RESOLUCIÓN DA CONCELLEIRA DE PATRIMONIO MUNICIPAL E FESTAS
Asunto: Resolución autorizando máquinas de vending e de instalación de mesas e
cadeiras
Nas festas que se van a celebrar en Santiaguiño procedeuse a autorizar a diversos
peticionarios a instalacións de postos conforme ao prego de condicións das autorizacións en
réxime de concorrencia ou licitación pública e forma de poxa pública á alza para a ocupación
do dominio público municipal mediante postos nas festas de Santiaguiño do Burgo durante os
anos 2022-2025.
No artigo 3 do prego de condicións das autorizacións en réxime de concorrencia ou licitación
pública e forma de poxa pública á alza para a ocupación do dominio público municipal mediante
postos nas festas de Santiaguiño do Burgo durante os anos 2022-2025, disponse
expresamente que poderanse autorizar aos que sexan adxudicatarios dos postos a instalación
de máquinas de vending ou similares sempre que esten pegados ao posto e non prexudiquen o
correcto desenvolvemento das festas. No caso de autorizarse esta instalación, deberá pagarse
en concepto de taxa por utilizacións ou aproveitamentos especiais do dominio público a
cantidade por día de 5,15 euros por cada metro cadrado ou fracción de ocupación. Como os
solicitantes son adxudicatarios de postos, procede a autorizarlle a ocupación dos postos con
máquinas de vending.

Así mesmo, tamén se dispón no artigo 3 do prego de condicións sinalados, que poderá
autorizarse aos adxudicatarios de postos de venda de alimentos e bebidas a instalación de
mesas e cadeiras sempre que estean pegados ao posto e non prexudiquen o correcto
desenvolvemento das festas e ata a superficie máxima que determinen os Servizos do
Concello. No caso de autorizarse esta instalación, deberá pagarse en concepto de taxa por
utilizacións ou aproveitamentos especiais do dominio público a cantidade por día de 5,15 euros
por cada metro cadrado ou fracción de ocupación.
A competencia para acordar outorgar as autorizacións sinaladas sería do órgano competente
para outorgar as autorizacións, que sería a Xunta de Goberno Local, se ben delegou a
competencia na concelleira de patrimonio municipal e festas mediante acordo de data 06-062022.
A vista do exposto, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Outorgar as autorizacións para ocupar os postos que de seguido se relacionan,
cuxos metros se especifican de seguido, durante a duración das festas de Santiaguiño do
Burgo de 2022, a favor das persoas que se mencionarán para os destinos ou actividades que
se especifican coa obriga de pagar as taxas que legalmente procedan que son 5,15 euros por
metro e día de ocupación, conforme ás condicións precisadas na parte dispositiva desta
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cadeiras
SEGUNDO.- As autorizacións que se outorgan nesta resolución están suxeitas as seguintes
condicións:

1. Cada un dos postos que son obxecto destas autorizacións destinaranse
exclusivamente as actividades correspondentes a denominación da instalación
autorizada.
2. O réxime económico ao que se suxeitan as autorizacións é ao pagamento das taxas
que procedan de conformidade coa ordenanzas fiscais do Concello de Pontevedra.
3. Os autorizados asumirán tódolos gastos de conservación e mantemento, impostos,
taxas e demais tributos, así como o compromiso de utilizar os bens obxecto de
autorizacións segundo a súa natureza e entregar, á extinción das autorizacións, os
terreos municipais ocupados en perfecto estado de conservación e uso nos termos
fixados no prego de condicións das autorizacións en réxime de concorrencia ou
licitación pública e forma de poxa pública á alza para a ocupación do dominio público
municipal mediante postos nas festas de Santiaguiño do Burgo durante os anos 20222025.
4. Os autorizados asumirán o compromiso da previa obtención, a súa custa, de cantas
licenzas e permisos requiran o uso dos bens e as actividades a realizar sobre os
mesmos.
5. Os autorizados aceptan a revogación unilateral, sen dereito a indemnización, por
razóns de interese público nos supostos previstos no artigo 92.4 da Lei 33/2003 de
patrimonio das Administracións Públicas.
6. As responsabilidades derivadas da ocupación dos terreos municipais serán asumidas
integramente polos autorizados.
7. O Concello de Pontevedra poderá, en calquera momento, inspeccionar os terreos
municipais obxecto das autorizacións e instalacións para garantir que os mesmos son
empregados de acordo cos termos das autorizacións.
8. As autorizacións que se outorguen ao amparo deste prego outorgaranse durante a
duración das festas de Santiaguiño do Burgo de 2022.
9. Non se permite a realización de ningún tipo de cesión ou subrogación das
autorizacións.
10. As causas de extinción serán as previstas no artigo 19 do prego de condicións destas
autorizacións demaniais.
11. As presentes autorizacións rexeranse polo disposto no prego de condicións das
autorizacións en réxime de concorrencia ou licitación pública e forma de poxa pública á
alza para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas de
Santiaguiño do Burgo durante os anos 2022-2025 aprobados por resolución da
concelleira de patrimonio municipal e festas en data 7 de xuño de 2022, e no non
previsto neste prego será de aplicación a Lei 33/2003 de patrimonio das
Administracións Públicas; RD 1372/1986 polo que se aproba o Regulamento de bens
das Entidades Locais; LCSP; RD 1098/2001 polo que se aproba o Regulamento Xeral
en desenvolvemento do anterior; RD 817/2009, de desenvolvemento parcial da LCSP,

Este documento foi asinado electronicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en:
https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:YN4OLHFVNDY38VH9

Lei 7/85 do 2 de abril e R. D. Lex. 781/86, do 18 de abril, ordenanzas fiscais do
Concello de Pontevedra vixentes en cada momento; normativa aplicable á contratación
e bens locais e demais normativa que sexa aplicable en cada momento.

TERCEIRO.- Publicar a presente resolución no perfil do contratante do Concello de Pontevedra
e notificala ao Servizo de Xestión Tributaria e Outros Ingresos de Dereito público.

Asinado por: JOSE CARLOS CASTIÑEIRA PIÑEIRO
Servizo: SECRETARIA DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Cargo: SECRETARIO
Data: 22/07/2022

RECURSOS
Contra o presente acto que, pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer RECURSO
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, perante o mesmo órgano que o ditou no prazo de UN MES,
contado a partir do día seguinte a esta notificación, ou RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO
perante
o
XULGADO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
DE
PONTEVEDRA, no prazo de DOUS MESES, contados de maneira idéntica, sen prexuízo de
que os interesados poidan exercer calquera outro recurso que estimen procedente.
O recurso contencioso-administrativo non se poderá interpoñer ata que sexa resolto
expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición que , no seu
caso, se interpuxera.
No suposto de interposición do recurso potestativo de reposición, este entenderase
desestimado se no prazo dun mes, computado dende o día seguinte a tal interposición, o
órgano competente para resolvelo non ditara e notificara resolución expresa.
Contra a desestimación presunta do recurso de reposición poderá interpoñerse recurso
contencioso-administrativo perante a Sala antes mencionada antes mencionada no prazo de
seis meses, contados a partir do día seguinte en que, de conformidade co anterior, se produza
o acto presunto.
Pontevedra, na data de sinatura electrónica.
A concelleira de Patrimonio municipal e festas

José Carlos Castiñeira Piñeiro

Asinado por: MARÍA CARMEN DA SILVA MÉNDEZ
Servizo: ALCALDÍA
Cargo: CONCELLEIRA
Data: 22/07/2022
RESOLUCION: 2022006253

María Carme da Silva Méndez

Dou fe, o secretario admon. Municipal
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