ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 19 de xaneiro de 2008
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

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

D. Xulio Calviño Rodríguez

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

Dª María Jesús Lago Rey
Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e cinco minutos do día dezanove de xaneiro 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. Lo renzo Penela, e o interventor xeral, Sr. González Carnero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(12).- PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. EXPTES.: 01/1950; 01/2529;
12/0013; 12/1921; 12/2078; 12/2111 E 12/2166.
Examinadas as actuacións dos expedientes, vistos os informes da traballadora social responsable do
Programa, conformados pola concelleira da Área de Benestar Social, a Xunta de Goberno local
acorda conceder a prestación do Servizo de axuda no fogar ás seguintes persoas:
–
–
–
–
–
–
–

Dª. María Martínez Silveira. Expte. 1950/01.
Dª. Carmen Rodríguez Posada. Expte. 2529/01.
D. Manuel Baleiron Alonso. Expte. 12/0013.
Dª. Aurea Ruiz Latorre. Expte. 12/1921.
Dª. Mª Carmen Pérez Vázquez. Expte. 12/2078.
Dª. Joaquina Amoedo García. Expte. 12/2111.
Dª. Milagros Bamba Conde. Expte. 12/2166.
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2(13).- ASISTENCIA DO XEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA Ó I CONGRESO
INTERNACIONAL LUGARES DE CULTURA, OS DÍAS 21/24 DE XANEIRO EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA. EXPTE. 11448/331.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do Departamento
de Cultura, do 7.01.08, conformado polo concelleiro delegado da Área de Cultura e Animación
Sociocultural, a xefa de fiscalización e o interventor xeral accidental, a Xunta de Goberno local
acorda:
1º.- Autorizar a asistencia do xefe do departamento de Cultura, con nº persoal 18135, ao “I Congreso
Internacional Lugares de Cultura” que terá lugar en Santiago de Compostela os días 22-24 de xaneiro, en comisión de servizo; o congreso está organizado pola Fundación Cidade da Cultura de Galicia
e a Consellería de Cultura e Deporte.
2º.- Autorizar os seguintes gastos: tres dietas por aloxamento (197,91 €), dúas dietas completas por
manutención (74,80 €), dúas medias dietas por manutención (37,40 €), que supoñen un total de
310,11 € con cargo á partida 4510.230.01.00 “dietas de persoal”; gastos de desprazamento por un
máximo de 114,20 € con cargo á partida 4510.231.00.00 “gastos de locomoción”; cota de incrición de
90 € no Congreso, con cargo á partida 4510.162.00.00 “Cursos e xornadas”.
3(14).- NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES NOS CONSELLOS ESCOLARES DOS
CENTROS DE ENSINO PÚBLICO. EXPTE 10240/332.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do técnico do Servizo de
Educación, do 22.12.08, conformado polo xefe e pola concelleira delegada do Servizo de Educación,
a xefa de fiscalización e polo interventor accidental, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- Nomear representantes municipais nos consellos escolares de centro das escolas e colexios
publicos de Vigo, as persoas que de seguido se relacionan, con vixencia dende o 1 de xaneiro ata o
31 de decembro de 2009.
ZONA 1.
MIGUEL A. CARRERA MOURIÑO
(NIF 35.943.947-F)
1
CEIP Carrasqueira Coruxo.
2
CEIP Carrasqueira Tintureira.
3
CEP Doutor Fleming.
4
CEIP Beade Coutada.
5
CEIP Teis Paraixal.
6
CEIP Picacho – Ramón y Cajal
7
Educación Permanente de Adultos/as (EPA).
8
CEIP Lope de Vega.
9
CEIP Teis-Igrexa San Salvador.
10
CEIP Frián-Teis.
11
CEIP Teis-Espiñeiro Santa Tegra.
12
CEIP Teis-Coutadas Vicente Risco
ZONA 2.
PEDRO Mª VÁZQUEZ IGLESIAS
1 CEIP Emilia Pardo Bazán.

Pertence ao Grupo B

( NIF 11.904.805-M)

Pertence ao Grupo B

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CPI Celso Emilio Ferreiro.
EEI Cristo da Victoria.
CEIP Eijo Garai.
CEIP Escultor Acuña.
CEIP Seis do Nadal.
CEIP Pintor Laxeiro.
CEIP Sárdoma Moledo
CEIP Balaídos.
CEIP Valle Inclán.
CEE Saladino Cortizo.

ZONA 3.
MARÍA LUISA OTERO VÁZQUEZ
1. CEIP Josefa Alonso.
2. CEIP Otero Pedraio.
3. CEIP Ría de Vigo.
4. CEIP Igrexa-Valadares.
5. CEIP Sobreira-Valadares.
6. EEI Monte do Alba.
7. EEI Zamáns.
8. CEIP García Barbón.
9. CEIP Cabral-Sello.
10. CEIP Cabral-Carballal.
11. CEIP Santa Marina-Becerreira.

(NIF 36.000.484-X)

ZONA 4.
ROSA MARÍA TORRES BOUZAS
(NIF 36.019.300-N )
1. Escola Infantil Municipal Sta. Cristina.
2. Escola Infantil Municipal Atalaia.
3. Escola Infantil Municipal Sta. Marta.
4. Escola Infantil Municipal Costeira.
5. EEI Palencia.
6. EEI Sta. Tegra.
7. EEI Villalaura.
8. CEIP Altamar.
9. CEIP Canicouba.
10. CEIP Mestres Goldar.
11. EEI Nogal.
12. EEI Hernán Cortés.
13. EEI Aragón.
ZONA 5.
IGNACIO OJEA PÉREZ
(NIF 36.046.809-J)
1. CEIP Candeán Igrexa.
2. CEIP Candeán Fonteescura.
3. CEIP Alcabre- Javier Sensat.
4. CEIP Bouzas Virxe do Rocío.
5. CEIP Navia A. R. Castelao.
6. CEIP Comesaña-Párroco Don Camilo.

Pertence ao Grupo C

Pertence ao Grupo C

Pertence ao Grupo A
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7. CEIP Mosteiro-Bembrive.
8. CEIP Chans-Bembrive.
9. CEIP Doblada.
10. CEIP Lavadores San Paio- Eduardo Pondal.
11. CEIP Pombal.
Segundo:.- Aprobar a aplicación para este concepto da dieta de 39,78.-€, establecida na actualidade
para a categoría segunda de vocais que inclúe ao persoal clasificado nos Grupos A e B; e da dieta de
36,72.-€, establecida na actualidade para a categoría terceira de vocais que inclúe ao persoal clasifi cado nos Grupos C e D, consonte co Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións
por razóns de servicio.
A previsión do gasto anual polo concepto “Representantes Municipais nos Consellos Escolares dos
Centros Públicos de Vigo” é de 12.000.-€, con cargo á partida 422.0.233.00.00 do presuposto futuro
de 2009.
Terceiro.- Establecer a perda da condición de representante municipal para quen non xustifique, antes
da súa realización, a súa ausencia á reunión do consello escolar de centro ou á de coordinación do
Servizo de Educación que, a fin de estudar a situación xeral, se convocará, cando menos, quincenalmente.
4(15).- DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS POLO
RÉXIME DE CONTRATO MENOR NO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
NO MES DE DECEMBRO DE 2008. EXPTE. 806/334.
Mediante providencia de data 5.01.08, a concelleira de Xuventude, Igualdade e Normalización
Lingüística, en cumprimento coa base 31ª das de execución do rozamento xeral do Concello de Vigo,
dá conta á Xunta de Goberno local da relación de expedientes de contratación tramitados polo réxime
de contrato menor no Servizo de Normalización Lingüística, que son os seguintes:
Expediente

777/334. Realización concerto "duplo R"

Decreto concelleira

data 10 de decembro de 2008

Informe Intervención

RC 69096

Adxudicatario

Varias empresas

Importe

18.000,00 euros

Expediente

779/334. Elaboración de trípticos para a divulgación da campaña "Europa plurilingüe"

Decreto concelleira

data 12 de decembro de 2008

Informe Intervención

RC 69148

Adxudicatario

C/A gráfica, S.A

Importe

492,40 euros

Expediente

780/334. Adquisición de mercadotecnia para publicitar o SNL

Decreto concelleira

data 12 de decembro de 2008

Informe Intervención

RC 69146

Adxudicatario

Alma mater S.L.

Importe

17.900,00 euros

Expediente

791/334. Gravacións dunha recompilación de textos orais populares sobre o Nadal

Decreto concelleira

data 19 de decembro de 2008

Informe Intervención

RC 73507

Adxudicatario

Verve audiovisual, S.L.

Importe

5.916,00 euros

Expediente

792/334. Adquisición de axendas fotográficas Pachego

Decreto concelleira

data 19 de decembro de 2008

Informe Intervención

RC 73510

Adxudicatario

Promocións culturais galegas, S.A. -A nosa terra

Importe

1.972,00 euros

A Xunta de Goberno local queda enterada.

5(16).- PRESTACIÓNS A OUTROS SERVIZOS MUNICIPAIS POLO PARQUE MÓBIL QUE
LEVEN IMPLÍCITA A PROLONGACIÓN DE XORNADA. EXPTE. 6362/445.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Parque Móbil,
do 8.01.08, conformado polo xefe de Área e a concelleira delegada, que di o seguinte:
Con frecuencia diversos departamentos e servicios municipais demandan prestacións de maquinaria e vehículos que, para non entorpecer as habituais labores dos mesmos, se veñen realizando en prolongación de xornada. Noutras ocasións é a urxencia destes traballos o que obriga a ditas prolongacións.
Co fin de optimizar a motivación e a eficacia de ditas prolongacións de xornada consideramos que a petición
das mesmas debe ser feita polo Departamento ou Servicio demandante. Asemesmo, a conformidade dos traba llos e das consencuentes compensacións deberán ser tamén realizadas polo Departamento demandante.
O Parque Móbil Municipal, como no resto das actuacións nas que participan conductores e maquinaria, verificará mediante os sistemas de que dispón o control de horarios e a idoneidade da maquinaria e vehículos utili zados nos traballos.
Polo que se propón á Xunta de Goberno Local:
“O Departamento ou Servicio municipal que precise prestacións de maquinaria ou vehículos que leven implí cita prolongacións de xornada tramitará a petición das mesmas e a posterior conformidade, para a súa compensación según o actual Acordo Regulador”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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6(17).- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO POR 6.871,48 EUROS A
FAVOR DE CONXEMAR POLA PARTICIPACIÓN DO CONCELLO DE VIGO NA
EDICIÓN DE 2007. EXPTE. 2399/104.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de intervención xeral, do 22.12.08, o
informe xurídico do 22.08.08 e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de Turismo, do
20.05.08, conformado polo tenente de Alcalde e concelleiro-delegado da Área de Industria, Comercio
Turismo e Cascos Históricos, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar unha indemnización substitutiva por importe de 6871,48 euros a favor de CONXEMAR,
CIF: 36636819, por recoñecemento extraxudicial de crédito das actuacións e o gasto ocasionado pola
asistencia con stand municipal á feria CONXEMAR 2007, e se corresponde coas facturas:
CONXEMAR
CIF: G-36636819
Factura Nº: 871
Data: 27/12/2007
Concepto: Supervisión de instalaciones eléctricas
Importe: 41,94 euros
Nº de rexistro: 80065423
Compromiso adquirido sen a tramitación preceptiva previa.
CONXEMAR
CIF: G-36636819
Factura Nº: 304
Data: 18/09/2007
Concepto: kw alumbrado, acometida, consumo alumbrado, importe neto/m2 stands
Importe: 275,79 euros
Nº de rexistro: 80062402
Compromiso adquirido sen a tramitación preceptiva previa. Duplicado da factura por extravío do orixinal.
CONXEMAR
CIF: G-36636819
Factura Nº: Nº: 640
Data: 05/07/2007
Concepto: M2 SUELO ZONA “E”.
Importe: 6.553,75 euros
Nº de rexistro: 80062405
Compromiso adquirido sen a tramitación preceptiva previa. Duplicado da factura por extravío do orixinal.
A indemnización substitutiva por recoñecemento extraxudicial de crédito aboaríase con cargo á
partida 7510.227.0600 (organización e loxística de feiras), do vixente presuposto de 2008.

7(18).- ASISTENCIA DA CONCELLERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO Á
FITUR. EXPTE. 2712/104.
Examinadas as actuacións do expediente, vistos os documentos contables RC, acreditando a
existencia de crédito suficiente para o gasto que se propón realizar, e de acordo co informe-proposta
do coordinador xeral da Tenencia de Alcaldía, do 5.01.08, conformado polo concelleiro da Área de
Industria, Comercio, Turismo e Cascos Históricos, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Autorizar a asistencia da Concellería de Industria, Comercio e Turismo a FITUR 2009 que terá ligar en Madrid do 28 de xaneiro ó 1 de febreiro.
2º.- Autorizar a seguinte relación de gastos con cargo ó presuposto para o ano 2009, que se derivan da
participación da Concellería de Turismo de Vigo neste evento:
REUNIÓNS E CONFERENCIAS,
con cargo á partida 7510.2260600
do presuposto para o ano 2009

20.000 €

Ningunha das facturas imputadas neste RC superará o importe total de 18.000 €
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS,
con cargo á partida 7510.2260100
do presuposto para o ano 2009

30.000 €

Ningunha das facturas imputadas neste RC superará o importe total de 18.000 €
TRANSPORTES,
con cargo a partida 7510.2230000
do presuposto para o ano 2009

3.000 €

ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNICOS RELACIONADOS CO TURISMO
con cargo a partida 7510.2270602
do presuposto para o ano 2009
30.000 €
Ningunha das facturas imputadas neste RC superará o importe total de

18.000 €

DIETAS POR ASISTENCIA A FEIRAS,
con cargo a partida 7510.2300000
do presuposto para o ano 2009

1.200 €

DIETAS DO PERSOAL PARA ASISTIR A FEIRAS,
con cargo a partida 7510.2300100
do presuposto para o ano 2009

1.000 €

GASTOS DE LOCOMOCIÓN DE ASISTENCIA A FEIRAS,
con cargo a partida 7510.2310000
do presuposto para o ano 2009

2.500 €
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3º.- Que os gastos de locomoción e dietas devengados da participación nos devanditos eventos, non
quedarán suxeitos ó previsto no Real Decreto 236/88 e que serán sufragados na súa totalidade con
cargo ós presupostos municipais, previa acreditación dos mesmos.
4º.- Que en consecuencia, se libre a xustificar a nome de Dona María Pilar Díaz de Bustamante, con
DNI nº 33.214.076-Y a cantidade de 87.700 euros, que deberán ser ingresados na conta habilitada do
Departamento de Turismo nº 2080 0000780040246105”

8(19).- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE
4.831,37 € A FAVOR DE COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA GALAICA S.A.
CIF A15922198, POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO DE
VIGO. EXPTE.51/551
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, de 17.12.08, o informe do
interventor xeral acctal., do 22.12.08, dáse conta do informe-proposta do vocal do Tribunal
Económico, Administrativo e interventor técnico no Mercado do Progreso, do 5.12.08, conformado
polo concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e Cascos Históricos, que di o seguinte:
En Vigo, a 5 de decembro de 2008, en relación có asunto de referencia, emítese o presente en base ós seguintes
FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 6 de marzo de
2006 acordóu “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxeto de fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder de terminar as causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.- Adoptar
a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do Mercado municipal do Progreso
ata a substanciación do expediente informativo previsto no punto 1º, co fin de garantizar a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordóu “(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo do Mercado municipal do Progreso.
(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progre so, ó resultar este na actualidade insuficiente.NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no
mercado, dado que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido do
Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordóu:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo e formalizada en documento administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente acordo adquira fir meza en vía administrativa, sin que poida exceder en ningún caso do prazo regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do
Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por
prazo de 10 días para que manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mer cado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de resolución adquirirá firmeza. En caso

contrario, previa contestación ás alegacións plantexadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituida pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola entidade Caixanova, en data 3 de xuño de
2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas causados ó Excmo.
Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a conseguinte explotación do servizo de
aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos postos de venda
no Mercado do Progreso para garantizar a continuidade na prestación do servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo funcionamento do mercado, impostos no Prego de condi cións que rexe a concesión da xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a execución dos citados acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do Progreso revelóuse pronto insuficiente para facer fronte os gastos, e elo motivado principalmente polo feito de que os ingresos xenerados polas
tarifas pola ocupación dos postos e pola imposición das sancións, destinados a xenerar crédito por ingresos de
natureza non tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían insuficiente o importe da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós gastos, sinón máis ben polo desfase temporal entre o devengo dos segundos e a efecti vidade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelóuse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto pola insuficien cia da partida de gasto como polo feito da duración, breve pero indeterminada, da medida temporal acordada
polo Concello de Vigo), e por elo, comunicóuse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo
para a axeitada xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus ser vizos, tendo realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación e no pagamento atribuible en ningún caso a mesma.
Pola súa banda, no ano 2007, e dada a inexistencia de orzamento municipal, empregouse o saldo da partida
destinada á atención dos gastos correntes do Mercado en abonar o importe das indemnizacións derivadas do
Convenio para a resolución de mutuo acordo da concesión coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del
Mercado del Progreso.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos orzamentos de 2008 de contía axeitada e suficiente na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso e Gastos Previsibles”, o Concello de Vigo está
en disposición de facer fronte ás obrigas de pago contraídas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:

Nº FACTURA
07-1794-H

FACT.BASE
FACT. IVE FACT.TOTAL
DATA FACTURA
4.164,80 €
666,37 €
4.831,17 €
31/12/2007
4.164,80 €
666,37 €
4.831,17 €

TERCEIRO.- As contías facturadas atópanse en tódolos casos nos valores normáis de Mercado, o proceder, de
contías xa facturadas con anterioridade a asunción municipal da xestión do Mercado ou ser resultado da continuación de prestacións contratadas polo Concello de Vigo, segundo se desprende dos correspondentes expe dientes administrativos.
Constan asimesmo nos expedientes declaracións dos terceiros de que có abono das cantidades indicadas dáse
por resarcido da débeda económica e de que os prezos son os normáis no mercado.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con iregularidades procedimentais que implican
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falta de credito adecuado e suficiente, ainda que non ausencia total do procedemento, pero o primeiro punto
determina a súa nulidade absoluta, de conformidade có establecido no RDLex 2/2004 e RD 500/1990, sen prexuizo das responsabilidades a que haxa lugar.
SEGUNDO.- Non obstante a devandita nulidade das actuacións municipais, as prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que debe procederse ó recoñecemento
extraxudicial dos créditos, recoñecendo obrigas correspondentes a exercicios anteriores, que por calqueira
causa non o tiveran sido en aquel ó que correspondían, atribuíndose á Xunta de Goberno Local tal recoñecemento, a fin de evitar un enriquecimento inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa
base 28 das Bases de Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora
do presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de créditos polo
Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais
casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso e Gastos Previsibles”, existe crédito suficiente para facer fronte ó recoñecemento extraxudicial que se propón e polo asinante
se considera que non existe impedimento nin limitación á imputación deste gasto ó orzamento corrente en rela ción coas restantes necesidades de gasto que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización sustitutiva proposta,
é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
ACORDO
1º.- Aprobar o recoñecemento dos créditos antes expresados, todo elo sin prexuizo de esixir as correspondentes
responsabilidades pola realización de gastos sin a correspondente partida orzamentaria, a favor de
COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA GALAICA SA, na contía de 4.831,17 €, correspondentes ós
servizos de seguridade prestados no Mercado do Progreso.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2008, recoñecer a obriga do gasto a
favor do acredor COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA GALAICA SA(C.I.F. A15922198), polo importe de 4.831,17 €, correspondentes ás facturas seguintes:
FACT.BASE
FACT. IVE FACT.TOTAL
Nº FACTURA DATA FACTURA
4.164,80 €
666,37 €
4.831,17 €
07-1794-H
31/12/2007
4.164,80 €
666,37 €
4.831,17 €
3º.- Ordenar o pago a favor de COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA GALAICA
SA(C.I.F. A15922198) polo devandito importe de 4.831,17 € con cargo ao crédito dispoñible na partida
6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso e Gastos Previsibles” do orzamento vixente.

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

9(20).- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE
3.836,40 € A FAVOR DE MERCURY ASCENSORES S.L. CIF B36786721, POLOS SERVIZOS
PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO DE VIGO. EXPTE. 52/551.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, de 17.12.08, o informe do
interventor xeral acctal., do 22.12.08, dáse conta do informe-proposta do vocal do Tribunal

Económico, Administrativo e interventor técnico no Mercado do Progreso, do 5.12.08, conformado
polo concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e Cascos Históricos, que di o seguinte:
En Vigo, a 5 de decembro de 2008, en relación có asunto de referencia, emítese o presente en base ós seguintes
FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 6 de marzo de
2006 acordóu “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxeto de fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder de terminar as causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.- Adoptar
a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do Mercado municipal do Progreso
ata a substanciación do expediente informativo previsto no punto 1º, co fin de garantizar a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordóu “(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo do Mercado municipal do Progreso.
(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progre so, ó resultar este na actualidade insuficiente.NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no
mercado, dado que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido do
Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordóu:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo e formalizada en documento administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente acordo adquira fir meza en vía administrativa, sin que poida exceder en ningún caso do prazo regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do
Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por
prazo de 10 días para que manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mer cado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de resolución adquirirá firmeza. En caso
contrario, previa contestación ás alegacións plantexadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituida pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola entidade Caixanova, en data 3 de xuño de
2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas causados ó Excmo.
Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a conseguinte explotación do servizo de
aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos postos de venda
no Mercado do Progreso para garantizar a continuidade na prestación do servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo funcionamento do mercado, impostos no Prego de condi cións que rexe a concesión da xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a execución dos citados acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do Progreso revelóuse pronto insuficiente para facer fronte os gastos, e elo motivado principalmente polo feito de que os ingresos xenerados polas
tarifas pola ocupación dos postos e pola imposición das sancións, destinados a xenerar crédito por ingresos de
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natureza non tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían insuficiente o importe da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós gastos, sinón máis ben polo desfase temporal entre o devengo dos segundos e a efecti vidade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelóuse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto pola insuficien cia da partida de gasto como polo feito da duración, breve pero indeterminada, da medida temporal acordada
polo Concello de Vigo), e por elo, comunicóuse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo
para a axeitada xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus ser vizos, tendo realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación e no pagamento atribuible en ningún caso a mesma.
Pola súa banda, no ano 2007, e dada a inexistencia de orzamento municipal, empregouse o saldo da partida
destinada á atención dos gastos correntes do Mercado en abonar o importe das indemnizacións derivadas do
Convenio para a resolución de mutuo acordo da concesión coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del
Mercado del Progreso.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos orzamentos de 2008 de contía axeitada e suficiente na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso e Gastos Previsibles”, o Concello de Vigo está
en disposición de facer fronte ás obrigas de pago contraídas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:

Nº FACTURA
18143
18364
18583
18803
19018
19241
19468
19692
21763
21987
22223
22455
19919
20151
20373
20593
20830
21054
21284
21526

DATA FACTURA
02/05/2006
01/06/2006
01/07/2006
01/08/2006
01/09/2006
02/10/2006
02/11/2006
01/12/2006
01/09/2007
01/10/2007
02/11/2007
01/12/2007
02/01/2007
01/02/2007
01/03/2007
02/04/2007
02/05/2007
01/06/2007
02/07/2007
01/08/2007

FACT.BASE
FACT. IVE
FACT.TOTAL
3.307,24 €
529,16 €
3.836,40 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €

TERCEIRO.- As contías facturadas atópanse en tódolos casos nos valores normáis de Mercado, o proceder, de
contías xa facturadas con anterioridade a asunción municipal da xestión do Mercado ou ser resultado da continuación de prestacións contratadas polo Concello de Vigo, segundo se desprende dos correspondentes expe dientes administrativos.

Constan asimesmo nos expedientes declaracións dos terceiros de que có abono das cantidades indicadas dáse
por resarcido da débeda económica e de que os prezos son os normáis no mercado.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con iregularidades procedimentais que implican
falta de credito adecuado e suficiente, ainda que non ausencia total do procedemento, pero o primeiro punto
determina a súa nulidade absoluta, de conformidade có establecido no RDLex 2/2004 e RD 500/1990, sen prexuizo das responsabilidades a que haxa lugar.
SEGUNDO.- Non obstante a devandita nulidade das actuacións municipais, as prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que debe procederse ó recoñecemento
extraxudicial dos créditos, recoñecendo obrigas correspondentes a exercicios anteriores, que por calqueira
causa non o tiveran sido en aquel ó que correspondían, atribuíndose á Xunta de Goberno Local tal recoñecemento, a fin de evitar un enriquecimento inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa
base 28 das Bases de Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora
do presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de créditos polo
Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais
casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso e Gastos Previsibles”, existe crédito suficiente para facer fronte ó recoñecemento extraxudicial que se propón e polo asinante
se considera que non existe impedimento nin limitación á imputación deste gasto ó orzamento corrente en rela ción coas restantes necesidades de gasto que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización sustitutiva proposta,
é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte, ACORDO
1º.- Aprobar o recoñecemento dos créditos antes expresados, todo elo sin prexuizo de esixir as correspondentes
responsabilidades pola realización de gastos sin a correspondente partida orzamentaria, a favor de
MERCURY ASCENSORES SL, na contía de 3.836,40 €, correspondentes ós servizos de mantemento ascensores
prestados no Mercado do Progreso.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2008, recoñecer a obriga do gasto a
favor do acredor MERCURY ASCENSORES SL(C.I.F. B36786721), polo importe de 3.836,40 €, correspondentes ás facturas seguintes:

Nº FACTURA
18143
18364
18583
18803
19018
19241
19468
19692
21763
21987
22223

DATA FACTURA
02/05/2006
01/06/2006
01/07/2006
01/08/2006
01/09/2006
02/10/2006
02/11/2006
01/12/2006
01/09/2007
01/10/2007
02/11/2007

FACT.BASE
FACT. IVE
FACT.TOTAL
3.307,24 €
529,16 €
3.836,40 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
162,44 €
25,99 €
188,43 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
167,31 €
26,77 €
194,08 €
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22455
19919
20151
20373
20593
20830
21054
21284
21526

01/12/2007
02/01/2007
01/02/2007
01/03/2007
02/04/2007
02/05/2007
01/06/2007
02/07/2007
01/08/2007

167,31 €
167,31 €
167,31 €
167,31 €
167,31 €
167,31 €
167,31 €
167,31 €
167,31 €

26,77 €
26,77 €
26,77 €
26,77 €
26,77 €
26,77 €
26,77 €
26,77 €
26,77 €

194,08 €
194,08 €
194,08 €
194,08 €
194,08 €
194,08 €
194,08 €
194,08 €
194,08 €

3º.- Ordenar o pago a favor de COMPAÑÍA MERCURY ASCENSORES SL(C.I.F. B36786721) polo devandito
importe de 3.836,40 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso
e Gastos Previsibles” do orzamento vixente.

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

10(21).RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE
90,00 € A FAVOR DE PROFESIONALES TELEFÓNICOS S.L. CIF B36821718, POLOS
SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO DE VIGO. EXPTE. 53/551.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, de 17.12.08, o informe do
interventor xeral acctal., do 22.12.08, dáse conta do informe-proposta do vocal do Tribunal
Económico, Administrativo e interventor técnico no Mercado do Progreso, do 5.12.08, conformado
polo concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e Cascos Históricos, que di o seguinte:
En Vigo, a 5 de decembro de 2008, en relación có asunto de referencia, emítese o presente en base ós seguintes
FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 6 de marzo de
2006 acordóu “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxeto de fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder de terminar as causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.- Adoptar
a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do Mercado municipal do Progreso
ata a substanciación do expediente informativo previsto no punto 1º, co fin de garantizar a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordóu “(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo do Mercado municipal do Progreso.
(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progre so, ó resultar este na actualidade insuficiente.NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no
mercado, dado que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido do
Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordóu:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo e formalizada en documento administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente acordo adquira fir meza en vía administrativa, sin que poida exceder en ningún caso do prazo regulamentario de dous anos.

3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do
Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por
prazo de 10 días para que manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mer cado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de resolución adquirirá firmeza. En caso
contrario, previa contestación ás alegacións plantexadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituida pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola entidade Caixanova, en data 3 de xuño de
2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas causados ó Excmo.
Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a conseguinte explotación do servizo de
aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos postos de venda
no Mercado do Progreso para garantizar a continuidade na prestación do servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo funcionamento do mercado, impostos no Prego de condi cións que rexe a concesión da xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a execución dos citados acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do Progreso revelóuse pronto insuficiente para facer fronte os gastos, e elo motivado principalmente polo feito de que os ingresos xenerados polas
tarifas pola ocupación dos postos e pola imposición das sancións, destinados a xenerar crédito por ingresos de
natureza non tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían insuficiente o importe da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós gastos, sinón máis ben polo desfase temporal entre o devengo dos segundos e a efecti vidade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelóuse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto pola insuficien cia da partida de gasto como polo feito da duración, breve pero indeterminada, da medida temporal acordada
polo Concello de Vigo), e por elo, comunicóuse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo
para a axeitada xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus ser vizos, tendo realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación e no pagamento atribuible en ningún caso a mesma.
Pola súa banda, no ano 2007, e dada a inexistencia de orzamento municipal, empregouse o saldo da partida
destinada á atención dos gastos correntes do Mercado en abonar o importe das indemnizacións derivadas do
Convenio para a resolución de mutuo acordo da concesión coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del
Mercado del Progreso.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos orzamentos de 2008 de contía axeitada e suficiente na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso e Gastos Previsibles”, o Concello de Vigo está
en disposición de facer fronte ás obrigas de pago contraídas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:
FACT.BASE
FACT. IVE FACT.TOTAL
Nº FACTURA
DATA FACTURA
77,59 €
12,41 €
90,00 €
1841
28/12/2007
77,59 €
12,41 €
90,00 €
TERCEIRO.- As contías facturadas atópanse en tódolos casos nos valores normáis de Mercado, o proceder, de
contías xa facturadas con anterioridade a asunción municipal da xestión do Mercado ou ser resultado da continuación de prestacións contratadas polo Concello de Vigo, segundo se desprende dos correspondentes expe dientes administrativos.
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Constan asimesmo nos expedientes declaracións dos terceiros de que có abono das cantidades indicadas dáse
por resarcido da débeda económica e de que os prezos son os normáis no mercado.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con iregularidades procedimentais que implican
falta de credito adecuado e suficiente, ainda que non ausencia total do procedemento, pero o primeiro punto
determina a súa nulidade absoluta, de conformidade có establecido no RDLex 2/2004 e RD 500/1990, sen prexuizo das responsabilidades a que haxa lugar.
SEGUNDO.- Non obstante a devandita nulidade das actuacións municipais, as prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que debe procederse ó recoñecemento
extraxudicial dos créditos, recoñecendo obrigas correspondentes a exercicios anteriores, que por calqueira
causa non o tiveran sido en aquel ó que correspondían, atribuíndose á Xunta de Goberno Local tal recoñecemento, a fin de evitar un enriquecimento inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa
base 28 das Bases de Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora
do presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de créditos polo
Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais
casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso e Gastos Previsibles”, existe crédito suficiente para facer fronte ó recoñecemento extraxudicial que se propón e polo asinante
se considera que non existe impedimento nin limitación á imputación deste gasto ó orzamento corrente en rela ción coas restantes necesidades de gasto que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización sustitutiva proposta,
é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte, ACORDO
1º.- Aprobar o recoñecemento dos créditos antes expresados, todo elo sin prexuizo de esixir as correspondentes
responsabilidades pola realización de gastos sin a correspondente partida orzamentaria, a favor de
PROFESIONALES TELETÉCNICOS SL, na contía de 90,00 €, correspondentes ós servizos de reparacións
varias prestados no Mercado do Progreso.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2008, recoñecer a obriga do gasto a
favor do acredor PROFESIONALES TELETÉCNICOS SL(C.I.F. B36821718), polo importe de 90,00 €, correspondentes ás facturas seguintes:

Nº FACTURA

DATA FACTURA
1841
28/12/2007

FACT.BASE
FACT. IVE FACT.TOTAL
77,59 €
12,41 €
90,00 €
77,59 €
12,41 €
90,00 €

3º.- Ordenar o pago a favor de COMPAÑÍA PROFESIONALES TELETÉCNICOS SL(C.I.F. B36821718) polo
devandito importe de 90,00 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado
Progreso e Gastos Previsibles” do orzamento vixente.

Acordo

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

11(22).-RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE
3.301,56 € A FAVOR DE MANTENIMIENTO Y CONTROL GALAICA S.L. CIF B70101548,
POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO DE VIGO. EXPTE.
54/551.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, de 17.12.08, o informe do
interventor xeral acctal., do 22.12.08, dáse conta do informe-proposta do vocal do Tribunal
Económico, Administrativo e interventor técnico no Mercado do Progreso, do 5.12.08, conformado
polo concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e Cascos Históricos, que di o seguinte:
En Vigo, a 5 de decembro de 2008, en relación có asunto de referencia, emítese o presente en base ós seguintes
FEITOS
PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 6 de marzo de
2006 acordóu “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxeto de fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder de terminar as causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.- Adoptar
a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do Mercado municipal do Progreso
ata a substanciación do expediente informativo previsto no punto 1º, co fin de garantizar a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordóu “(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo do Mercado municipal do Progreso.
(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progre so, ó resultar este na actualidade insuficiente.NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no
mercado, dado que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido do
Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordóu:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo e formalizada en documento administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente acordo adquira fir meza en vía administrativa, sin que poida exceder en ningún caso do prazo regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do
Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por
prazo de 10 días para que manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mer cado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de resolución adquirirá firmeza. En caso
contrario, previa contestación ás alegacións plantexadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituida pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola entidade Caixanova, en data 3 de xuño de
2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo trámite de audiencia a entidade avalista.

S.ord. 19.02.09

7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas causados ó Excmo.
Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a conseguinte explotación do servizo de
aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos postos de venda
no Mercado do Progreso para garantizar a continuidade na prestación do servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo funcionamento do mercado, impostos no Prego de condi cións que rexe a concesión da xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a execución dos citados acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do Progreso revelóuse pronto insuficiente para facer fronte os gastos, e elo motivado principalmente polo feito de que os ingresos xenerados polas
tarifas pola ocupación dos postos e pola imposición das sancións, destinados a xenerar crédito por ingresos de
natureza non tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían insuficiente o importe da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós gastos, sinón máis ben polo desfase temporal entre o devengo dos segundos e a efecti vidade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelóuse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto pola insuficien cia da partida de gasto como polo feito da duración, breve pero indeterminada, da medida temporal acordada
polo Concello de Vigo), e por elo, comunicóuse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo
para a axeitada xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus ser vizos, tendo realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación e no pagamento atribuible en ningún caso a mesma.
Pola súa banda, no ano 2007, e dada a inexistencia de orzamento municipal, empregouse o saldo da partida
destinada á atención dos gastos correntes do Mercado en abonar o importe das indemnizacións derivadas do
Convenio para a resolución de mutuo acordo da concesión coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del
Mercado del Progreso.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos orzamentos de 2008 de contía axeitada e suficiente na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso e Gastos Previsibles”, o Concello de Vigo está
en disposición de facer fronte ás obrigas de pago contraídas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:

Nº FACTURA
07-054-H

DATA FACTURA
31/12/2007

FACT.BASE
FACT. IVE FACT.TOTAL
2.846,18 €
455,39 €
3.301,57 €
2.846,18 €
455,39 €
3.301,57 €

TERCEIRO.- As contías facturadas atópanse en tódolos casos nos valores normáis de Mercado, o proceder, de
contías xa facturadas con anterioridade a asunción municipal da xestión do Mercado ou ser resultado da continuación de prestacións contratadas polo Concello de Vigo, segundo se desprende dos correspondentes expe dientes administrativos.
Constan asimesmo nos expedientes declaracións dos terceiros de que có abono das cantidades indicadas dáse
por resarcido da débeda económica e de que os prezos son os normáis no mercado.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con iregularidades procedimentais que implican
falta de credito adecuado e suficiente, ainda que non ausencia total do procedemento, pero o primeiro punto
determina a súa nulidade absoluta, de conformidade có establecido no RDLex 2/2004 e RD 500/1990, sen prexuizo das responsabilidades a que haxa lugar.

SEGUNDO.- Non obstante a devandita nulidade das actuacións municipais, as prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que debe procederse ó recoñecemento
extraxudicial dos créditos, recoñecendo obrigas correspondentes a exercicios anteriores, que por calqueira
causa non o tiveran sido en aquel ó que correspondían, atribuíndose á Xunta de Goberno Local tal recoñecemento, a fin de evitar un enriquecimento inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa
base 28 das Bases de Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora
do presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de créditos polo
Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais
casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso e Gastos Previsibles”, existe crédito suficiente para facer fronte ó recoñecemento extraxudicial que se propón e polo asinante
se considera que non existe impedimento nin limitación á imputación deste gasto ó orzamento corrente en rela ción coas restantes necesidades de gasto que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización sustitutiva proposta,
é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención municipal.
Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO
1º.- Aprobar o recoñecemento dos créditos antes expresados, todo elo sin prexuizo de esixir as correspondentes
responsabilidades pola realización de gastos sin a correspondente partida orzamentaria, a favor de
MANTENIMIENTO Y CONTROL GALAICA SL, na contía de 3.301,56 €, correspondentes ós servizos de
control do aparcamento prestados no Mercado do Progreso.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2008, recoñecer a obriga do gasto a
favor do acredor MANTENIMIENTO Y CONTROL GALAICA SL(C.I.F. B70101548), polo importe de
3.301,56 €, correspondentes ás facturas seguintes:
FACT.BASE
FACT. IVE FACT.TOTAL
Nº FACTURA
DATA FACTURA
2.846,18 €
455,39 €
3.301,57 €
07-054-H
31/12/2007
2.846,18 €
455,39 €
3.301,57 €
3º.- Ordenar o pago a favor de COMPAÑÍA MANTENIMIENTO Y CONTROL GALAICA SL(C.I.F. B70101548)
polo devandito importe de 3.301,56 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 6220.227.06.11 “Deudas
Mercado Progreso e Gastos Previsibles” do orzamento vixente.

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

12(23).RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE
58,59 € A FAVOR DE DIGAMEL S.A. CIF A36127314, POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO
MERCADO DO PROGRESO DE VIGO. EXPTE. 55/551.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico, de 17.12.08, o informe do
interventor xeral acctal., do 22.12.08, dáse conta do informe-proposta do vocal do Tribunal
Económico, Administrativo e interventor técnico no Mercado do Progreso, do 5.12.08, conformado
polo concelleiro de Industria, Turismo, Comercio e Cascos Históricos, que di o seguinte:
En Vigo, a 5 de decembro de 2008, en relación có asunto de referencia, emítese o presente en base ós seguintes
FEITOS

S.ord. 19.02.09

PRIMEIRO.- A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 6 de marzo de
2006 acordóu “(...)1º.- Incoar expediente informativo á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo como concesionaria do servizo público para a xestión e explotación do Mercado municipal do Progreso, ó obxeto de fiscalización da xestión e funcionamento do devandito servizo, e para poder de terminar as causas que motivaron a situación actual e as medidas oportunas para subsanarla.(...)3º.- Adoptar
a medida cautelar excepcional de asumir a execución directa do servizo do Mercado municipal do Progreso
ata a substanciación do expediente informativo previsto no punto 1º, co fin de garantizar a prestación do servizo de mercado.”
Pola súa banda, en Sesión Ordinaria que tivo lugar o día 10 de abril de 2006, acordóu “(...)PRIMEIRO.- Prorrogar a medida excepcional de execución directa municipal do servizo do Mercado municipal do Progreso.
(...) OITAVO.- Proceder a contratar a ampliación da prestación do servizo de limpeza no Mercado do Progre so, ó resultar este na actualidade insuficiente.NOVENO.- Contratar a prestación de servizo de seguridade no
mercado, dado que na actualidade non existe é obrigatorio por imposición do artigo 3 do Texto Refundido do
Regulamento Municipal dos Mercados Municipais(...)”
Por último, en data 6 de novembro de 2006, a Xunta de Goberno acordóu:
“1º.- Acordar o secuestro da concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado
do Progreso de Vigo e formalizada en documento administrativo en agosto de 2004.
2º.- O secuestro acordase ata que a resolución da concesión proposta no nº 4 do presente acordo adquira fir meza en vía administrativa, sin que poida exceder en ningún caso do prazo regulamentario de dous anos.
3º.- Nomear interventor técnico do Mercado do Progreso, en tanto dure o secuestro do mesmo, o vocal do Tribunal Económico Administrativo D. Miguel A. Pola Tombo.
4º.- Resolver o contrato de concesión administrativa de xestión e explotación do Mercado do Progreso, outorgada por acordo plenario de 31 de marzo de 2003, á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mercado do
Progreso de Vigo, por incumprimento culpábel do concesionario, previo trámite de audiencia ó mesmo, por
prazo de 10 días para que manifeste o que o seu dereito conveña.
5º.- No caso de que no prazo concedido para alegacións á Asociación de Comerciantes e Vendedores do Mer cado do Progreso de Vigo non formule oposición, a presente proposta de resolución adquirirá firmeza. En caso
contrario, previa contestación ás alegacións plantexadas, solicitarase informe ó Consello Consultivo de Galicia.
6º.- Proceder a incautación da garantía constituida pola Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso de Vigo, mediante aval bancario prestado pola entidade Caixanova, en data 3 de xuño de
2003, por un importe de 3. 005, 00 €, previo trámite de audiencia a entidade avalista.
7º.- Proceder a liquidación da concesión, así como a determinación dos danos e perdas causados ó Excmo.
Concello de Vigo por mor da modificación do obxecto da concesión e a conseguinte explotación do servizo de
aparcadoiro.
8º.- Unha vez resolta a concesión, proceder ó outorgamento de autorizacións ós titulares dos postos de venda
no Mercado do Progreso para garantizar a continuidade na prestación do servizo de mercado, así como proceder a contratación dos servizos necesarios para o bo funcionamento do mercado, impostos no Prego de condi cións que rexe a concesión da xestión e explotación dos mercados municipais”.
SEGUNDO.- Constatada a necesidade da prestación dos servizos imprescindibles para a execución dos citados acordos, a partida asignada para os gastos da Xestión do Mercado do Progreso revelóuse pronto insuficiente para facer fronte os gastos, e elo motivado principalmente polo feito de que os ingresos xenerados polas
tarifas pola ocupación dos postos e pola imposición das sancións, destinados a xenerar crédito por ingresos de
natureza non tributaria, precisaban duns actos de xestión previa que, téndose demorado no tempo, facían insuficiente o importe da partida orzamentaria correspondente, e elo non tanto pola insuficiencia dos ingresos previsibles en relación cós gastos, sinón máis ben polo desfase temporal entre o devengo dos segundos e a efecti vidade dos primeiros.
Consecuencia de elo, revelóuse a imposibilidade de proceder á contratación do servizo (tanto pola insuficien cia da partida de gasto como polo feito da duración, breve pero indeterminada, da medida temporal acordada
polo Concello de Vigo), e por elo, comunicóuse á citada empresa, dado o carácter imprescindible do servizo

para a axeitada xestión temporal do Mercado do Progreso, a necesidade de que seguise prestando os seus ser vizos, tendo realizados os mesmos dun xeito correcto, non sendo a demora na tramitación e no pagamento atribuible en ningún caso a mesma.
Pola súa banda, no ano 2007, e dada a inexistencia de orzamento municipal, empregouse o saldo da partida
destinada á atención dos gastos correntes do Mercado en abonar o importe das indemnizacións derivadas do
Convenio para a resolución de mutuo acordo da concesión coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del
Mercado del Progreso.
Subsanada parcialmente a situación relatada a data de hoxe tralo convenio asinado coa Asociación de Comerciantes y Vendedores del Mercado del Progreso e a inclusión nos orzamentos de 2008 de contía axeitada e suficiente na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso e Gastos Previsibles”, o Concello de Vigo está
en disposición de facer fronte ás obrigas de pago contraídas coa interesada en relación coas facturas por ela
remitidas e que se relacionan a continuación:

Nº FACTURA
04/FC/074517

DATA FACTURA
31/10/2007

FACT.BASE
FACT. IVE
FACT.TOTAL
50,51 €
8,08 €
58,59 €
50,51 €
8,08 €
58,59 €

TERCEIRO.- As contías facturadas atópanse en tódolos casos nos valores normáis de Mercado, o proceder, de
contías xa facturadas con anterioridade a asunción municipal da xestión do Mercado ou ser resultado da continuación de prestacións contratadas polo Concello de Vigo, segundo se desprende dos correspondentes expe dientes administrativos.
Constan asimesmo nos expedientes declaracións dos terceiros de que có abono das cantidades indicadas dáse
por resarcido da débeda económica e de que os prezos son os normáis no mercado.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
PRIMEIRO.- As actuacións levadas a cabo polo Concello, en relación coas facturas de referencia, comprometeron, no seu día, un gasto corrente de carácter voluntario con iregularidades procedimentais que implican
falta de credito adecuado e suficiente, ainda que non ausencia total do procedemento, pero o primeiro punto
determina a súa nulidade absoluta, de conformidade có establecido no RDLex 2/2004 e RD 500/1990, sen prexuizo das responsabilidades a que haxa lugar.
SEGUNDO.- Non obstante a devandita nulidade das actuacións municipais, as prestacións a favor deste Concello, cuxo pago se reclama, foron realizadas a satisfacción deste, polo que debe procederse ó recoñecemento
extraxudicial dos créditos, recoñecendo obrigas correspondentes a exercicios anteriores, que por calqueira
causa non o tiveran sido en aquel ó que correspondían, atribuíndose á Xunta de Goberno Local tal recoñecemento, a fin de evitar un enriquecimento inxustificado desta Administración municipal, de conformidade coa
base 28 das Bases de Execución do Orzamento para o exercicio, segundo a cal "(...) as débedas nacidas fora
do presuposto serán obxecto de indemnización substitutiva e recoñecemento extraxudicial de créditos polo
Pleno da Corporación se non existise crédito adecuado e suficiente e pola Xunta de goberno Local nos demais
casos (...)".
TERCEIRO.- No orzamento corrente, na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso e Gastos Previsibles”, existe crédito suficiente para facer fronte ó recoñecemento extraxudicial que se propón e polo asinante
se considera que non existe impedimento nin limitación á imputación deste gasto ó orzamento corrente en rela ción coas restantes necesidades de gasto que deben imputarse á partida en cuestión durante o ano en curso.
Existindo crédito orzamentario no orzamento corrente para facer fronte á indemnización sustitutiva proposta,
é competente para a súa aprobación a Xunta de Goberno Local, previo informe da Intervención municipal.

S.ord. 19.02.09

Polo exposto, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO
1º.- Aprobar o recoñecemento dos créditos antes expresados, todo elo sin prexuizo de esixir as correspondentes
responsabilidades pola realización de gastos sin a correspondente partida orzamentaria, a favor de DIGAMEL
SA, na contía de 58,59 €, correspondentes ós servizos de electricidade prestados no Mercado do Progreso.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2008, recoñecer a obriga do gasto a
favor do acredor DIGAMEL SA(C.I.F. A36127314), polo importe de 58,59 €, correspondentes ás facturas seguintes:
FACT.BASE
FACT. IVE
FACT.TOTAL
Nº FACTURA
DATA FACTURA
50,51 €
8,08 €
58,59 €
04/FC/074517
31/10/2007
50,51 €
8,08 €
58,59 €
3º.- Ordenar o pago a favor de COMPAÑÍA DIGAMEL SA(C.I.F. A36127314) polo devandito importe de 58,59
€ con cargo ao crédito dispoñible na partida 6220.227.06.11 “Deudas Mercado Progreso e Gastos
Previsibles” do orzamento vixente.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
13(24).SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA A PORTELA-IDOM POR
IMPORTE DE 1.502,53 EUROS. EXPTE. 57453/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Negociado de
Vías e Obras, do 12.01.09, conforma do pola concelleira delegada de Vias e Obras, que di o seguinte:
Vista a solicitude de devolución formulada por PORTELA-IDOM , de data 09/04/2008, en relación ao aval
constituído en data 22/01/2002, para responder dos danos que puderan ocasionarse por execución de obras de
sondaxe nas rúas do entorno do próximo Auditorio, constando copia do mesmo no presente expediente.
Visto o informe do Enxeñeiro Técnico de Vías e Obras, de data 9 de Xaneiro de 2009, donde reséñase que a
zoa quedou en perfectas condicións, e polo que
PROPONSE
Proceder a devolución do aval a PORTELA-IDOM, constituido na data reseñada, polo importe de 1.502,53 euros.

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

14(25).APROBACIÓN DE PREGOS E PROXECTO DE HUMANIZACIÓN ÁMBITO
RÚAS SEVILLA E VALENCIA POR IMPORTE DE 4.319.716 EUROS. EXPTE. 60/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 13.01.09, o informe de
fiscalización do 15.01.09, e de acordo co informe-proposta do xefe Administrativo da Área de
Servizos Xerais e Vías e Obras, do 12.01.09, conformado pola concelleira delegada e dita Área, a
Xunta de Goberno local acorda:

1º.- Aproba-los proxectos para a execución das obras de
humanización dos ámbitos das Rúas Sevilla e
Valencia redactados
por
GALAICONTROL,S.L. con un importe total base de licitación de :
Lote nº 1 : Humanización do ámbito da rúa Sevilla .
Importe total con IVE: 2.218.934 €
Lote nº 2 : Humanización do ámbito da rúa Valencia
Importe total con IVE: 2.100.782 €

2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento aberto e trá mite de urxencia das obras dos proxectos indicados no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas no correspondente lote e con cargo a
partida orzamentaria correspondente co seguinte desglose :
Lote nº 1 : Humanización do ámbito da rúa Sevilla:
Importe total con IVE: 2.218.934 €
Prezo sin IVE = 1.912.984,14 €
I€VE soportado pola administración = 306.059,86 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0050
Lote nº 2 : Humanización do ámbito da rúa Valencia :
Importe total con IVE: 2.100.781,99 €
Prezo sin IVE = 1.181.018,96 €
IVE soportado pola administración = 289.763,03 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0051
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación
vixente
15(26).APROBACIÓN DE PREGOS E PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DO
ÁMBITO DA RÚA ZARAGOZA, ENTRE AS RÚAS REGUEIRO E TARRAGONA POR
IMPORTE DE 666.141 EUROS. EXPTE. 61/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 13.01.09, o informe de
fiscalización do 16.01.09, e de acordo co informe-proposta do xefe Administrativo da Área de
Servizos Xerais e Vías e Obras, do 12.01.09, conformado pola concelleira delegada e dita Área, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-los proxectos para a execución das obras de humanización do ámbito da Rúa Zaragoza
redactado por PETTRA ( Plans Estratégicos Territoriais e Medioambientais) con un importe total
base de licitación de : Importe total con IVE de 666.141 € e un IVE soportado pola administración
de 91.881,52 €
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado
con publicidade, sen límitede contratistas, e trámite de urxencia das obras dos proxectos indicados
no punto anterior .

S.ord. 19.02.09

3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras por importe total e partida orzamentaria que se indica :
Importe total con IVE: 666.141 €
Prezo sin IVE = 574.259,48 €
IVE soportado pola administración = 91.881,52 €
Partida orzamentaria: 5110.611.0052
4º.- Abri-lo procedemento de negociación, sen límite de contratistas, para a selección do contratista
na forma prevista na lexislación vixente.
16(27.- APROBACIÓN DE PREGOS E PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DO ÁMBITO
DAS RÚAS ILLAS BALEARES E ILLAS CANARIAS POR IMPORTE DE 4.232.157 EUROS.
EXPTE. 62/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 13.01.09, o informe de
fiscalización do 16.01.09, e de acordo co informe-proposta do xefe Administrativo da Área de
Servizos Xerais e Vías e Obras, do 12.01.09, conformado pola concelleira delegada e dita Área, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-los proxectos para a execución das obras de humanización dos ámbitos das Rúas Illas
Baleares e Illas Canarias redactados
por PETTRA ( Plans Estratéxicos e Territoriais e Medioambientais ) con un importe total base de licitación de :
Lote nº 1 : Humanización do ámbito da rúa Illas Baleares:
Importe total base de licitación con IVE: 2.054.839 €
Lote nº 2 : Humanización do ámbito da rúa Illas Canarias:
Importe total base de licitación con IVE: 2.177.318 €
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento aberto e trámite de urxencia das obras dos proxectos indicados no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas no correspondente lote e con cargo a
partida orzamentaria correspondente, co seguinte desglose :
Lote nº 1 : Humanización do ámbito da rúa Illas Baleares:
Importe total con IVE: 2.054.839 €
Prezo sin IVE = 1.771.412,93 €
IVE soportado pola administración = 283.426,07 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0053
Lote nº 2 : Humanización do ámbito da rúa Illas Canarias:
Importe total con IVE: 2.177.318 €
Prezo sin IVE = 1.876.998,27 €
IVE soportado pola administración = 300.319,73 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0054
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación
vixente.

17(28).APROBACIÓN DE PREGOS E PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DO
ÁMBITO DA RÚA FAUSTINO ÁLVAREZ POR IMPORTE DE 175.355,98 EUROS. EXPTE.
63/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 13.01.09, o informe de
fiscalización do 16.01.09, e de acordo co informe-proposta do xefe Administrativo da Área de
Servizos Xerais e Vías e Obras, do 13.01.09, conformado pola concelleira delegada e dita Área, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-los proxectos para a execución das obras de humanización do ámbito da rúa FAUSTINO
ÁLVAREZ redactado redactado por PETTRA ( Plans Estratéxicos Territoriais e Medioambientais ) con
un importe base de licitación de con IVE de : 175.355,98 €.
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado
sen pulicidade, e trámite de urxencia das obras do proxecto indicado no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras de humanización do ámbito da rúa Faustino Ál varez cargo a partida orzamentaria e importe seguinte :
Importe total con IVE: 175.355'98 €
Prezo sin IVE = 151.168,95 €
IVE soportado pola administración = 24.187,03 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0055
4º.- Abri-lo procedemento de negociación, invitando alomenos a tres empresas, para a selección do
contratista na forma prevista na lexislación vixente

18(29).APROBACIÓN DE PREGOS E PROXECTO DE HUMANIZACIÓN
ÁMBITOS DA RÚA URZÁIZ (GRAN VÍA, GREGORIO FERNÁNDEZ, GREGORIO
ESPINO) POR IMPORTE DE 3.550.000 EUROS. EXPTE. 64/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 13.01.09, o informe de
fiscalización do 16.01.09, e de acordo co informe-proposta do xefe Administrativo da Área de
Servizos Xerais e Vías e Obras, do 12.01.09, conformado pola concelleira delegada e dita Área, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-los proxectos para a execución das obras de humanización dos ámbitos da rúa Urzáiz entre Gran Vía e Gregorio Fernández e Urzáiz entre Gregorio Fernández e Gregorio Espino, redactados por
G.O.C. con un importe total base de licitación de:
Lote nº 1 : Humanización do ámbito da rúa Urzáiz entre Gran Vía e Gregorio Fernández :Total base de
licitación con IVE: 1.828.250 €
Lote nº 2 : Humanización do ámbito da rúa Urzáiz entre Gregorio Fernández e Gregorio Espino: Total
base de licitación con IVE: 1.721.750€

S.ord. 19.02.09

2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento aberto e trámite de urxencia das obras dos proxectos indicados no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras indicadas no correspondente lote e con cargo a
partida orzamentaria correspondente, co seguinte desglose:
Lote nº 1 : Humanización do ámbito da rúa Urzáiz entre Gran Vía e Gregorio Fernández :
Importe total con IVE: 1.828.250 €
Prezo sin IVE = 1.576.077,59 €
IVE soportado pola administración = 252.172,41 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0056
Lote nº 2 : Humanización do ámbito da rúa Urzáiz entre Gregorio Fernández e Gregorio Espino:
Importe total con IVE: 1.721.750 €
Prezo sin IVE = 1.484.267,24 €
IVE soportado pola administración = 237.482,76 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0057
4º.- Abri-lo procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación
vixente.
19(30).APROBACIÓN DE PREGOS E PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA
VENEZUELA, ENTRE GRAN VÍA E CAMELIAS POR IMPORTE DE 407.500 EUROS.
EXPTE. 65/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 13.01.09, o informe de
fiscalización do 16.01.09, e de acordo co informe-proposta do xefe Administrativo da Área de
Servizos Xerais e Vías e Obras, do 12.01.09, conformado pola concelleira delegada e dita Área, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-los proxectos para a execución das obras de humanización do ámbito da rúa VENEZUELA entre Gran Vía e Camelias redactado polo enxeñeiro de Camiños D. Alberto Moreno Pike con un
importe base de licitación de : Importe total base de licitación con IVE: 407.500 €
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado,
sin limite de contratistas, co pulicidade, sen límite de contratistas, e trámite de urxencia das obras do
proxecto indicado no punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras de humanización do ámbito da rúa VENEZUELA (entre Gran Vía e Camelias) con cargo a partida orzamentaria e importe seguinte :
Importe total con IVE: 407.500 €
Prezo sin IVE = 351.293,10 €
IVE soportado pola administración = 56.206,9 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0058

4º.- Abri-lo procedemento de negociación, sen límite de contratistas, para a selección do contratista
na forma prevista na lexislación vixente.
20(31).APROBACIÓN DE PREGOS E PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA
SIMÓN BOLÍVAR, ENTRE VENEZUELA E ECUADOR, POR IMPORTE DE 459.692
EUROS. EXPTE. 66/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 13.01.09, o informe de
fiscalización do 16.01.09, e de acordo co informe-proposta do xefe Administrativo da Área de
Servizos Xerais e Vías e Obras, do 12.01.09, conformado pola concelleira delegada e dita Área, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aproba-los proxectos para a execución das obras de humanización do ámbito da rúa SIMÓN
BOLÍVAR (entre Venezuela e Ecuador), redactado polo enxeñeiro de Camiños D. Alberto Moreno
Pike con un importe base de licitación de : Importe total base de licitación con IVE: 459.692 €
2º.- Aproba-los pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares elaborados pola Área de Servicios Xerais e Vías e Obras para á contratación por procedemento negociado
conpublicidade, sen límite de contratistas, e trámite de urxencia das obras do proxecto indicado no
punto anterior .
3º.- Autoriza-lo gasto para a contratación das obras de humanización do ámbito da rúa SIMÓN BOLÍVAR (entre Venezuela e Ecuador) con cargo a partida orzamentaria e importe seguinte :
Importe total con IVE: 459.692 €
Prezo sin IVE = 396.286,21 €
IVE soportado pola administración = 63.405,79 €
Partida orzamentaria : 5110.611.0059
4º.- Abri-lo procedemento de negociación, sen límite de contratistas, para a selección do contratista
na forma prevista na lexislación vixente.

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.
21(32).CONTRATACIÓN DE PERSOAL DO PLAN DE INCLUSIÓN, ANO 2009.
EXPTE. 18737/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral, do 15.01.08, e de
acordo co informe-proposta do técnico de Organización, do 2.01.09, conformado pola xefa e polo
concelleiro-delegado da Área de Réxime Interior, a Xunta de Goberno local acorda:

S.ord. 19.02.09

Primeiro.- Autorizar á Alcaldía Presidencia para formalizar cinco contratos laborais temporais baixo
a modalidade contractual de obra ou servizo determinado a xornada completa, regulado polo R.D.
Lexislativo 1/1995, Estatuto dos Traballadores, art. 8.2 e 15.a), lei 63/97 e RD 2720/98, de 18 de decembro, polo período de seis meses, coas sucesivas prórrogas, ata o máximo de dous anos, a contar
dende que se produxo a primeira contratación do anterior convenio, periodo máximo disposto no artigo 15.5 do R.D. Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo do Estatuto dos Traballadores, dentro do equipo
do convenio asinado entre o Concello de Vigo a a Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar da
Xunta de Galicia, aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 17 de decembro de 2008), cos se guintes aspirantes que resultaron aptos na derradeira convocatoria para a provisión de prazas do
Equipo de Inclusión Socio-Laboral tal e como se recolle no acordo da Xunta de Goberno Local de 2
de xuño de 2008, de conformidade coas bases xerais da mesma, aprobadas pola Xunta de Goberno
Local de data 3 de marzo anterior:
Para o cómputo do periodo máximo de dous anos, o que se refire o artigo 15.5 do R.D. Lexislativo
1/1995, do 24 de marzo do Estatuto dos Traballadores, teránse en conta os contratos subscritos con
referidos traballadores/as en data 10 de xuño e 6 de agosto de 2008, ata o 31 de decembro do mesmo
ano.
-

Dª. Mª. Begoña Estévez Rodríguez, D.N.I. 76.904.434-R, como Licenciada en Psicoloxía.
Dª. Eva María Magadán Pombo, D.N.I. 36.098.184-Y, como Licenciada en Ciencias do Traballo.
Dª. Marta De la Cruz Alvarez, D.N.I. 36.112.483-E como Diplomada enTraballo Social.
Dª. Raquel Núñez Fernández, D.N.I. 36.167.836-Z, como Diplomada-Educadora Social.
Dª. Maria Emilia González Rodríguez, D.N.I. 36.068.508-T, como auxiliar administrativa.

Segundo.- Percibirán como retribucións as establecidas para o persoal laboral do Concello, neste caso
as equiparables aos postos cód. 263-Psicólogo, no caso das dúas traballadores con categoría de Licenciada, posto cód. 81-Diplomado/a en traballo Social no caso das dúas traballadoras con categoría
de Diplomado/a universitario e ás equiparables ao posto cód. 140-Auxiliar Administrativo/a no caso
da traballadora contratada como auxiliar, da Relación de Postos de Traballo vixente.
Terceiro.- Pola Unidade de Persoal, formalizaranse os contratos de traballo, alta na seguridade social
e demais trámites necesarios para a efectividade do presente acordo.
Cuarto.- Informar ás traballadoras cuios contratos laborais temporais resultan obxecto deste novo
contrato, que non se procederá a renovación, prórroga ou formalización de novas contratacións subsceptibles de implicar vulneracións dos límites previstos no artigo 15.5 do Real Decreto Lexislativo
1/1995, do 24 de marzo do Estatuto dos Traballadores, en canto ao encadenamento fraudulento dos
contratos laborais temporais.”

22(33).DECLARACIÓN
EN
SITUACIÓN
DE
SERVIZOS
NOUTRAS
ADMINISTRACIÓNS A Dª EVA Mª CÓRDOBA MÁRQUEZ. EXPTE. 18745/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Recursos Humanos, do 16.01.08, conformado
polo concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, que di o seguinte:

Con data 15 de xaneiro de 2008, tivo entrada a través do Rexistro Xeral (doc. 90005134) solicitude de Dª Eva
María Cordoba Márquez, con DNI 44.079.307-Z, funcionaria de carreira de este Excmo. Concello, con praza
e posto de Auxiliar de Administración Xeral, de pase á situación administrativa de servizo noutras administracións públicas, con efectos do día 15 de xaneiro de 2009, por ser nomeada auxiliar administrativo do Concello
de Pontevedra, achega anuncio de proposta de nomeamento.
De conformidade co previsto no art. 88 da ley 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, establece que os funcionarios de carreira que, en virtude dos procesos de transferencia ou polos procede mentos de provisión de postos de traballo, obteñan destino nunha administración pública distinta, serán declarados na situación de servizo noutras administracións públicas.
Por isto no uso das competencias que a lexislación vixente en materia de réxime local atribúe á Alcaldía-Presidencia en canto á superior dirección do persoal municipal, preceptuadas no art. 124.4.i) da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, modificada por lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas
para a Modernización do Goberno Local, e que en canto á xefatura directa e inmediata do persoal municipal
ostento por delegación do Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, efectuada en decreto de 5 de xullo de 2007, propoño
á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.-Declarar a Dª Eva María Cordoba Márquez, con DNI 44.0749.307-Z, nº de persoal 80572, auxiliar
de administración xeral, en situación administrativa de servizo noutras administracións públicas, por ter superado o proceso selectivo para auxiliar de administración xeral do Concello de Pontevedra e tomar posesión de
dita praza, de conformidade co previsto no art. 88 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empre gado Público, con efectos económicos e administrativos do día 15 de xaneiro de 2009.
Segundo.- A interesada rexeráse pola lexislación da administración na que esté destinada de forma efectiva e
conservará a súa condición de funcionaria da administración de orixe e o dereito a participar nas convocatorias para a provisión de postos de traballo que se efectuén por esta última. O tempo de servizo na administración pública na que esté destinada computaraselle como de servizo activo no seu corpo ou escala de orixe.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
23(34).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE E AVISO PREVIO DA OBRA
“PROXECTO DE MELLORA DA REDE DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO E
REPOSICIÓN DO PAVIMENTO DA TRAVESÍA PINO. FASES 1 E 2. REV. 01”. EXPTE.
745/443.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Dáse conta do informe-proposta do xefe da Área dos Servizos Xerais, do 15.01.08, que di o seguinte:
Obra: PROXECTO DE MELLORA DA REDE DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO E REPOSICIÓN DO
PAVIMENTO DA TRAVESÍA PINO. FASES 1 E 2. REV.01
Localidade e situación:TRAVESÍA PINO. CONCELLO DE VIGO
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto:Enxeñeiro de Caminos Cannles e Portos, D. Santiago Narciso López Fontán e pola Enxeñeiro Industrial, Dña. Begoña Arránz González
Dirección facultativa:D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan:Construcciones CRESPO S.A.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto: Enxeñeiro de Caminos Cannles e
Portos, D. Santiago Narciso López Fontán

S.ord. 19.02.09

Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico:Enxeñeiro de Caminos Cannles e Portos, D. Santiago Narciso López Fontán e pola Enxeñeiro Industrial, Dña. Begoña Arranz González
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: Construcciones CRESPO S.A.
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da
obra:
D. EMILIO OTERO MARTÍNEZ Titulación:INGENIERO T. OBRAS PÚBLICAS
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións concordantes da Lei 31/1995 de 8
de novembro e do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traballo,
reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa aprobación, debendo
servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identificación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da empresa contratista á que se refire, no seu capítulo
II, o Regulamento dos Servizo de Prevención.
Na súa consecuencia, sométese á consideración á Xunta de Goberno Local, a seguinte
PROPOSTA:
1.
2.

Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra PROXECTO DE MELLORA DA REDE DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO E REPOSICIÓN DO PAVIMENTO DA TRAVESÍA PINO. FASES 1 E 2.
REV.01.
Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente

Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria Construcciones CRESPO S.A.,a cal a súavez
xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral competente, ao servizo de prevención
constituído na empresa ou concertado con entidade especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei
31/1995, de 8 de novembro, a efectos do cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou ór ganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e
aos representantes dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
24(35).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE E AVISO PREVIO DA OBRA
“HUMANIZACIÓN BEIRARRÚA AVDA. CASTELAO. FASE 1” EXPTE. 762/443.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Dáse conta do informe-proposta do xefe da Área dos Servizos Xerais, do 16.01.09, que di o seguinte:
Obra: HUMANIZACIÓN BEIRARRÚA AVD. CASTELAO. FASE 1
Localidade e situación: AVD. CASTELAO, VIGO
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, D. LUIS H. GÓMEZ CARRIÓN
Dirección facultativa: D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan: ORESA, S.L.

Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto: D. LUIS H. GÓMEZ CARRIÓN
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: D. LUIS H. GÓMEZ CARRIÓN
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: ORESA, S.L. (D. Juan Carlos Núñez Fráiz)
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da
obra:
D. EMILIO OTERO MARTÍNEZ, Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións concordantes da Lei 31/1995 de 8
de novembro e do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traballo,
reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa aprobación, debendo
servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identificación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da empresa contratista á que se refire, no seu capítulo
II, o Regulamento dos Servizo de Prevención.
Na súa consecuencia, sométese á consideración á Xunta de Goberno Local, a seguinte
PROPOSTA:
1.
2.

Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN BEIRARRÚA AVD. CASTELAO.
FASE 1.
Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente

Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria ORESA, S.L.,a cal a súavez xunto co plan de
seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral competente, ao servizo de prevención constituído na em presa ou concertado con entidade especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de no vembro, a efectos do cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabi lidades en materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos representantes dos
traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma razoada, as suxestións e alternativas
que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).

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

25(36).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE E AVISO PREVIO DA OBRAS
“HUMANIZACIÓN DA RÚA CORUÑA”. EXPTE. 741/443.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Dáse conta do informe-proposta do xefe da Área dos Servizos Xerais, do 16.01.09, que di o seguinte:
Obra: HUMANIZACIÓN RÚA CORUÑA
Localidade e situación: RÚA CORUÑA- VIGO
Órgano de Contratación : CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: Ingeniero Camiños Canles e Portos, D. LUIS H. GÓMEZ CARRIÓN

S.ord. 19.02.09

Dirección facultativa: D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan: MOVEXVIAL, S.L.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto: D. LUIS H. GÓMEZ CARRIÓN.
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: D. LUIS H. GÓMEZ CARRIÓN
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: D. BEATRIZ FERNÁNDEZ ESTÉVEZ
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da
obra: Dña. FLORA BRIÓN GARCÍA
Titulación: Ingeniera Industrial
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións concordantes da Lei 31/1995 de 8
de novembro e do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traballo,
reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa aprobación, debendo
servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identificación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da empresa contratista á que se refire, no seu capítulo
II, o Regulamento dos Servizo de Prevención.
Na súa consecuencia, sométese á consideración á Xunta de Goberno Local, a seguinte
PROPOSTA:
1.
2.

Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN RÚA CORUÑA.
Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente

Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria MOVEXVIAL, S.L.,a cal a súavez xunto co
plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral competente, ao servizo de prevención constituído
na empresa ou concertado con entidade especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de
novembro, a efectos do cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos representantes
dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
26(37).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE E AVISO PREVIO DA OBRA
“CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA CANTEIROS. FASE I. MATAMÁ”. EXPTE.
739/443.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Dáse conta do informe-proposta do xefe da Área dos Servizos Xerais, do 16.01.09, que di o seguinte:
Obra: CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA CANTEIROS. FASE I. MATAMÁ
Localidade e situación:RÚA CANTEIROS, MATAMÁ - VIGO
Órgano de Contratación : CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. LUIS H. GÓMEZ CARRIÓN
Dirección facultativa: D. JORGE MUÑOZ RAMA

Contratista titular do plan: OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS, S.A.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto: D. LUIS H. GÓMEZ CARRIÓN
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: D. LUIS H. GÓMEZ CARRIÓN
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS, S.A.
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da
obra: APPLUS NORCONTROL S.L.U. (Dña. Cristina Hermida Trasancos). Travesía de Vigo, 204 Vigo 36207
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións concordantes da Lei 31/1995 de 8
de novembro e do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traballo, reúne as
condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa aprobación, debendo servir de
instrumento básico de ordenación das actividades de identificación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizo de Prevención.
Na súa consecuencia, sométese á consideración á Xunta de Goberno Local, a seguinte
PROPOSTA:
1.
2.

Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA
CANTEIROS. FASE I. MATAMÁ.
Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente

Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria CONSTRUCCIONES DIOS, S.A.,a cal a súavez xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral competente, ao servizo de preven ción constituído na empresa ou concertado con entidade especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei
31/1995, de 8 de novembro, a efectos do cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou ór ganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e
aos representantes dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
27(38).CONTRATACIÓN DA PÓLIZA DE SEGURO DA FLOTA DO CONCELLO.
EXPTE. 85/440.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Dáse conta do informe-proposta do xerente do Parque Central, do 15.01.09, que di o seguinte:
Antecedentes
A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 27 de decembro de 2004, acordou adxudicar á empresa
“Groupama Plus Ultra Seguros y Reaseguros, S.a.”, o concurso para a contratación da póliza de vehículos a
motor do Concello de Vigo, por un importe total de 278.168,98 Euros. Todo dacordo co prego de condicións
aprobado pola Xunta de Goberno Local de 8 de novembro de 2004 e a oferta presentada.
Na claúsula 5.- do Prego de Claúsulas Administrativas que rexeron a contratación establécese que o contrato
comenzará o 1 de xaneiro de 2005 e rematará o 31 de decembro de 2008, puidendose prorrogar por períodos
anuais, ata un máximo de oito anos.

S.ord. 19.02.09

Durante o ano 2008, a Oficina de Contratación atopouse saturada de expedientes, ata o punto que nas últimas
dúas Xuntas de Goberno Local adxudicáronse máis de 60 expedientes, polo que non se pudo tramitar a
prórroga do mencionado contrato.
Tendo en conta que a contratación do seguro dos vehículos municipais resulta imprescindible para que éstes
poidan circular diariamente según o establecido pola Lei 50/80, 8 de outubro de Contrato de Seguro e o R.D.
1575/89, de 28 de decembro “Reglamento de Seguro Obrigatorio”, e polo que é necesario encomendar á
empresa Groupama Plus Ultra Seguros y Reaseguros, S.A.”, continúen coa prestación da citada póliza de
seguro ata que non se adxudique o expediente que está tramitándose ao respecto.
Por todo o anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA:
1º.Encomendar á empresa Groupama Plus Ultra Seguros y Reaseguros, S.A., adxudicataria ata
o 31 de decembro de 2008, que continúen coa prestación da póliza de seguro de cobertura
dos vehículos motor do Concello de Vigo, ata a adxudicación do novo contrato, nos mesmos
termos e condicións establecidas no prego que serviu de base para a contratación de tal
servizo.
2º.A certificación por prestación do servizo, ao non existir contrato, deberá ser tramitada
mediante expediente de convalidación de gasto sendo financiada con cargo á partida
“Seguro de vehículos” 1212.224.00.00
Acordo

A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
28(39).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás dez horas e dez minutos. Como
secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.

