ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 24 de marzo de 2009
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Dª Elena Maure Noia
D. José Manuel Mariño Mendoza

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
D. Xesús López Carreira

Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e dezasete minutos do día vinte e catro de
dous mil nove e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira,
Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co
obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(374).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
RÚA JESÚS FERNÁNDEZ. EXPTE. 68/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 23.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:

S.extr. 24.03.09

1º.- Corrección de erros: no asunto 1 da orde do día do acordo da Xunta de Goberno Local
de data 06-03-2009 substituír o parágrafo 2º do punto 1º do acordo polo seguinte:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 4, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 15
persoas das que 13 terán presencia permanente na obra.

2º.-Adxudicar definitivamente a OBRAS REFORMAS Y SANEAMIENTO, S.L. (CIF B36.494.185) o procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras de
humanización da rúa Jesús Fernández (expte 68-440) por un prezo total de 300.300 euros
IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 41.420,69 euros) e coas seguintes
prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 4, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 15
persoas das que 13 terán presencia permanente na obra.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

•

Aportar 4 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 33.000 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.

2(375).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
RÚA PORTELA. EXPTE. 69/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 23.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
Adxudicar definitivamente a Obras Reformas y Saneamiento, S.L. (CIF B-36.494.185) o
procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras de humanización da
rúa rúa Portela (expte 69-440) por un prezo total de 576.576 euros IVE incluído (a cota
correspondente o IVE é de 79.527,72 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:

•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 5, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 19
persoas das que 17 terán presencia permanente na obra.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

•

Aportar 5 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 63.360 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.

3(376).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
RÚA BADAJOZ. EXPTE. 70/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 23.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
Adxudicar definitivamente a ORECO, S.A. (CIF A-36614691) o procedemento negociado
con publicidade para a contratación das obras de humanización da rúa Badajoz (expte 70440) por un prezo total de 255.254,99 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é
de 35.207,58 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 11, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de
21 persoas das que 19 terán presencia permanente na obra.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

•

Aportar 11 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

S.extr. 24.03.09

•

Destina a cantidade de 28.050 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.

4(377).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
RÚA JOSÉ ANTELA CONDE. EXPTE. 71/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 23.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
Adxudicar definitivamente a Obras Reformas y Saneamiento, S.L. (CIF B-36.494.185) o
procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras de humanización da
rúa José Antela Conde (expte 71-440) por un prezo total de 660.660 euros IVE incluído (a
cota correspondente o IVE é de 91.125,52 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 4, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 16
persoas das que 14 terán presencia permanente na obra.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

•

Aportar 4 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 72.600 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
5(378).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
RÚA ANDALUCÍA. EXPTE. 72/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 23.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:

Adxudicar definitivamente a ORECO, S.A. (CIF A-36614691) o procedemento negociado
con publicidade para a contratación das obras de humanización da rúa Andalucía (expte 72440) por un prezo total de 248.430 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de
34.266,21 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 11, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de
21 persoas das que 19 terán presencia permanente na obra.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

•

Aportar 11 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 27.300 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.

6(379).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
RÚA PALENCIA. EXPTE. 73/400.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 23.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
Adxudicar definitivamente á Unión temporal de empresas formada por DEPURACIÓN,
MANTENIMIENTO
E
INSTALACIONES,
S.L.
(50%
participación)e
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS INDEPO, S.L.(50% de participación) o procedemento
negociado con publicidade para a contratación das obras de humanización da rúa Palencia
(expte 73-440) por un prezo total de 815.815 euros IVE incluído (a cota correspondente o
IVE é de 112.526,21 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 6, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 21
persoas das que 19 terán presencia permanente na obra.

S.extr. 24.03.09

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

•

Aportar 6 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 89.650 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.

7(380).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
RÚA SAGUNTO (ENTRE MARTÍNEZ GARRIDO E PALECIA). EXPTE. 74/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 23.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
Adxudicar definitivamente a CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A. (CIF A-36001063) o
procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras de humanización da
rúa Sagunto (expte 74-440) por un prezo total de 640.640 euros IVE incluído (a cota
correspondente o IVE é de 88.364,14 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 4, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 16
persoas das que 14 terán presencia permanente na obra.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

•

Aportar 4 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 70.400 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.

8(381).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
RÚA TOLEDO. EXPTE. 75/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 23.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
Adxudicar definitivamente a HIDROSCIVIL, S.L. (CIF B-36567101D) o procedemento
negociado con publicidade para a contratación das obras de humanización da rúa Toledo
(expte 75-440) por un prezo total de 585.585 euros IVE incluído (a cota correspondente o
IVE é de 80.770,34 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 5, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 19
persoas das que 17 terán presencia permanente na obra.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

•

Aportar 5 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 64.350 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.

9(383).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
RÚA MARÍN. EXPTE. 79/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 23.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:

S.extr. 24.03.09

Adxudicar definitivamente a CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A. (CIF A-36001063) o
procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras de humanización da
rúa Marín (expte 79-440) por un prezo total de 979.706 euros IVE incluído (a cota
correspondente o IVE é de 135.131,86 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 11, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de
39 persoas das que 37 terán presencia permanente na obra.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ao 4 %.

•

Aportar 11 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 107.660 euros á execución de melloras o proxecto
relacionadas cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o
aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.

10(383).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
RÚA REDONDELA. EXPTE. 80/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 23.03.09, conformado polo interventor xeral, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- Corrección de erros: no asunto 10 da orde do día do acordo da Xunta de Goberno Local
de data 06-03-2009 substituír o parágrafo 2º do punto 1º do acordo polo seguinte:
•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 10, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 36
persoas das que 34 terán presencia permanente na obra.

2º.-Adxudicar definitivamente a HIDROSCIVIL, S.L. (CIF B-36759652) o procedemento
negociado con publicidade para a contratación das obras de humanización da rúa Redondela
(expte 80-440) por un prezo total de 904.248,80 euros IVE incluído (a cota
correspondente o IVE é de 124.723,97 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:

•

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de 10, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 36
persoas das que 34 terán presencia permanente na obra.

•

Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ao 4 %.

•

Aportar 10 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do
incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.

•

Destina a cantidade de 99.368 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.

11(384).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE, AVISO PREVIO E
NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN RÚA JESÚS FERNÁNDEZ. EXPTE. 890/443.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da OSPIO,
do 24.03.09 conformado polo xefe da Área dos Servizos Xerais, que di o seguinte:
Obra: HUMANIZACIÓN DA RÚA JESÚS FERNÁNDEZ
Localidade e situación: RÚA JESÚS FERNÁNDEZ
Órgano de Contratación : CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Dirección facultativa: D. ÁLVARO CRESPO CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan: ORESA, S.L.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: ORESA, S.L. (D. EMILIO OTERO MARTÍNEZGALAICONTROL)
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da obra:
D. EMILIO OTERO MARTÍNEZ Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

S.extr. 24.03.09

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. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DA RÚA JESÚS FERNÁNDEZ.
2. Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
3. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ALVARO CRESPO
CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria ORESA, S.L., a cal a súa vez 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 pre veñen 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.

12(385).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE,
NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA
HUMANIZACIÓN RÚA PORTELA. EXPTE. 888/443.

AVISO PREVIO E
DAS OBRAS DE

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da OSPIO,
do 24.03.09 conformado polo xefe da Área dos Servizos Xerais, que di o seguinte:
Obra: HUMANIZACIÓN DA RÚA PORTELA
Localidade e situación: RÚA PORTELA
Órgano de Contratación : CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Dirección facultativa: D. ALVARO CRESPO CASAL - D. JORGE MUÑOZ RAMA

Contratista titular do plan: ORESA, S.L.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: ORESA, S.L. (D. EMILIO OTERO MARTÍNEZGALAICONTROL)
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da obra: D. EMILIO OTERO MARTÍNEZ Titulación: TÉCNICO SUPERIOR PREVENCIÓN
DE RISCOS LABORAIS
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. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DA RÚA PORTELA.
2. Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
3. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ALVARO CRESPO
CASAL - D. JORGE MUÑOZ RAMA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria ORESA, S.L., a cal a súa vez 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 pre veñen 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.
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13(386).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE,
NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA
HUMANIZACIÓN RÚA BADAJOZ. EXPTE. 891/443.

AVISO PREVIO E
DAS OBRAS DE

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da OSPIO,
do 24.03.09 conformado polo xefe da Área dos Servizos Xerais, que di o seguinte:
Obra: HUMANIZACIÓN DA RÚA BADAJOZ
Localidade e situación: RÚA BADAJOZ
Órgano de Contratación : CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Dirección facultativa: D. ÁLVARO CRESPO CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan: ORECO, S.A.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: ORECO, S.A. (D. JOSE LIZ RODRÍGUEZ)
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da obra: D. EMILIO OTERO MARTÍNEZ Titulación: TÉCNICO SUPERIOR PREVENCION
DE RISCO LABORAIS
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. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DA RÚA BADAJOZ.
2. Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
3. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ALVARO CRESPO
CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria ORECO, S.A., a cal a súa vez 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 pre veñen 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 intervinien-

tes 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.

14(387).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE, AVISO PREVIO E
NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN RÚA JOSÉ ANTELA CONDE. EXPTE. 885/443.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da OSPIO,
do 24.03.09 conformado polo xefe da Área dos Servizos Xerais, que di o seguinte:
Obra: HUMANIZACIÓN DA RÚA JOSÉ ANTELA CONDE
Localidade e situación: R/ JOSÉ ANTELA CONDE
Órgano de Contratación : CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Dirección facultativa: D. ÁLVARO CRESPO CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan: ORESA, S.L.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: ORESA, S.L. (D. EMILIO OTERO MARTINEZGALAICONTROL)
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da obra: D. EMILIO OTERO MARTÍNEZ Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
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.
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Na súa consecuencia, sométese á consideración á Xunta de Goberno Local, a seguinte PROPOSTA:
1. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DA RÚA JOSÉ ANTELA
CONDE.
2. Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
3. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ALVARO CRESPO
CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria ORESA, S.L., a cal a súa vez 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 pre veñen 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.

15(388).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE,
NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA
HUMANIZACIÓN RÚA ANDALUCÍA. EXPTE. 877/443.

AVISO PREVIO E
DAS OBRAS DE

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da OSPIO,
do 24.03.09 conformado polo xefe da Área dos Servizos Xerais, que di o seguinte:
Obra: HUMANIZACIÓN DA RÚA ANDALUCÍA
Localidade e situación: R/ANDALUCÍA
Órgano de Contratación : CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Dirección facultativa: D. ALVARO CRESPO CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan: ORECO, S.A.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: ORECO, S.A. (D. JOSE LIZ RODRIGUEZ)
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da obra: D. EMILIO OTERO MARTÍNEZ Titulación: TÉCNICO SUPERIOR PREVENCIÓN
DE RISCOS LABORAIS
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. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DA RÚA ANDALUCÍA.
2. Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
3. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ALVARO CRESPO
CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria ORECO, S.A., a cal a súa vez 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 pre veñen 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.

16(389).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE,
NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA
HUMANIZACIÓN RÚA PALENCIA. EXPTE. 892/443.

AVISO PREVIO E
DAS OBRAS DE

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da OSPIO,
do 24.03.09 conformado polo xefe da Área dos Servizos Xerais, que di o seguinte:
Obra: HUMANIZACIÓN DA RÚA PALENCIA
Localidade e situación: RÚA PALENCIA
Órgano de Contratación : CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Dirección facultativa: D. ALVARO CRESPO CASAL - D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan: UTE DEMAIN S.L. - INDEPO S.L.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
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Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: UTE DEMAIN, S.L.-INDEPO S.L.
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da obra:
D. EMILIO OTERO MARTÍNEZ Titulación: ENXEÑEIRO 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. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DA RÚA PALENCIA.
2. Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
3. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ALVARO CRESPO
CASAL - D. JORGE MUÑOZ RAMA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria UTE DEMAIN S.L. - INDEPO S.L.,
a cal a súa vez 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.

17(390).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE, AVISO PREVIO E
NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN RÚA SAGUNTO (ENTRE MARTÍNEZ GARRIDO E
PALENCIA). EXPTE. 893/443.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da OSPIO,
do 24.03.09 conformado polo xefe da Área dos Servizos Xerais, que di o seguinte:

Obra: HUMANIZACIÓN DA RÚA SAGUNTO (ENTRE MARTÍNEZ GARRIDO E PALENCIA)
Localidade e situación: R/ SAGUNTO
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Dirección facultativa: D. ALVARO CRESPO CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan: CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto: DNA. TRINIDAD LÓPEZ
RODRÍGUEZ
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A., (D. Bruno
do Nascimento)
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da obra:
D. EMILIO OTERO MARTINEZ Titulación: ENXEÑEIRO T. 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. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DA RÚA SAGUNTO, ENTRE MARTÍNEZ GARRIDO E PALENCIA.
2. Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
3. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ALVARO CRESPO
CASAL E D. JORGE MUÑOZ RAMA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria CONSTRUCCIONES CRESPO,
S.A., a cal a súa vez 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
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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.
18(391).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE,
NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA
HUMANIZACIÓN RÚA TOLEDO. EXPTE. 889/443.

AVISO PREVIO E
DAS OBRAS DE

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da OSPIO,
do 24.03.09 conformado polo xefe da Área dos Servizos Xerais, que di o seguinte:
Obra: HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO
Localidade e situación: RÚA TOLEDO
Órgano de Contratación : CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Dirección facultativa: D. ALVARO CRESPO CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan: HIDROSCIVIL, S.L.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: ENXEÑEIRA DNA. TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: HIDROSCIVIL, S.L. (D. RUFINO RODRIGUEZ
CAÑAS)
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da obra: D. EMILIO OTERO MARTINEZ Titulación: ENXEÑEIRO T. OBRAS PUBLICAS
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. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO.

2. Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
3. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ALVARO CRESPO
CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria HIDROSCIVIL, S.L., a cal a súa vez
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 in tervinientes 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.

19(392).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE,
NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA
HUMANIZACIÓN RÚA MARÍN. EXPTE. 881/443.

AVISO PREVIO E
DAS OBRAS DE

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da OSPIO,
do 24.03.09 conformado polo xefe da Área dos Servizos Xerais, que di o seguinte:
Obra: HUMANIZACIÓN DA RÚA MARÍN
Localidade e situación: R. MARÍN
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS D. VICENTE ALBIN ÑIGUEZ E ENXEÑEIRO T. DE OBRAS PÚBLICAS D. LUIS VICENTE VILAR MONTORO.
Dirección facultativa: D. ALVARO CRESPO CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan: CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto: ENXEÑEIRO TÉCNICO
DE OBRAS PÚBLICAS D. LUIS VICENTE VILAR MONTORO
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS D. VICENTE ALBIN ÑIGUEZ E ENXEÑEIRO T. DE OBRAS PÚBLICAS D. LUIS
VICENTE VILAR MONTORO
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A. (D. Bruno
Nascimento).
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da obra: D. LUIS VICENTE VILAR MONTORO.
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

S.extr. 24.03.09

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. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DA RÚA MARÍN.
2. Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
3. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ALVARO CRESPO
CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria CONSTRUCCIONES CRESPO,
S.A., a cal a súa vez 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.

20(393).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE,
NOMEAMENTO DA DIRECCIÓN FACULTATIVA
HUMANIZACIÓN RÚA REDONDELA. EXPTE. 884/443.

AVISO PREVIO E
DAS OBRAS DE

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe da OSPIO,
do 24.03.09 conformado polo xefe da Área dos Servizos Xerais, que di o seguinte:
Obra: HUMANIZACIÓN DA RÚA REDONDELA
Localidade e situación: C/ REDONDELA
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO
Autor/a do proxecto: ENXEÑEIRO DE CAMI´ÑOS, CANLES E PORTOS D. JUAN VICENTE ALBÍN ÑIGUEZ E ENXEÑEIRO T. DE OBRAS PÚBLICAS D. LUIS VICENTE VILAR MONTORO
Dirección facultativa: D. ALVARO CRESPO CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Contratista titular do plan: HIDROSCIVIL, S.L.

Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:ENXEÑEIRO TÉCNICO
DE OBRAS PÚBLICAS D. LUIS VICENTE VILAR MONTORO
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS D. JUAN VICENTE ALBÍN ÑIGUEZ E ENXEÑEIRO T. DE OBRAS PÚBLICAS D.
LUIS VICENTE VILAR MONTORO
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: HIDROSCIVIL, S.L. (D. RUFINO RODRIGUEZ
CAÑAS)
Coordinar/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección facultativa da obra: D. LUIS VICENTE VILAR MONTORO Titulación: ENXEÑEIRO T. OBRAS PUBLICAS
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. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DE LA CALLE REDONDELA.
2. Dar traslado do Aviso Previo adxunto a autoridade laboral competente
3. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ALVARO CRESPO
CASAL e D. JORGE MUÑOZ RAMA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria HIDROSCIVIL, S.L., a cal a súa vez
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 in tervinientes 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.

S.extr. 24.03.09

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás catorce horas e dezanove minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

