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AYUNTAMIENTOS
V I G O
EDICTO
O pleno do concello de Vigo en sesión ordinaria de data
vintesiete de xaneiro de 2009 oprobou definitivamente as modificacións do “CONSELLO SECTORIAL DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL E SOLIDARIEDADE DO CONCELLO DE
VIGO” desestimando a alegación presentada ao aprobado incialmente polo citado organo en sesión ordinaria do día vintenove de setembro de 2008.
Dito regulameto é como sigue:
REGULAMENTO DO CONSELLO SECTORIAL
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E SOLIDARIEDADE
DO CONCELLO DE VIGO
LIMIAR

I.—O 20 de maio de 1994, a Comisión Local de Goberno,
por solicitude da «Plataforma polo 0,7%» acordou aprobar o
estudio para a creación do Consello Sectorial de Cooperación
internacional e Solidariedade.
Así, o 27 de xullo de 1994 o Pleno da Corporación aprobou
o Regulamento do Consello Municipal de Cooperación internacional e Solidariedade coa finalidade de promover, facilitar
e canalizar a participación dos cidadáns e as súas asociacións
nos asuntos municipais relacionados coa cooperación, a solidariedade e o progreso humano dos países en vías de desenvolvemento e cantos outros teñan relación directa ou indirecta con eles.
II.—Os novos retos que presenta a pobreza, o subdesenvolvemento e a desigualdade no mundo a comezos do S. XXI
foron obxecto de análise e reflexión nas grandes conferencias
internacionais celebradas nos anos 90 baixo os auspicios da
ONU, co compromiso de procurar solucións aos desafíos esenciais para a humanidade. Entres elas saliéntanse as relacionadas coa infancia (New York,1990) a educación (Jomtien, 1990)
o medio ambiente (Río de Janeiro, 1992), os dereitos humanos
(Viena, 1993), a poboación (O Cairo, 1994), o desenvolvemento
social (Copenhague, 1995), a muller (Beijing, 1995) ou a alimentación (Roma, 1996).
Esa posta en común sobre os retos existentes ao comezar o
século derivou nunha aposta inequívoca por parte da comunidade internacional en favor dos obxectivos de desenvolvemento do milenio, recollidos na «Declaración do Milenio» (New
York, 2000). Posteriormente, outras conferencias celebradas na
década actual, como a dedicada ao desenvolvemento sostible
en Johannesburgo ou ao financiamento para o desenvolvemento en Monterrei, permitiron afondar nos compromisos necesarios para acadar eses obxectivos. As declaracións de Roma, de
2003, e de Paris, de 2005, sobre a eficacia na axuda, veñen a
afondar nun problema aínda non resolto sobre a capacidade de
xestión das axudas dos países receptores destas.
III.—A Lei estatal 23/1998, do 7 de xullo, de cooperación
internacional para o desenvolvemento, recoñece no seu artigo
20 que a cooperación que neste eido se realiza desde as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais constitúe a expresión solidaria das respectivas sociedades e declara que a súa
acción basearase nos principios de autonomía orzamentaria e
autorresponsabilidade no seu desenvolvemento e execución.
A Lei galega 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o
desenvolvemento, establece como propósitos, apoiar aos países con menor grao de desenvolvemento ou extrema situación
de necesidade e desnutrición; potenciar os recursos humanos e
materiais, con especial atención ás novas tecnoloxías; contribuír á xustiza e á equidade nas relacións comerciais, políticas
e estratéxicas; atender ás situacións de emerxencia, impulsar
e promover a participación social e cidadá, fomentando a
educación para o desenvolvemento e a sensibilización da sociedade.
IV.—O Plan director de cooperación galega para o desenvolvemento 2006-2009, aprobado por unanimidade polo Parlamento de Galicia en 2006, é unha ferramenta que nace coa
aspiración de optimizar a xestión duns recursos por definición sempre limitados. Pretende, ademais, unha planificación
e avaliación dende a política, imprescindible para garantir
que o seu impacto e calidade sexan os axeitados, así como po-
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tenciar que a nosa sociedade civil amose con afán a súa implicación na materia, incrementando a súa afiliación as organizacións cívicas.
V.—O Concello de Vigo, pola súa banda, entende a cooperación como un método e unha estratexia para vertebrar a solidariedade cos pobos e sociedades máis desfavorecidas, comprometendo e impulsando a xeración dun tecido solidario que
abra camiño a unha situación máis xusta que elimine as condicións de pobreza e desigualdade existentes. Entende tamén
que a eficacia na actuación administrativa e a coordinación
entre as distintas Administracións implicadas (Estado, Comunidades Autónomas e Entidades locais) é imprescindible xa
que os resultados dependerán das políticas públicas levadas a
cabo.
VI.—Así pois, en cumprimento do disposto no Regulamento Orgánico de Participación Cidadá do Concello de Vigo,
aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación o
31.03.2006 (BOP nº 32, do 28.04.2006) sempre en concordancia
co disposto na Lei de Bases de Réxime Local (L.7/1985, do 2
de abril) e no RD. 2568/1986, do 28 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime xurídico das Entidades locais (ROF), proponse a modificación do Regulamento do Consello Municipal de Cooperación Internacional e Solidariedade do Concello de Vigo, que é do
seguinte teor,
REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN
E FUNCIONAMENTO DO CONSELLO MUNICIPAL
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E SOLIDARIEDADE
DO CONCELLO DE VIGO
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
ARTIGO 1: CREACIÓN DO CMCS
O Consello Municipal de Cooperación internacional e Solidariedade do Concello de Vigo (CMCS) créase, no seo da organización municipal, como órgano de participación cidadá
que contará coas competencias, estrutura organizativa e funcionamento determinados neste Regulamento.
ARTIGO 2: NATUREZA E CARÁCTER
2.1. O CMCS configúrase como un órgano colexiado permanente de participación e punto de encontro entre o Concello de Vigo e as persoas e asociacións sen ánimo de lucro que
traballen no ámbito da cooperación internacional e a solidariedade entre os pobos.
2.2. Terá carácter consultivo e asesor nas materias relacionadas co seu ámbito de actuación e levará a cabo funcións de
informe e, no seu caso, proposta, en todas as cuestións referentes ás súas competencias, buscando a mellor solución para
acadar un maior nivel de eficiencia e eficacia das accións levadas a cabo e materia de cooperación internacional e solidariedade.
ARTIGO 3: FUNCIÓNS
Consonte co seu obxecto, correspóndenlle entre outras, as
seguintes funcións:
1) Servir de canle de participación e diálogo cos organismos públicos e privados en asuntos de interese común
para a cooperación internacional e a solidariedade.
2) Fomentar o desenvolvemento do asociacionismo das
persoas integrantes destes colectivos no noso municipio.
3) Potenciar a coordinación entre as institucións e entidades que actúan neste ámbito.
4) Promover a realización de estudios e investigacións que
permitan afondar e mellorar a participación do Concello nos proxectos de cooperación e solidariedade internacionais.
5) Presentar iniciativas, propostas ou suxestións ás diversas Concellarías, á Corporación, ós Consellos sectoriais
e a cantas outras institucións e Administracións públicas, incidan coas súas actuacións neste ámbito, coa finalidade de garantir a coordinación das actuacións que
se deriven da mesma, así como as propostas de actividades ou accións que faciliten a resolución das problemáticas específicas.
6) Informar á Corporación municipal nos temas que se
considere pertinente da materia tratada.
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CAPÍTULO II. ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN

ARTIGO 4: ÓRGANOS DO CMCS

4.1.—O CMCS do Concello de Vigo estará formado polos
seguintes órganos:
— Pleno.
— Presidencia.
— Vicepresidencia.
— Secretaría.
4.2.—Poderanse constituír tamén Comisións de traballo
encargadas de preparar e desenvolver os asuntos do órgano
plenario do Consello.
ARTIGO 5: O PLENO

O Pleno é o supremo órgano de decisión e formación da
vontade do Consello. Estará integrado polos seguintes membros:
— O/a Presidente/a
— O/a Vicepresidente/a
— Os/as vogais.
ARTIGO 6: A PRESIDENCIA

6.1.—A Presidencia do CMCS corresponde, por delegación
da Alcaldía, ao/á concelleiro/a delegado/a da Área de Benestar Social ou á persoa que designe.
6.2.—Terá como atribucións propias as seguintes:
1) Dirixir, promover e coordinar a actuación do Consello.
2) Ostentar a súa representación.
3) Acordar a convocatoria das sesións ordinarias e extraordinarias e fixar a orde do día, tendo en conta, de
ser o caso, as peticións dos demais membros, formuladas por escrito e con suficiente antelación a través do
Rexistro xeral.
4) Presidir as sesións, moderar o desenvolvemento dos debates e suspendelos por causas xustificadas.
5) Dispoñer o cumprimento dos acordos do Consello.
6) Autorizar coa súa sinatura os acordos do órgano plenario.
7) Dirimir co seu voto os empates aos efectos de adoptar
os acordos, que terán carácter consultivo, non vinculante.
8) Exercer cantas outras funcións sexan inherentes á súa
condición de presidente/a.
ARTIGO 7: A VICEPRESIDENCIA

O/a vicepresidente/a será nomeado/a pola Presidencia, á
que substituirá nos casos de ausencia ou enfermidade.
ARTIGO 8: A SECRETARÍA

O/a secretario/a do CMCS e dos seus órganos será un funcionario municipal adscrito á área de goberno correspondente. Terá, entre outras atribucións, as seguintes:
1) Preparar a orde do día e realizar as correspondentes
convocatorias.
2) Redactar as actas das sesións dos órganos do CMCS e
custodiar as mesmas.
3) Expedir certificacións dos acordos adoptados.
4) Asistir ás reunións con voz pero sen voto.
5) Todas aquelas que sexan propias do seu labor de secretario, de acordo coa normativa aplicable.
ARTIGO 9: OS VOGAIS

9.1.—Os vogais integrantes do Pleno do CMCS serán:
a) Corporativos:
— 1 representante de cada grupo municipal da Corporación, designado por eles.
b) Representativos:
— 1 representante de cada un dos sindicatos con representación no municipio.
— 1 representante daquelas Organizacións Non Gobernamentais de cooperación e solidariedade que estean inscritas como tales no Rexistro municipal de Asociacións.
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— 1 representante da Administración do Estado, designado por ela.
— 1 representante da Secretaría Xeral de Cooperación da
Xunta de Galicia.
— 1 representante da Confederación de Empresarios.
— 1 representante da Universidade de Vigo.
— 2 representantes, a designar entre elas, das Obras Sociais das Caixas de Aforros de Galicia.
— 1 representante elixido/a pola Federación veciñal de
Asociación de Veciños “Eduardo Chao”.
c) Técnicos:
— 1 técnico/a designado/a pola Presidencia do Consello
de entre o persoal municipal adscrito á área ou sector
directamente relacionado coa cooperación.
9.2.
Serán funcións dos vogais do Pleno do Consello:
1) Participar nos debates, efectuar propostas e elevar recomendacións ó Pleno do Consello.
2) Exercer o seu dereito ó voto e formular votos particulares, así como expresar o sentido do seu voto e os motivos que o xustifican.
3) Formular rogos e preguntas.
4) Obter a información precisa para cumprir as funcións
asignadas.
5) Cantas outras funcións lle sexan inherentes á súa condición de vogal.
ARTIGO 10: RÉXIME DOS MEMBROS DO CMCS

10.1.—Os/as vogais do Consello serán designados mediante o correspondente acordo polas asociacións, entidades ou
institucións ás que representen. A asistencia dos membros representantes destas asociacións ou entidades será voluntaria e
altruísta, sen que supoña para elas a adquisición de compromisos alleos aos derivados dos contemplados neste Regulamento.
10.2.—A actuación dos integrantes do CMCS coincidirá co
mandato da Corporación Municipal, sendo renovados ao inicio do novo mandato. Para o caso de que se produzan cambios
internos nas directivas das asociacións, entidades ou institucións representadas no Consello, deberán ser comunicados por
escrito dirixido á Concellaría de Benestar social á maior brevidade posible.
10.3.—Por cada membro ou vogal designarase un suplente
que asista ás xuntanzas e participe das tarefas do titular nos
casos de ausencia xustificada deste.
10.4.—O nomeamento dos integrantes do CMCS quedará
sen efecto polas seguintes causas:
a) Revogación por parte da entidade á que representa.
b) Falecemento ou renuncia expresa do/a interesado/a ou
incapacitación.
c) Ausencia inxustificada a tres reunións ordinarias consecutivas ou a cinco alternas no prazo dun ano.
10.5.—Por proposta das 3/5 partes do Pleno do Consello
ou da Presidencia, os membros do CMCS poderanse ampliar
coa representación doutras entidades que traballen no eido da
cooperación e a solidariedade. A incorporación deberá ser solicitada mediante escrito dirixido á Concellaría de Benestar
Social, que trasladará a petición ao Pleno do Consello.
10.6.—A Presidencia, en función dos temas a tratar, poderá convocar a outros rexedores do ámbito propio do Consello,
responsables de entidades ou profesionais de recoñecido prestixio, en calidade de asesores, para participar nas sesións plenarias e nas Comisións de traballo do Consello, tendo no
mesmo voz pero non voto.
ARTIGO 11: COMISIÓNS DE TRABALLO

11.1.—O Pleno do CMCS poderá acordar a constitución de
Comisións de traballo, con carácter temporal ou permanente,
segundo os seus intereses, necesidades e posibilidades; formando parte das mesmas a Presidencia ou persoa en que delegue e as persoas designadas polas asociacións ou entidades
que formen parte do Consello, coa asistencia da secretaría.
11.2.—A Presidencia, logo de vista e aprobada a convocatoria por maioría do Consello e a proposta formulada polas
asociacións que forman parte do mesmo, nomeará á persoa
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que coordine cada Comisión de traballo, que impulsará e coordinará as actuacións da comisión correspondente.
11.3.—As comisións de traballo elaborarán informes, estudios e propostas de actuación na materia da súa competencia,
que deberán remitir ao Pleno do Consello para ser obxecto de
debate e estudio.
CAPÍTULO III.
RÉXIME DE SESIÓNS E ADOPCIÓN DE ACORDOS
ARTIGO 12: RÉXIME DE SESIÓNS
12.1.—O Pleno do CMCS reunirase con carácter ordinario
unha vez ao trimestre e, en sesión extraordinaria, sempre que
a Presidencia o considere necesario ou o solicite 1/3 dos seus
membros.
12.2.—A convocatoria para as sesións ordinarias farase
cunha antelación mínima de oito días e irá acompañada da
orde do día e, se procede, da documentación correspondente.
12.3.—O réxime das reunións das Comisións de traballo,
dada a súa especificidade, será flexible e axeitada á urxencia
de cada tema.
ARTIGO 13: QUÓRUM
As sesións terán lugar, en primeira convocatoria, cando
concorra máis da metade dos membros que legalmente compoñen o Consello e, en segunda convocatoria, media hora máis
tarde, se concorre alomenos a súa terceira parte. Requírese, en
todo caso, a presencia do/a Presidente/a e do/ Secretario/a ou
dos/as que legalmente os/as substitúan.
ARTIGO 14: ACORDOS
Os acordos, tanto do Pleno como das Comisións de traballo, adoptaranse por maioría dos/as asistentes. No caso de empate terá lugar unha segunda votación e de producirse de
novo empate, decidirá o voto de calidade do/a presidente/a. O
voto é persoal é indelegable.
ARTIGO 15: ACTAS.
15.1.—A secretaría do Consello redactará acta de cada sesión, na que figurarán os acordos adoptados e as incidencias
que sexa procedente recoller para reflectir fidedignamente o
desenvolvemento da mesma.
15.2.—As actas serán asinadas pola secretaría co visto e
prace da Presidencia e serán sometidas para a súa aprobación
ó inicio da seguinte sesión.
15.3.—Remitiranse as actas de todas as reunións aos membros do Consello e a todas as entidades relacionadas co sector,
publicándose un resumo das mesmas nos medios de comunicación municipais.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA
En todo o non previsto neste Regulamento será de aplicación o disposto no Regulamento Orgánico de Participación Cidadá do Concello de Vigo.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Unha vez aprobado definitivamente, publicarase o texto
íntegro deste Regulamento no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra, que entrará en vigor unha vez transcorrido o
prazo de 15 días desde esa publicación.
E para que así conste e ós efectos oportunos, expido esta
certificación de orde e co visto e prace do Excmo. Sr. Alcalde,
coa salvidade do artigo 206 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en
Vigo, a seis de outubro do ano dous mil oito.
Vigo, a 6 de marzo de 2009.—A Concelleira-Delegada da
Área de Benestar Social, María Xosé Méndez Piñeiro.—Vº e
2009002894
Pr., o Alcalde, Abel Caballero Álvarez.
e e e

COTOBADE
EDICTO
Intentada a notificación a Dª. Sinda Couto Graña, de
acordo co previsto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común publícase a seguinte notificación:
Decreto de alcaldía, de data 10 de marzo de 2009.
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Asunto: Orde de execución destinada a reposición de condicións de seguridade, salubridade e ornato de terreos e construccións.
Expediente: 4/2009
Vista a denuncia formulada por Dª María del Carmen Ferrer Cubria, veciña de Cotobade con enderezo no lugar de Cachopeiras, nº 9, Parroquia de Almofrei, en data 24.09.2008 (
entrada municipal nº 3158 de 24.09.2008) polo que denuncia a
existencia de maleza nos terreos colindantes coa súa propiedade, indentificando ós propietarios lindantes polo leste (Ceferino Graña y Camino) e polo oeste ( Laureano García)
Realizadas as comprobacións pertinentes respecto ó correspondente expediente administrativo de referencia sobre imposición de orden de execución para o restablecemento das condicións de seguridade, salubridade e ornato público, de acordo
co deber de conservación establecido na lei 8/2007, de 28 de
maio, sobre o Solo, Art. 199 da Lei 9/2002, de 30 de decembro,
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia, modificada por Lei 15/2004, e Art. 24 e ss. do Decreto
28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento
de Disciplina Urbanística que obriga ós propietarios de toda
clase de terreos e construccións a mantelos nas debidas condicións de seguridade, salubridade e ornato público.
Tendo en conta os seguintes:
ANTECEDENTES:
1.—Denuncia formulada por Dª María del Carmen Ferrer
Cubria, contra os propietarios lidantes do seu terreo por existencia de maleza que pode causar incendios forestais.
2.—Informe técnico municipal, de D. José Luis Barros
Sousa, de data 27.10.2008, que fai constar os seguintes extremos:
a) O concello de Cotobade está catalogado como zona de
alto risco de incendio.
b) Os propietarios de terreos situados nas faixas de especial protección están obrigados a manter as súas parcelas, e os camiños de titularidade privada e gabias, limpas de maleza e restos e coa masa arbórea rareada.
3.—Informe técnico municipal de D. José Luis Barros
Sousa, de data 15.12.2008, que fai constar os seguintes extremos:
a) …………. as limpezas correspondentes ás parcelas 600 e
602 do polígono 60 xa estaban ejecutadas. Respecto das
limpezas das parcelas 603, 606 e 604 do mesmo polígono están sen executar.
b) Os propietarios das parcelas 603, 604 e 606 son, respectivamente Dª Leoncia Ogando Pazos, con domicilio en
Xesteiro nº 26, Almofrei, Dª Manuela e Dª Delia Vidal
Guzmán, con domicilio en Xesteiro nº 38, Almofrei, e Dª
Sinda Couto Graña, da que non consta domicilio coñecido.
c) Se engaden os condicionantes das limpezas a ejecutar ó
abeiro do disposto na Lei 3/2007 de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais.
Tendo en conta os seguintes Fundamentos de Dereito:
ARTIGO 21 DO DECRETO 105/2006 DE MEDIDAS
RELATIVAS Á PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTAIS:
“1. Ó obxecto de protexer especialmente o espacio rural e
os núcleos de poboación dos incendios, establécense faixas de
especial protección naqueles terreos adicados a monte e áreas
colindantes, conforme o artigo 44.3º da Lei 43/2003, de 21 de
novembro, de montes, que comprenden:
a) A totalidade das parcelas que se atopen, fora do monte,
a unha distancia inferior a 25 metros do seu perímetro.
b) A totalidade dos terreos forestais, rasos ou arbolados,
situados, dentro do monte, a unha distancia inferior a
10 metros do seu perímetro.
c) Una franxa de 25 metros arredor de calquera edificación, urbanización, obras, instalacións industriais, eléctricas ou infraestructuras de transporte, ubicadas a
menos de 400 metros do monte.”
ARTIGO 25º.—OBRIGAS DOS PROPIETARIOS
1. De maneira concreta, os propietarios dos terreos ubicados nas faixas de especial protección a que se refire o artigo

