo principal deste programa é, polo tanto, mellorar o nivel de benestar e de calidade de vida de moitas
persoas maiores e/ou dependentes, e tamén das súas familias, manténdoas no seu contorno comunitario e
retrasando ou evitando a institucionalización.
Os obxectivos específicos a acadar son os seguintes:
 Proporcionar aos beneficiarios unha alimentación de calidade e nutritiva, atendendo os casos de xeito
individualizado e profesionalizado.
 Evitar o deterioro da calidade de vida das persoas maiores e/ou dependentes por teren unha dieta
inadecuada.
 Previr situacións de risco que se poidan producir no proceso de elaboración da comida.
 Facilitar un respiro ás familias e aos coidadores e impulsar medidas de apoio á conciliación da vida
familiar e laboral das mulleres.
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 Facer un seguimento e acompañamento individualizado de cada usuario/a do servizo por parte dos
profesionais que acoden aos domicilios.
CUARTA.- Beneficiarios
Son beneficiarias do programa “xantar na casa” as persoas empadroadas no Concello de Vigo e que cumpran
os seguintes requisitos:
•

1. Persoas maiores de 60 anos, que teñan limitada a súa capacidade de autonomía persoal, e sen
rede de apoio que puidera suplir tal situación.

•

2. Persoas dependentes, que carezan de apoio familiar, e que requiren de axuda para a
preparación de alimentos.

•

3. Persoas menores de 60 anos e maiores de 18 en situación de exclusión social, tecnicamente
avaliada polos servizos sociais do Concello e sempre que se estea intervindo desde outro
programa para resolver a súa situación de exclusión.

QUINTA.- Documentación
A persoa interesada no servizo de “xantar na casa” deberá presentar a solicitude (Anexo I) no Departamento
de Benestar Social do Concello de Vigo. (Rexistro Xeral)
As solicitudes serán individuais.
Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación:
 Fotocopia do DNI ou documento acreditativo da súa personalidade
 Fotocopia da tarxeta sanitaria
 Fotocopia do certificado de minusvalía, de ser o caso
 Certificado de empadroamento (a comprobar polo Departamento)
 Certificado de valoración de dependencia, se é o caso
 Xustificantes dos ingresos económicos: teranse en conta os ingresos mensuais netos do solicitante.
Cando o solicitante teña cónxuxe ou parella de feito, as rendas de ámbolos dous terán consideración de
rendas computables entendéndose neste caso por renda persoal a metade da suma dos ingresos de ámbolos
dous membros da parella.
Deberá achegarse:
a) certificado de pensión/s mensual/ais (viudedade, orfandade, non contributiva, …) ou calquera outros
ingresos (nómina, paro, …) correspondentes ao ano no que se formula a solicitude
b) fotocopia da declaración do IRPF do último ano ou, no seu defecto, certificado negativo
 Anexo II – Compromiso contrato da persoa beneficiaria do servizo “xantar na casa”
 Anexo III – Informe da saúde (imprescindible cubrir o tipo de dieta recomendada)

 Anexo IV – Domiciliación bancaria asinada polo interesado e a entidade bancaria
 Anexo V – Informe social
Outra documentación:
 Anexo VI – Proposta de beneficiarios ao Consorcio (a cubrir polo Sevizo de maiores do Departamento)
 Anexo VII – Solicitude de baixa voluntaria definitiva (a cubrir polo/ interesado/a)
 Anexo VIII – Solicitude de baixa temporal (a cubrir polo/ interesado/a)
 Anexo IX – Solicitude de outras causas de extinción do servizo (a cubrir polo/a traballador/a social)

SEXTA.- Prezo do xantar na casa
6.1. Pagamento
O prezo de cada menú diario será de 6,83€, dos cales a persoa usuaria achegará 1,82€, o Concello de Vigo
1,82€ e a Xunta, a través do Consorcio, 3,19€.
PREZO MENÚ / DIA

ACHEGA DO/A
USUARIO/A

ACHEGA DO
CONCELLO

ACHEGA DA
VICEPRESIDENCIA AO
CONSORCIO

6,83 €

1,82 €

1,82 €

3,19 €

PREZO MENÚ /
MES

ACHEGA DO/A
USUARIO/A

ACHEGA DO
CONCELLO

204,90 €

54,60 €

54,60 €

ACHEGA DA
VICEPRESIDENCIA AO
CONSORCIO
95,70 €

As persoas beneficiarias aboarán directamente á empresa contratista , por adiantado, o importe de cada
mensualidade nos dez primeiros días de cada mes.
A empresa adxudicataria emitirá factura mensual para cada beneficiario do servizo pola cantidade
correspondente.
Con relación ao abono anticipado da persoa beneficiaria o correspondente mes, as incidencias que puidesen
xurdir na facturación mensual tanto en maior ou menor importe a aboar, procederase a axustar as diferenzas
dos importes ou aboados ou pendentes de aboar no mes inmediatamente seguinte, procedendo a súa regulación,
o Consorcio supervisará eses importes.
Os menús serán completos e equilibrados, variados e adaptables ás necesidades das persoas usuarias, os seus
gustos e hábitos así como á gastronomía local e á época do ano. Cada menú inclúe primeiro prato, segundo
prato e sobremesa. Os xantares entregaránse nun único día na semana ás persoas beneficiarias que recibirán
no seu domicilio 7 bandexas diferentes co xantar para cada día da semana, durante o período no que se atopen
de alta no servizo.
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6.2 Supostos especiais de pagamento
No caso de que a persoa beneficiaria non aboase por adiantado a parte do prezo que lle corresponde, o
contratista dará conta desta circunstancia inmediatamente ao Consorcio que poderá autorizar a interrupción da
prestación do servizo.
No caso de que se comunique a baixa en tempo e forma establecida, non se aboará o servizo durante o período
de tempo que dure a baixa temporal. No caso de que a persoa beneficiaria non o comunique en tempo e forma, e
se intentasen a entrega dos menús no seu enderezo, a persoa beneficiaria aboará os menús realizados ata a data
do feito e poderá ser obxecto de extinción do servizo.
No suposto de baixas que non se comunicaron en tempo e forma establecida por motivos de forza maior
(falecemento, hospitalización, etc) acreditadas documentalmente, o importe do servizo aboarase polo
Consorcio.
Os xantares que non se puideron entregar como consecuencia da ausencia do seu domicilio ou no segundo
domicilio indicado por parte da persoa beneficiaria por causas imputables á persoa, facturaranse na súa
integridade directamente á persoa beneficiaria do servizo.
No caso de que a empresa que resulte adxudicataria efectuase a entrega fóra da franxa horaria fixada para a
entrega á persoa beneficiaria e o servizo non fose recibibo por esta, non poderá ser facturado o devandito
servizo.
SÉTIMA.- Valoración das solicitudes
Os criterios de selección para a baremación das persoas solicitantes, faranse de acordo cos seguintes
apartados. Deberá marcarse unha soa opción dentro de cada apartado.
UNIDADE DE CONVIVENCIA (máximo 8 puntos)
A persoa vive soa con problemas de mobilidade

8 puntos

A persoa vive soa

7 puntos

Convive con outras persoas non mencionadas nas outras situacións

5 puntos

Convive con familia extensa, desde segundo grao de afinidade e consanguinidade
en diante

4 puntos

Convive só co cónxuxe ou persoa a que estivera unido/a en relación de
afectividade

3 puntos

Convive só con fillos/as

2 puntos

Convive co cónxuxe ou persoa a que estivera unido/a en relación de afectividade
e tamén con fillos/as

1 punto

Observación: cando no apartado 6. Autonomía persoal o solicitante teña a máxima puntuación en tódolos items,
no apartado 1. Unidade de convivencia familiar non pode ter máis de 5 puntos.

EXISTENCIA DE MEMBROS DA REDE INFORMAL DE APOIO (máximo 5 puntos)
Ausencia de relación

5 puntos

Persoas da veciñanza ou amigos

3 puntos

Familia extensa

2 puntos

Fillos/as

1 punto

DINÁMICA RELACIONAL (máximo 4 puntos)
Relacións conflitivas

4 puntos

Ausencia de relacións

3 puntos

Relacións escasas

2 puntos

Relacións normalizadas

1 punto

VIVENDA

4.1.

TIPO DE VIVENDA (máximo 3 puntos)

Piso, apartamento, vivenda unifamiliar

3 puntos

Habitación, pensión alugada, vivenda colectiva

2 puntos

Chabola, prefabricado, caravana

1 punto

4.2.

RÉXIME DE TENENZA (máximo 3 puntos)

Alugada, realuguada

3 puntos

En rexime de cesión

2 puntos

Propia ou dalgún membro da unidade familiar

1 punto
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4.3.

CONDICIONS DE HABITABILIDADE DA VIVENDA (máximo 4 puntos)

Adecuadas

4 puntos

Amoreamento

3 puntos

Malas condicións de habitabilidade e/ou carencia dalgún servizo básico

2 puntos

Insalubridade, inhabitabilidade

1 punto

4.4.

ACCESIBILIDADE DA VIVENDA (máximo 3 puntos) (non se puntuará nos casos de persoas en
situación de exclusión social)

Con barreiras no interior da vivenda

3 puntos

Con barreiras no acceso a vivenda

2 puntos

Con adaptacións funcionais

1 punto

4.5.

LOCALIZACIÓN DA VIVENDA (máximo 5 puntos)

Elevada dispersión

5 puntos

Rural

4 puntos

Semiurbana

3 puntos

Metropolitana

2 puntos

Urbana

1 punto

4.6.

ACCESO A EQUIPAMENTOS E RECURSOS (máximo 3 puntos)

Comunicacións deficientes

3 puntos

Comunicacións básicas

2 puntos

SITUACIÓN ECONÓMICA (máximo 12 puntos, totalidade dos ingresos mensuais netos do solicitante)
Ata 400 euros

12 puntos

De 401 a 600 euros

10 puntos

De 601 a 900 euros

8 puntos

De 901 a 1200 euros

6 puntos

De 1201 euros ou máis

4 puntos

AUTONOMÍA PERSOAL
6.1.
ACTIVIDADES RELACIONADAS COA VIDA DIARIA

6.1.1.

VESTIMENTA (máximo 4 puntos)

Vístese sen axuda e correctamente

1 punto

Vístese só pero incorrectamente

2 puntos

Precisa algunha axuda para vestirse

3 puntos

Incapaz de vestirse sen axuda

4 puntos

6.1.2.

ASEO (máximo 4 puntos)

Aséase sen axuda

1 punto

Aséase só pero incorrectamente

2 puntos

Precisa algunha axuda para asearse

3 puntos

Incapaz de asearse sen axuda

4 puntos

6.1.3.

ALIMENTACIÓN (máximo 4 puntos)

Aliméntase correctamente e sen axuda

1 punto

Aliméntase correctamente con axuda mínima

2 puntos

Non se alimenta correctamente e precisa axuda

3 puntos

Presenta problemas de nutrición e é incapaz de alimentarse

4 puntos
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6.2.
6.2.1.

ACTIVIDADES RELACIONADAS COA PROGRAMACIÓN E PREPARACIÓN DAS COMIDAS
COMPRA DE ALIMENTOS (máximo 4 puntos)

Realiza esta actividade só/soa

1 punto

Necesita axuda para a súa realización

3 puntos

Non realiza esta actividade

4 puntos

6.2.2.

ORGANIZACIÓN DOS MENÚS E SEGUIMENTOS DE DIETAS (máximo 4 puntos)

Fai comidas variadas e segue sempre os consellos médicos referentes á súa dieta.

1 punto

As veces fai comidas variadas seguindo os consellos médicos

3 puntos

Non realiza menús variados e non segue os consellos médicos

4 puntos

6.2.3.

ELABORACIÓN DOS MENÚS (máximo 4 puntos)

Apañase só sen ningunha axuda.

1 punto

Recibe axuda dun familiar, amigo, veciño, S.A.D., etc

3 puntos

Non ten axuda e cústalle preparalos

4 puntos

IDADE (máximo 6 puntos)
Menor de 60 anos

1 punto

De 61 a 65 anos

2 puntos

De 66 a 70 anos

3 puntos

De 71 a 75 anos

4 puntos

De 76 a 80 anos

5 puntos

Maior de 81 anos

6 puntos

CERTIFICADO DE MINUSVALÍA (máximo 4 puntos)
Igual ou superior ao 33% e inferior ao 65 %

2 puntos

Igual ou superior ao 65% e inferior ao 75%

3 puntos

Igual ou superior ao 75%

4 puntos

GRAO DE MINUSVALÍA (máximo 6 puntos)
Gran dependencia: Grado III – Nivel II

1 punto

Gran dependencia: Grado III – Nivel I

2 puntos

Dependencia severa: Grado II – Nivel II

3 puntos

Dependencia severa: Grado II – Nivel I

4 puntos

Dependencia moderada: Grado I – Nivel II

5 puntos

Dependencia moderada: Grado I – Nivel I

6 puntos

OUTRAS CIRCUNSTANCIAS NON ESPECIFICADAS (máximo 10 puntos)
Neste apartado valoraranse situación específicas que se estimen oportuno
considerar e que non foron contempladas nos parámetros anteriormente
establecidos.

máximo
5 puntos

OITAVA.- Criterios de selección
Unha vez comprobado que os solicitantes cumpren os requisitos estipulados nas cláusulas cuarta e quinta,
realizarase unha puntuación tendo en conta o estipulado no apartado 8. Posteriormente realizarase a selección
dos posibles beneficiarios tendo en conta:
 Maior puntuación
 En caso de igual puntuación, data e número de entrada no Rexistro Xeral
NOVENA.- Procedemento de acceso ao servizo
As persoas interesadas no servizo de “xantar na casa” deberán presentar solicitude (Anexo I) e a
documentación necesaria, sinalada na cláusula sexta no Departamento de Benestar Social (Unidades Básicas
de Acción Social). Unha vez comprobada a documementación e requisitos, procederase a súa baremación
segundo o estipulado na cláusula setima das presentes bases, enviándose ao Rexistro Xeral do Concello.
 O Servizo de maiores enviará ao Consorcio unha proposta das persoas beneficiarias do servizo “xantar na
casa” (Anexo VI), ordeada segundo os criterios de selección estipulados na cláusula anterior, unha vez
cubertas todas as prazas existentes, as solicitudes pasarán a lista de agarda cos mesmos criterios.
 O Consorcio comunicará o inicio da prestación do servizo a:
 Empresa adxudicataria, esta terá que iniciar o servizo nos 10 días naturais seguintes
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 Persoa beneficiaria
 Departamento de Benestar Social do Concello

DÉCIMA.- Organización e funcionamento do servizo
10.1. Entrega dos xantares
Os xantares entregaranse nun único día da semana ás persoas beneficiarias do programa que recibirán no seu
domicilio 7 bandexas diferentes co xantar para cada día da semana durante o período no que se atope de alta
no servizo.
En caso de ausencia do domicilio, a entrega poderase efectuar nun domicilio alternativo fixado para este efecto
pola persoa beneficiaria, sempre será un domicilio próximo ou contiguo ao do beneficiario.
En caso de renuncia ou baixa voluntaria definitiva, a persoa beneficiaria deberá comunicalo ao seu/súa
traballador/a social cunha antelación de 15 días naturais (Anexo VII)
En caso de baixas temporais da persoa beneficiaria deberá comunicar esta circunstancia 15 días naturais antes
de se producir informando ao seu/súa traballador/a social da mesma e a duración prevista da ausencia non
podendo superar os 45 días naturais (Anexo VIII)
Para outras causas de extinción do servizo empregarase o Anexo IX indicando o que corresponda:
 Falecemento da persoa beneficiaria, acreditando documentalemente tal suceso
 Incumprimento reiterado da normativa e das condicións establecidas para a prestación do servizo
 Cambio de domicilio a outro Concello, en caso de coñecer o novo destino indicarase
 Modificación das causas que deron lugar á concesión do servizo
 Ingreso nun centro residencial con carácter definitivo
 Por precisar asistencia de carácter especializado para as actividades da vida diaria que non corresponden
a este servizo
 Ocultamento ou falsidade dos datos que foron tidos en conta para a concesión do servizo
 Outras non reflexadas anteriormente
Os anexos VII, VIII e IX, unha vez cubertos, enviaranse ao servizo de maires, quen o trasladará ao Consorcio.
10.2. Distribución dos xantares
Organizarase en barquetas individuais de polipropileno apto para rexenerar en microondas e autorizado para
estar en contacto cos alimentos, que incluirán no seu interior primeiro prato, segundo prato e sobremesa.
Os transportes dos menús ata o domicilio das persoas beneficiarias do programa realizaranse en vehículos
adapatados mantendo a temperatura e a refrixeraicón imprescindible.
O horario de entrega dos xantares será de 9:00h a 14:30h, comunicándose a cada usuario/a a hora
aproximada, dentro da franxa horaria indicada, na que se lle entregará o xantar, e dispoñendo as medidas e
medios necesarios para asegurar o cumprimento do devandito compromiso.

O persoal repartidor ensinará á persoa beneficiaria ou á persoa responsable da preparación das comidas o
procedemento correcto para preparar os alimentos, retirar as comidas caducadas e revisar a temperatura do
frigorífico.
Os menús incluirán:
Primeiros pratos:
 Catro días de hidratos de carbono: arroz, legumes, pasta ou patacas
 Tres días de verdura
Segundos pratos:
 Catro días de carne (preferiblemente carnes magras) con guarnición de verduras, pataca ou
ensalada
 Tres días de peixe (1 día azul, 1 día branco) con guarnición de verduras, pataca ou ensalada
Sobremesa:
 Froita, lácteos ou derivados
Ademais, todas as comidas irán acompañadas de pan.
Elaborarase unha guía de prácticas correctas de hixiene e manipulación dos alimentos que se destinará á
persoa beneficiaria e que será entregada xunto coa guía práctica de preparación dos alimentos.
A cadea de frío non se interromperá en ningún momento dende a elaboración e termoselado dos xantares nas
correspondentes barquetas ata a entrega e colocación polo persoal do contratista nos frigoríficos de cada unha
das persoas beneficiarias do programa, que deberán atoparse en correcto estado de funcionamento e
refrixeración.
10.3. Fase de implantación do servizo
Ao comezo do servizo comprobarase, por parte da empresa contratante, que as persoas beneficiarias do servizo
dispoñan de microondas, frigorífico, menaxe e calquera elemento adecuado para a preparación e inxesta dos
xantares. No suposto de que as persoas beneficiarias non dispoñan de microondas ou frigorífico que se adapte
ás necesidades do servizo, poñerase á disposición dos mesmos un microondas ou frigorífico en réxime de
depósito.
DÉCIMO PRIMEIRA.- Dereitos e obrigas das persoas beneficiarias
11.1. Dereitos
As persoas beneficiarias dos servizo “xantar na casa” terán os seguintes dereitos:
 Acceder ao servizo e recibilo sen descriminación por razón de raza, sexo, relixión , ideoloxía ou calquera
outra circunstancia persoal ou social. As persoas que padezan algunha discapacidade gozarán da
protección que lles atribúe a lei e, en todo caso, a prestación deste servizo garantirá a súa plena
integración.
 A consideración no trato, debida á dignidade da persoa, por parte do persoal do servizo.
 Sixilo profesional acerca dos datos do seu historial sanitario e social.
 A formular reclamacións e presentar suxestións.
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 A recibir unha información clara e completa sobre a organización do sevizo.
 A deixar de usar o servizo por vontade propia.
11.2 Obrigas
 Informar dos cambios da súa situación social, económica, sanitaria e persoal relacionada co servizo.
 Cumprir as normas sobre o acceso e utilización deste servizo recollidas no presente regulamento.
 Tratar con máximo respecto ao persoal do servizo.
 Coidar do material e electrodomésticos cedidos pola empresa distribuidora.
 En caso de suspensión ou extinción do servizo, a persoa beneficiaria ten a obriga de devolver o material
cedido en depósito, pola empresa adxudicataria.
 Aboar a cota mensual fixada para este servizo.

11.3. Atención telefónica
Habilitouse, para as persoas beneficiarias, unha liña telefónica aberta ininterrompidamente os 365 días do ano
para atender calquera incidencia na prestación do servizo:
902.400.429
DÉCIMO SEGUNDA.- Imaxe corporativa e proctección de datos
Tanto o persoal como os medios cos que se presta o servizo deberán identificarse claramente coa imaxe
corporativa do programa “xantar na casa” e do Sistema Galego de Benestar, especialmente no momento da
entrega dos xantares á persoa beneficiaria. Entre outros elementos, deberán contar con dita imaxe corporativa
perfectamente visible os vehículos de reparto, os uniformes do persoal de reparto así como todo o material que
se emplee no servizo.
A maiores, o persoal de reparto dos xantares contará cun carné ou credencial identificativa do programa e do
traballador.
O Consorcio e o Concello comprométense a cumprir as medidas de seguridade, en función dos datos que poidan
ser cualificados como datos de carácter persoal, segundo a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal.
DÉCIMO TERCEIRA.- Relación Consorcio Galego – Concello de Vigo
Os Concellos interesados en prestar o servizo “xantar na casa” no seu ámbito municipal, deberán inicialmente
solicitar a súa participación remitindo unha solicitude formal ao Consorcio. Aprobada a incorparación,
realizarase a sinatura dun convenio de colaboración onde o Concello asegurará un mínimo de persoas
beneficiarias.
O Concello facilitará ao Consorcio no prazo de 15 días dende a sinatura do correspondente convenio e, trala
correspondente avaliación dos Servizos Sociais municipais, unha relación dun mínimo de futuros beneficiarios
do programa, con indicación dos domicilios onde debe efectuarse a entrega, o teléfono de contacto e, no seu
caso, a persoa responsable de servir a comida á persoa beneficiaria.

O programa “xantar na casa” non se porá en marcha non entanto non se cumpra por parte do Concello o
expresado no parágrafo precedente.
Unha vez iniciada a prestación do servizo, o Concello comunicará ao Consorcio as altas ou baixas das persoas
beneficiarias do mesmo nun prazo non superior a 15 días desde o momento en que estas se produzan.
No caso de producirse unha baixa no servizo, os servizos sociais municipais deberán propoñer unha nova alta
nun prazo non superior a un mes.
O Consorcio porá en marcha o programa “xantar na casa” no Concello no prazo máximo dun mes desde a
recepción da relación de usuarios facilitada polo Concello.
O Consorcio garantirá ás persoas beneficiarias do programa a entrega unha vez á semana no domicilio
indicado, do xantar para os sete días da semana durante o período en que se atopen de alta no servizo.
A alimentación das persoas beneficiarias será completa e equilibrada, variada e adaptada ás súas necesidades,
os seus gustos e hábitos. Todos os menús estarán supervisados por técnicos especialistas en nutrición.
Realizarase un inquérito de calidade con carácter periódico.
O Consorcio facilitará ademais os medios necesarios para o remonte calorífico dos xantares, así como as
instrucións sobre o seu manexo e correcta utilización, asesorando presencial e /ou telefonicamente ás persoas
usuarias de cantas circunstancias concorran no servizo.
Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior, o Concello facilitará ás persoas beneficiarias a información
necesaria sobre as características, duración e custo do servizo de xantar, así como todas aquelas indicacións
que sexan precisas para a correcta recepción deste.
O Consorcio comunicará ao Concello calquera incidencia relativa ás persoas beneficiarias que poida
producirse na prestación do programa “xantar na casa”, así como calquera información relativa ao benestar
e/ou situación persoal, física, anímica ou social da persoa beneficiaria competencia dos Servizos Sociais
municipais.
O Concello está obrigado a informar, así mesmo, ao Consorcio de todas aquelas cuestións relativas ás persoas
beneficiarias e que poidan incidir na prestación do servizo.
O Consorcio remitirá ao Concello semanalmente un parte onde se consignarán as incidencias que, no seu caso,
puideran terse presentado na prestación do servizo.
Calquera bonificación á parte correspondente á achega do usuario correrá por conta do Concello, con cargo
aos seus orzamentos. O Concello deberá comunicar ao consorcio a contía da bonificación, acordando entre
ámbalas dúas partes a forma de liquidación da mesma.
O Concello deberá comunicar ademais ao Consorcio todas aquelas subvencións que reciba para o
financiamento da súa achega, no que se refire tanto á súa contía como á institución emisora.
O Concello aboará mensualmente ao Consorcio, o custo do servizo por el asumido, dentro dos cinco primeiros
días do mes seguinte á aquel no que teña lugar a prestación do servizo.
O Consorcio e o Concello designarán cada un deles unha persoa que se responsabilizará do cumprimento da
obriga de comunicación recíproca e do tratamento e xestión de toda a información relativa ao desenvolvemento
do programa “xantar na casa”. Por parte do Concello de Vigo, a persoa designada é a técnica do servizo de
maiores Dona Mª Jesús Sanromán Varela.
No caso de impago dos custos asumidos polo Concello por un período superior a 3 meses, o Consorcio poderá
rescindir o convenio de colaboración, producíndose o cese da prestación do servizo no Concello.
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55(1771).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE CUBRICIÓN DA RÚA
DAS OSTREIRAS EN VIGO. EXPTE. 2462/104.
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, visto o informe xurídico do 22.10.08, o informe de
fiscalización do 12.11.08 e de acordo co informe-proposta do xefe de Contratación, do 28.10.08,
conformado polo concelleiro-delegado da Área de Industria, Turismo, Comercio e Cascos Históricos, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declara-la urxencia na tramitación do expediente 2462-104 polas razóns expostas no informe do
Coordenador Xeral da Tenencia da Alcaldía de 11.09.2008.
2º Aproba-lo proxecto de cubrición da rúa das ostreiras redactado polos arquitéctos D. Santiago
González García, D. Miguel Porras Gestido, Dna Paula Costoya Carro e Dna Mónica Fernández
Garrido (Naos 04 Arquitectos, S.L.).
3º.- Aproba-lo gasto de 93.245,95 euros para a execución das obras de cubrición da rúa das ostreiras
que se imputarán á partida 62206010000 do presuposto do ano 2008.
4º Aproba-lo expediente de contratación que contén o prego de condicións administrativas para a contratación por procedemento negociado sen publicidade para a execución das obras de cubrición da rúa
das ostreiras a Folla de Especificacións do Contrato de data 07.10.2008.
5º Abri-lo procedemento de licitación na forma legalmente prevista.

56(1772).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPOS
PORTÁTILES, SISTEMAS DE POSICIONAMENTO GLOBAL E APLICACIÓN PARA A
MODERNIZACIÓN DAS COMUNICACIÓNS DA FLOTA DE VEHÍCULOS DA POLICÍA
LOCAL. EXPTE. 3471/113.
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, visto o informe xurídico do 5.11.08, o informe de
fiscalización do 14.11.08 e de acordo co informe-proposta do xefe de Contratación, do 10.11.08,
conformado polo concelleiro-delegado da Área de Industria, Turismo, Comercio e Cascos Históricos, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Autoriza-lo gasto 69.600 euros euros para a subministración de equipos portátiles, sistemas de
posicionamento global e aplicacións para a modernización das comunicacións da flota de vehículos da
Policia Local, que se imputarán á partida presupuestaria 1217.626.00.00. do presuposto do ano 2008.
2º.- Aproba-lo expediente de contratación da subministración de equipos portátiles, sistemas de posicionamento global e aplicacións para a modernización das comunicacións da flota de vehículos da Po -

licia Local al que contén o prego de cláusulas administrativas particulares xunto coa Folla de Especificacións do Contrato (FEC) de data 20-10-2008 e o prego de prescripción técnicas.

3º.- Convoca-la licitación para a selección do contratista por procedemento negociado sen publiciade
solicitando ofertas a tres empresarios capacitados para a execución do contrato.
57(1773).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ARMAS
PARA A POLICÍA LOCAL. EXPTE. 33637/212.
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, visto o informe xurídico do 5.11.08, o informe de
fiscalización do 13.11.08 e de acordo co informe-proposta do xefe de Contratación, do 10.11.08,
conformado polo concelleiro-delegado da Área de Industria, Turismo, Comercio e Cascos Históricos, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Convalidar e confirma-las actuacións practicadas no expediente 33637-212, confirmando a orde
de inicio de expediente asinada polo concelleiro de Área de Mobilidade e Seguridade do 20.01.08.
2º.- Aproba-lo expediente de contratación da subministración de armas para a Policía Local que contén
o prego de cláusulas administrativas particulares xunto coa Folla de Especificacións do Contrato
(FEC) de data 13-10-2008 e o prego de prescripción técnicas e autorizar o gasto de 25.000 € para a subministración de armas para a Policía Local, que se imputarán á partida presupostaria 222.629.00.01
do presuposto do ano 2008.
3º.- Convocar a licitación para a selección do contratista por procedemento negociado sen publicidade
solicitando ofertas a tres empresarios capacitados para a execución do contrato.

58(1774).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE
MELLORA NO ALUMEADO PÚBLICO EN BARRIOS E PARROQUIAS. EXPTE. 12388/444.
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, visto o informe xurídico do 10.11.08, o informe de
fiscalización do 12.11.08 e de acordo co informe-proposta do xefe de Administrativo do Área de
Servizos Xerais, do 10.11.08, conformado pola concelleira e o asesor xurídico de dita Área, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Aprobar os pregos de Prescripcións Técnicas e de Condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servizos Xerais para a contratación polo procedemento negociado sen
publicidade das obras indicadas.

S.ord. 17.11.08

2º.- Autorizar o gasto para ofacer fronte ao contrato por importe total de 133.500 Euros, con cargo á
partida presupostaria 4324.611.00.07
3º.- Abrir o procedemento licitatorio, convocando a 3 empresas para a selección do contratista na
forma prevista na lexislación vixente.

59(1775).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE
ALUMEADO DA ESTRADA VELLA DE MADRID. EXPTE. 12409/444.
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, visto o informe xurídico do 6.11.08, o informe de
fiscalización do 12.11.08 e de acordo co informe-proposta do xefe de Administrativo do Área de
Servizos Xerais, do 6.11.08, conformado pola concelleira e o asesor xurídico de dita Área, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.Aprobar os pregos de Prescripcións Técnicas e de Condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servizos Xerais para a contratación polo procedemento negociado sen
publicidade das obras do proxecto de alumeado da Estrada Vella de Madrid.
2º.Autorizar o gasto para ofacer fronte ao contrato por importe total de 66.500 Euros, con cargo á
partida presupostaria 4324.601.00.00.
3º.Abrir o procedemento licitatorio, convocando a 3 empresas para a selección do contratista na
forma prevista na lexislación vixente.

60(1776).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE
LUMINARIAS E LÁMPADAS PARA SUBSTITUCIÓN DAS QUE SE ATOPAN
DETERIORADAS. EXPTE. 12711/444.
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, visto o informe xurídico do 7.11.08, o informe de
fiscalización do 13.11.08, e de acordo co informe-proposta do xefe Administrativo do Área de
Servizos Xerais, do 7.11.08, conformado pola concelleira e o asesor xurídico da Área de Servizos
Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.Aprobar os pregos de Prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares
elaborados pola Área de Servizos Xerais para a contratación polo procedemento negociado sen
publicidade da subministración de liminarias e lámpadas de alumeado público praa substitución do
deteriorado.
2º.Autorizar o gasto para o subministro do material por importe total de 50.866 Euros, con cargo
á partida presupostaria 4324.213.00.01.
3º.Abrir o procedemento licitatorio, convocando a 3 empresas para a selección do contratista na
forma prevista na lexislación vixente.

61(1777).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE
SOPORTES DE ALUMEADO PARA SUBSTITUCIÓN DOS QUE SE ATOPAN
DETERIORADOS. EXPTE. 12710/444.
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, visto o informe xurídico do 7.11.08, o informe de
fiscalización do 13.11.08 e de acordo co informe-proposta do xefe de Administrativo do Área de
Servizos Xerais, do 7.11.08, conformado pola concelleira e o asesor xurídico de dita Área, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.Aprobar os pregos de Prescripcións Técnicas e de Condicións administrativas particulares elaborados pola Área de Servizos Xerais para a contratación polo procedemento negociado sen publicidade da subministración de soportes de alumeado pra subtitución dos que se atopan deteriorados.
2º.Autorizar o gasto para o subministro do material por importe total de 36.250 Euros, con cargo
á partida presupostaria 4324.213.00.01.
3º.Abrir o procedemento licitatorio, convocando a 3 empresas para a selección do contratista na
forma prevista na lexislación vixente.

62(1778).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE
CONDUTOR ELÉCTRICO PARA SUBSTITUCIÓN DO DETERIORADO. EXPTE. 12709/444.
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, visto o informe xurídico do 7.11.08, o informe de
fiscalización do 13.11.08 e de acordo co informe-proposta do xefe de Administrativo do Área de
Servizos Xerais, do 7.11.08, conformado pola concelleira e o asesor xurídico de dita Área, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.Aprobar os pregos de Prescripcións Técnicas e de Condicións administrativas particulares elaborados pola Área de Servizos Xerais para a contratación polo procedemento negociado sen publicidade do subministro de conductor eléctrico para a substitución do deteriorado.
2º.Autorizar o gasto para o subministro do material por importe total de 44.323,60 Euros, con
cargo á partida presupostaria 4324.213.00.01.
3º.Abrir o procedemento licitatorio, convocando a 3 empresas para a selección do contratista na
forma prevista na lexislación vixente.

63(1779).-

ROGOS E PREGUNTAS.

Non houbo ningunha intervención neste punto.

S.ord. 17.11.08

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e quince minutos.
Como secretaria dou fe.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

