ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 31 de decembro 2009
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
D. Eudosio Álvarez Álvarez
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Xulio Calviño Rodríguez
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro

Invitados:
Dª María Jesús Lago Rey

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

Na Casa do Concello de Vigo, ás doce horas e cinco minutos do día trinta e un de decembro
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 ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(2016).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
DA TRAVESÍA DE VIGO, 4ª FASE. EXPTE. 57614/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:

S.ord. 31.12.09

Adxudicar definitivamente á UTE formada polas mercantís CONSLAR GALICIA, S.L.
(80%) e COMPAÑIA AUXILIAR DE MINERIA, S.A. (20%)o procedemento aberto das
obras de Humanización Travesía de Vigo. Fase. 4 (NUMANCIA-URZAIZ)(Expediente
57614/250)por un prezo total de 1.515.138,01 euros IVE incluído e coas seguintes
prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego, sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de 5 persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

5 oficial de 1ª.

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 286.900,84 euros á execución de melloras o
proxecto.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-09-2009 e a oferta presentada.

2(2017).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
DA
CONSTRUCIÓN
DE
BEIRARRÚAS NA AVDA. DE SANTA MARINA. FASE 2ª. EXPTE. 58502/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa HIDROSCIVIL, S.L. o procedemento negociado con
publicidade para a contratación das obras de construción de beirarrúas na Avda. Sta. Marina.
Fase 2 (expediente 59502-250) por un prezo total de 252.109,18 euros IVE incluído e coas
seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de catro persoas. A relación dos postos incrementados é a seguinte:
•
•
•

1 oficial de 1ª.
1 oficial de 2ª.
2 operario peón.

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

➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 54.472,31 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 15-06-2009 e a oferta presentada.
3(2018).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA ADQUISICIÓN DUN TRACTOR
EQUIPADO CON BRAZO DESBROZADOR ARTICULADO PARA A LIMPEZA DE
NOIROS. EXPTE. 2404/252.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaira da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á mercantil MDC INGENIERIA, S.L., o procedemento
negociado sen publicidade para a adquisición dun tractor equipado con brazo desbrozador
articulado para a limpeza de noiros (2404/252) por un prezo total de 60.378 euros IVE
incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Propón como prazo de entrega o de 15 días laborables dende a data en que o solicite
o Concello.
➢ Aumenta o prazo de garantía en 12 meses.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 05-10-2009 e a oferta presentada.

4(2019).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS ACTUACIÓNS NA RÚA
CURROS, ENTRE SANTA CRISTINA E TRAVESÍA CURROS. EXPTE. 59676/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A., o
procedemento negociado con publicidade para contratación das obras de actuación na rúa
Curros, entre Sta. Cristina e Trav. Curros-Lavadores (Expediente: 59676-250) por un prezo
total de 76.334,89 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:

S.ord. 31.12.09

•
•

1 oficial de 2ª.
1 peón.

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 13.371,42 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 28-10-2009 e a oferta presentada.
5(2020).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
CONSTRUCIÓN
DE
BEIRARRÚAS
NA
RÚA
MUÍÑOS-COMESAÑA
EXPTE.59672/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á UTE formada polas mercantís HIDROSCIVIL, S.L. (60%)ALZADIA, S.L.U. (40%), o procedemento negociado con publicidade para contratación das
obras de construción de beirarrúas na rúa Muíños-Comesaña (Expediente 59672-250) por un
prezo total de 145.690 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de unha persoa. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

1 operario peón

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 3.703,24 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

6(2021).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN DE CALZADA E RECOLLIDA DE PLUVIAIS EN BXDA. IGREXA E
CMÑO. FREIXEIRO. EXPTE. 59674/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á UTE HIDROSCIVIL, S.L.,(60 %)- ALZADIA OBRAS, S.L.U.
(40%) o procedemento negociado con publicidade para contratación das obras de ampliación
de calzada e recollida de pluviais en Bxda. Igrexa e Cmño. Freixeiro (Expediente 59674250) por un prezo total de 135.627, 84 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións
adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de unha persoa. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

1 operario peón

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 21.268,23 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 28-10-2009 e a oferta presentada.
7(2022).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
CONSTRUCIÓN DE BEIRARRÚAS NA ESTRADA DE FRAGOSELO. FASE 1–
CORUXO. EXPTE. 59673/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa ALDASA, S.L.U. o procedemento negociado con
publicidade para contratación das obras de construción de beirarrúas na estrada de Fragoselo.

S.ord. 31.12.09

Fase 1 – Coruxo (Expediente 59673-250)por un prezo total de 288.750 euros IVE incluído
e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

2 operario peón

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 37.9648,78 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 28-10-2009 e a oferta presentada.
8(2023).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
CONSTRUCIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA MANUEL COMINGES-MATAMÁ.
EXPTE. 59679/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa CONSTRUCCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A., o
procedemento negociado con publicidade para contratación obras de actuación da rúa
Manuel Cominges-Matamá (Expediente 59679-250) por un prezo total de 693.356,14 euros
IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•
•

1 oficial de 2ª
1 peón

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

➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 120.653,92 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

9(2024).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
CONSTRUCIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA CAÑIZA-COMESAÑA .EXPTE.
59670/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa CONSLAR GALICIA, S.L., o procedemento
negociado con publicidade para contratación das obras de actuación na rúa CañizaComesaña (Expediente 59670-250) por un prezo total de 175.805,49 euros IVE incluído e
coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

2 oficiais de 1ª.

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 26.220,77 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

S.ord. 31.12.09

10(2025).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA RÚA COSTA-CASTRELOS.
EXPTE. 59668/250).
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa COVSA, o procedemento negociado con publicidade
para contratación das obras de actuación na rúa Costa-Castrelos (Expediente 59668-250) por
un prezo total de 164.000 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•
•

1 oficial de 1ª.
1 peón

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 10.170,83 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.
11(2026).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
DOTACIÓN DE BEIRARRÚAS E SERVIZOS Á RÚA ESPEDRIGADA .EXPTE.
59669/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa SERCOYSA PROYECTOS Y OBRAS S.A., o
procedemento negociado con publicidade para contratación das obras de actuación na rúa
Espedrigada (Expediente 59669-250) por un prezo total de 238.840 euros IVE incluído e
coas seguintes prestacións adicionais:

➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

2 peóns

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 36.366,37 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

12(2027).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
CONSTRUCIÓN DE BEIRARRÚAS E SERVIZOS NA RÚA XÍLGARO-CALVARIO.
EXPTE. 59685/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.-Adxudicar definitivamente á empresa INDEPO S.L., o procedemento negociado con
publicidade para contratación das obras de actuación na rúa Xílgaro-Calvario (Expediente
59685-250) por un prezo total de 245.777,32 euros IVE incluído e coas seguintes
prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•
•

1 oficial de 1ª
1 peón

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.

S.ord. 31.12.09

➢ Comprometese a destinar a cantidade de 21.407,20 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.
13(2028).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
DE CONSTRUCIÓN DE BEIRARRÚAS NA ESTRADA DE MARCOSENDEZAMÁNS. EXPTE. 59687/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS S.L., o
procedemento negociado con publicidade para contratación das obras de actuación na rúa
Marcosende-Zamáns (Expediente 59687-250) por un prezo total de 81.900 euros IVE
incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de unha persoa. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
• 1 peón
➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 11.884,08 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.
14(2029).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
ACTUACIÓN NO CAMIÑO CRUZ E NA R. CARBALLAL-BEMBRIVE. EXPTE.
59663/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:

Adxudicar definitivamente á
empresa CONSTRUCCIONES CRESPO S.A., o
procedemento negociado con publicidade para contratación das obras de actuación na rúa
Cruz e Carballal-Bembrive (Expediente 59663-250) por un prezo total de 289.737 euros
IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
• 2 peóns
➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 26.675,84 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

15(2030).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A SUBMINISTRACIÓN DUN SISTEMA
DE CONTROL DE PRESENCIA PARA INSTALAR NAS DEPENDENCIAS DO
CONCELLO DE VIGO. EXPTE 3914/113.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa BASTET INGENIERA, S.L., o procedemento
negociado sen publicidade para contratación da subministración dun sistema de Control de
presencia para instalar nas dependencias do Concello de Vigo (Expediente: 3914-113) por un
prezo total de 69.000 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aumenta o prazo de garantía en 12 meses.
➢ Prezo anual de mantenemento 6.900 euros IVE incluido.
➢ Entrega dos seguintes unidades dos dispositivos que se citan:
➢ 230 unidades de dispositivos tipo tarxeta RFID. (TAR2)
➢ 16 unidades de dispositivos para a detección a distancia de tarxetas(LTAR2)
➢ 15 unidades de control entratada/saida (SCES)
➢ Prazo de entrega o de 22 días laborables dende a data en que solicite ó concello.

S.ord. 31.12.09

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas aprobados por acordo da Xunta de Goberno de 23-11-2009 e a oferta
presentada. ”

16(2031).APLICACIÓN DEFINITIVA DE XESTIÓN INTEGRADA DOS
SERVIZOS SOCIAIS DE VIGO E OURENSE EXPTE. 4123/113
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa AULA INFORMATICA DE GALICIA, S.L., o
procedemento negociado sen publicidade para contratación desenvolvemento e implantación
dunha aplicación para a xestión integral dos Servizos Sociais dos Concellos de Vigo e
Ourense por un prezo total de 68.556 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións
adicionais:
➢ Propón como prazo de entrega o de 18 semanas dende a data da sinatura do contrato.
➢ Propón como prezo anual do mentemento: 6.855,60 euros/ano
➢ Aumenta o prazo de garantía en 3 meses.
➢ Propón como tempo de resposta ante avarias totais o de 3 horas.
➢ Propón como tempo de resposta ante avarias parciais o de 3 horas.
➢ Propón como tempo de resposta ante erros de software o de 3 horas.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 04-12-2009 e a oferta
presentada.
17(2032).ADQUISICIÓN DEFINITIVA DUN CAMIÓN GRÚA. EXPTE.
6584/445)
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa INTURASA PÉREZ RUMBAO, S.A., o
procedemento aberto para contratación do subministro dun camión grúa para o transporte de
materiais de obra para o Parque Móbil do Concello de Vigo.(Expediente: 6584-445) por un
prezo total de 119.600 euros IVE incluido e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Oferta un prazo de garantía para o subministro de 6 semestres.
➢ Propón como prazo de entrega do subministro o de 6 meses

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas aprobados por acordo da Xunta de Goberno de 22-06-2009 e a oferta
presentada.
18(2033).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DE SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BANCOS. EXPTE. 4525/446)
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa CALFENSA PROYECTOS, S.L. o procedemento
negociado sen publicidade para contratación do subministro e instalación de bancos para zonas
verdes e Parques Infantís .(Expediente: 4525-446) por un prezo total de 69.597,95 euros IVE
incluído correspondentes a 305 unidades a un prezo unitario de 228.19 euros, e un prazo de
entrega de 16 días laborables.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 19-10-2009 e a oferta
presentada.
19(2034).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO
ENTORNO DA IGREXA DE ZAMÁNS-BEIRRARÚAS E SERVIZOS NA ESTRADA
DA IGREXA. EXPTE. 59688/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á mercantil XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L., o
procedemento negociado con publicidade para contratación das obras do entorno da igrexa
de Zamáns-beirrarúas e servizos na estrada da Igrexa (Expediente 59688-250) por un prezo
total de 125.850 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de unha persoa. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

1 operario peón

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.

S.ord. 31.12.09

➢ Comprometese a destinar a cantidade de 3.703,24 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

20(2035).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA MELLORA DOS SISTEMAS DE
SEGURIDADE E CONTROL DOS ACCESOS DA CASA CONSISTORIAL DO
CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 13032/444.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á UTE formada polas mercantís ORECO,S.A.,(70%) e
ELECTRICIDAD EYP, S.L.,(30%) o Procedemento negociado con publicidade para a
contratación das obras de mellora dos sistemas de seguridade e control dos accesos da casa
consistorial do Concello de Vigo (Expediente 13032/444) por un prezo total de 587.477, 60
euros IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Se comprometen a incrementar o prazo de garantía en 24 meses respecto do prazo de
24 meses fixados no prego de condicións administrativas, co que o prazo total de
garantía ó que se compromete é de 48 meses.
➢ Comprometese a destinar a melloras técnicas o importe de 49.162, 05 € repartidos
nos seguintes conceptos:
•
•
•

Aforro enerxético na instalación (7. 951, 10 €)
Calidade nos materiais empregados (6. 268, 45 €)
Melloras técnicas e tecnolóxicas no equipamento e instalación (34. 942, 50 €)

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 09-11-2009 e a oferta presentada.

21(2036).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
ELABORACIÓN DUNHA GUÍA PARA ADAPTAR AS ACTIVIDADES
EMPRESARIAIS DE VIGO Á NORMATIVA AMBIENTAL NO MARCO DO
PROXECTO "VIGO MEDIO NATURAL". EXPTE. 5995/077.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:

Adxudicar definitivamente á empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A.,
o procedemento negociado sen publicidade para contratación servizo de elaboración dunha
guía para adaptar as actividades empresariais de Vigo á normativa ambiental no marco do
proxecto “Vigo Medio Natural”(Expediente: 5995-77) por un prezo total de 19.008 euros
IVE incluído.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 09-11-2009 e a oferta
presentada.
22(2037).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
ELABORACIÓN DUN OBSERVATORIO SOBRE O EMPREGO E MEDIO
AMBIENTE NO MARCO DO PROXECTO "VIGO MEDIO NATURAL". EXPTE.
5993/077.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A., o
procedemento negociado sen publicidade para contratación do servizo de elaboración dun
observatorio sobre emprego e medioambiente no marco do proxecto “Vigo Medio Natural”
(Programa Empleaverde (Expediente: 5993-77).por un prezo total de 41.000 euros IVE
incluído.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 09-11-2009 e a oferta
presentada.
23(2038).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
ELABORACIÓN DUN ESTUDO SOBRE NOVOS PERFÍS PROFESIONAIS
NECESARIOS NO SECTOR AMBIENTAL DE VIGO, NO MARCO DO PROXECTO
"VIGO MEDIO NATURAL". EXPTE. 5994/077.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A., o
procedemento negociado sen publicidade para contratación do servizo para a elaboración dun
estudo sobre novos perfís profesionais necesarios no sector ambiental de Vigo, no marco do
proxecto “Vigo Medio Natural” (Expediente: 5994-77)por un prezo total de 33.600 euros IVE
incluído.

S.ord. 31.12.09

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 09-11-2009 e a oferta
presentada.
24(2039).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A SUBMINISTRACIÓN DE
EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL PARA O VERBUM. EXPTE 1006/340.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á mercantil SPICA, S.L. procedemento negociado con
publicidade para a subministración de equipamento audiovisual para o verbum(expte 1006340) por un importe de 29.343,43 euros IVE incluído e un prazo de garantia de 36 meses.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 23-11-2009 e a oferta
presentada.

25(2040).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA POR PROCEDEMENTO DE
REPARACIÓNS VARIAS NO PASEO DO RÍO LAGARES. TRAMO: CASTRELODESEMBOCADURA. EXPTE. 6706/306.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á mercantil HIDROSCIVIL S.L., o procedemento negociado sen
publicidade para contratación das obras do Proxecto de reparacións varias no paseo do río
lagares. tramo: castrelo-desembocadura (Expediente 6706/306) por un prezo total de
118.525,12 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Mellora o prazo de execución en 15 días.
➢ Incrementa o prazo de garantía en un ano respecto do prazo de un ano fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
dous anos.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 10-12-2009 e a oferta presentada.
26(2041).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE
MERCADO PROVISIONAL NA PRAZA SUPERIOR DO MERCADO DO
PROGRESO. EXPTE. 1198/551.

Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á mercantil Oreco, S.A. o procedemento negociado con
publicidade para contratación das obras do proxecto de instalación de mercado provisional
na praza superior do Mercado do Progreso (Expediente: 1198-551) por un prezo total de
404.562,00 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Prazo de execución 35 dias.
➢ Aporta a cantidade de 126.320,13 para as obras de reforzo da estructura do Mercado.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 04-12-2009 e a oferta presentada.
27(2042).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
DAS
OBRAS
DE
TRANSFORMACIÓN DA VIVENDA DO PORTEIRO DO COLEXIO ESCULTOR
ACUÑA EN COMEDOR ESCOLAR. EXPTE.: 11071/332.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da secretaria da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á mercantil CONSTRUCCIONES EN PIEDRA SIGRÁS, S.L., o
procedemento negociado con publicidade para contratación das obras transformación da
vivenda do porteiro do Colexio Escultor Acuña en comedor escolar (Expediente: 11071-332)
por un prezo total de 172.843,26 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións
adicionais:
➢ Incrementa a aportación ó control de calidade ata a porcentaxe do 2,5% respecto ó
presuposto de xecución material do proxecto.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 5 anos respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
6 anos.
➢ Comprometese a executar unha mellora que consiste na instalación dun sistema
xeotérmico para calefacción e refrixeración valorado na suúa oferta en 37.989,56
euros e valorado polos técnicosa municipais en 24.000,41 euros.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 04-12-2009 e a oferta presentada.
28(2043).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA POR PROCEDEMENTO ABERTO
DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DO CONTORNO DE POVISA (RÚAS
REGUEIRO E TARRAGONA). EXPTE. 57615/250.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta do secretario da Mesa
de Contratación, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:

S.ord. 31.12.09

1º.-Adxudicar definitivamente á empresa MOVEXVIAL, S.L. o procedemento aberto para
contratación das obras de Humanización zona Povisa. Fase 2. (Rúas Regueiro e Tarragona)
(Expediente 57615/250) por un prezo total de 915.014,96 euros IVE incluído e coas
seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de seis persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•
•
•

1 oficial de 1ª.
1 oficial de 2ª.
4 peóns.

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 173.881,23 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 25-09-2009 e a oferta presentada.

29(2044).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA RÚA CASAL DE ABAIXOSAMPAIO. EXPTE. 59683/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da Secretaria da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa CONSTRUCCIONES CRESPO S.A., o procedemento
negociado con publicidade para contratación das obras de actuación na rúa Casal de Abaixo
(Expediente 59683-250) por un prezo total de 202.300,37 euros IVE incluído e coas
seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de unha persoa. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

1 peón

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 13.907,47 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

30(2045).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA RÚA CASAL DE ARRIBASAMPAIO. EXPTE. 59682/250.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da Secretaria da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa CONSTRUCCIONES CRESPO S.A., o procedemento
negociado con publicidade para contratación das obras de actuación na rúa Casal de Arriba
(Expediente 59682-250) por un prezo total de 160.258,07 euros IVE incluído e coas
seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

2 peóns

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 9.845,64 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

S.ord. 31.12.09

31(2046).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
SANEAMENTO DE VALADARES. EXPTE. 53/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da Secretaria da
Mesa de Contratación, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa HIDROMIÑO, S.L. o procedemento negociado sen
publicidade das obras de ampliación da rede de saneamento na parroquia de Valladares
(expediente 53/440) por un prezo total de 77.472,92 euros IVE incluído e coas seguintes
prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de tres persoas. A relación dos postos incrementados é a seguinte:
•
•
•

1 oficial de 1ª.
1 oficial de 2ª.
1 peón.

➢ Comprométese a aportar 3 persoas procedentes da situación legal de desemprego
dentro do incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.
➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 9.586,88 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 25-02-2009 e a oferta presentada.

32(2047).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE
BEIRRARÚAS NA SUBIDA A MADROA. EXPTE. 58504/250.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta da secretaria da Mesa de
Contratación, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa PLYGEPE, S.L. o procedemento negociado sen
publicidade de construción de beirarrúas na rúa subida a Madroa - Candean (expediente
58504/250) por un prezo total de 83.470,29 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións
adicionais:

➢ Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de tres persoas. A relación dos postos incrementados é a seguinte:
•
•
•

1 enxeñeiro industrial.
1 oficial de 1ª.
1 peón.

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 1 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 3 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 5.349,31 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 15-06-2009 e a oferta presentada.

33(2048).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A SUBMINISTRACIÓN DUNHA PALA
CARGADORA. EXPTE. 6641/445.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta da secretaria da Mesa de
Contratación, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar definitivamente á mercantil MDC INGENIERIA, S.L., o procedemento
negociado con publicidade para a subministración dunha pala cargadora (expediente
6641/445) por un prezo total de 86.913 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é
de 11.988 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Reduce o prazo de entrega da máquina en un mes, sendo o prazo de entrega de 2
meses.
➢ O prazo de garantía é de 1 ano.
➢ Un curso de formación para instruír ós operadores e mecánico do equipo que designe
o Concello para o manexo da máquina, valorado en 928 €. Ó mesmo tempo farase a
posta en marcha da máquina.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 22 de xuño de 2009 e a oferta presentada.

S.ord. 31.12.09

34(2049).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
CONSTRUCIÓN DE BEIRARRÚAS EN BAIXADA A LAXE-SÁRDOMA. EXPTE.
59684/250.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta da secretario da Mesa
de Contratación, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar DEFINITIVAMENTE á empresa FOMENTO DE ÁRIDOS Y OBRAS S.L.U
procedemento negociado con publicidade para contratación das obras de actuación na rúa
Baixada a Laxe-Sárdoma (Expediente 59684-250) por un prezo total de 258.120 euros IVE
incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
• 2 peóns
➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 20.134,51 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

35(2050).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
ELABORACIÓN DUN ESTUDO NO QUE SE ANALIZARÁN AS NECESIDADES
DE FORMACIÓN NOS NOVOS XACEMENTOS DE EMPREGO (NXE) NO
MUNICIPIO DE VIGO. EXPTE.: 5737/077.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta da secretario da Mesa
de Contratación, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa METODO GALICIA ANÁLISIS Y TÉCNICAS, S.L.,
o procedemento negociado sen publicidade para contratación do servizo para a elaboración
dun estudo no que se analizarán as necesidades de formación nos novos xacementos de emprego (NXE) do Municipio de Vigo (Expediente: 5737-77) por un prezo total de 44.650
euros IVE incluído.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 09-11-2009 e a oferta
presentada.

36(2051).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
ELABORACIÓN DOS CURSOS NO AULA VIRTUAL EN PDA, DENTRO DO
PROXECTO IMOS TRABALLAR . EXPTE 5738/77.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta do secretario da Mesa
de Contratación, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa FORMATEN PLATAFORMAS DE SISTEMAS Y
DESARROLLOS, S.L., o procedemento negociado sen publicidade para contratación do do
deseño e creación dos cursos transversais a través dunha ferramenta innovadora denominada
"Aula Virtual" na PDA (Expediente: 5738-077) por un prezo total de 44.490 euros IVE
incluído.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 09-11-2009 e a oferta
presentada. .
37(2052).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA POR PROCEDEMENTO ABERTO
PARA A SUBMINISTRACIÓN DE VALA METÁLICA PARA PARQUES INFANTÍS.
EXPTE 4600/446.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta do secretario da Mesa
de Contratación, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Adxudicar definitivamente a empresa Moycosa, S.A. O procedemento aberto para a
subministración de vala metálica para parques infantiles. (expte 4600-446)por un importe de
120.839 euros IVE incluído propoñendo a entrega de 1661 metros lineales de valado e
reducindo o prazo de entrega en 10 dias. Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas
administrativas particulares e o prego de prescricións técnicas aprobado por acordo da Xunta
de Goberno de 04-11-2009 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 días hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
 A acreditativa de estar ó día no cumprimento das súas obrigas tributarias co
Estado, coa Seguridade Social e coa Xunta de Galicia. (respecto das do
concello de Vigo se obterá de oficio pola administración).


Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de
adxudicación excluído o imposto sobre o valor engadido.

S.ord. 31.12.09



Pagar o importe dos anuncios de licitación por importe de 782,50 euros.

38(2053).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
DO
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS ACTUACIÓNS
NO CAMIÑO SANÍN-COMESAÑA EXPTE. 59671/250.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta do xefe da Área de
Servizos Xerais, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa ESPINA OBRAS HIDRAÚLICAS, S.A., o
procedemento negociado con publicidade para contratación das obras de construción de
beirarrúas no camiño Sanín-Casas-Comesaña (Expediente 59671-250). por un prezo total de
275.218 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•
•

1 oficial de 1ª
1 peón

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 28.033,56 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

39(2054).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS ACTUACIÓNS NA RÚA
MESTRO ALFREDO GONZÁLEZ-CABRAL. EXPTE. 59665/250.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta do xefe da Área de
Servizos Xerais, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS, S.A. o
procedemento negociado con publicidade para contratación das obras de actuación na rúa

Mestre Alfredo González-Cabral(Expediente: 59665-250) por un prezo total de 110.011,20
euros IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de unha persoa. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

1 peón.

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 11.991,94 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

40(2055).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
DO
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS ACTUACIÓNS
NA RÚA CURROS E BAIXADA A CAPITÁN. EXPTE. 59677/250.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta do xefe da Área de
Servizos Xerais, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar definitivamente
á empresa CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A., o
procedemento negociado con publicidade para contratación das obras de actuación na rúa
Curros e Baixada Capitán-Lavadores (Expediente 59677-250) por un prezo total de
180.849, 10 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego
sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas
persoas. A relación dos postos incrementados é a seguinte:
• 1 oficial de 2ª.
• 1 peón.
➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do
2% fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado
no prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de
garantía é de 60 meses.

S.ord. 31.12.09

➢ Comprometese a destinar a cantidade de 24.114,45 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 28-10-2009 e a oferta presentada.
41(2056).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
DO
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS ACTUACIÓNS
NA RÚA CESAREO VÁZQUEZ-OIA. EXPTE. 59681/250.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta do xefe da Área de
Servizos Xerais, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa CONSTRUCCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A., o
procedemento negociado con publicidade para contratación das obras de actuación na rúa
Cesáreo Vázquez-Oia (Expediente 59681-250) por un prezo total de 680.784, 89 euros IVE
incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•
•

1 oficial de 2ª
1 peón

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 144.196,88 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

42(2057).ADQUISICIÓN DEFINITIVA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA
SUBSTITUCIÓN DO QUE SE ATOPA DETERIORADO. EXPTE. 12841/444.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta do secretario da Mesa
de Contratación, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:

Adxudicar definitivamente á empresa IMESAPI, S.A., os tres Lotes do procedemento aberto
para contratación do subministro de Material eléctrico para sustitución do deteriorado
(Expediente: 12841-444) por un prezo total de 86.570,80 euros IVE incluido para o Lote 1
(Luminarias; 27.323,80 euros IVE incluído para o Lote 2 (Soportes); e 26.274 euros IVE
incluido para o Lote 3 (Conductores) e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Oferta unidades a maiores para o lote 1 valoradas en 684,40 euros IVA incluido
➢ Oferta unidades a maiores para o lote 2 valoradas en 13.661,90 euros IVA incluido
➢ Oferta unidades a maiores para o lote 3 valoradas en 13.137,00 euros IVA incluido
➢ Incrementa o prazo de garantía en 36 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de clausulas administrativas co que o prazo total é de 48 meses.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas aprobados por acordo da Xunta de Goberno de 22-06-2009 e a oferta
presentada.
43(2058).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
ASISTENCIA TÉCNICA Á DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN DA RÚA MANUEL ALVAREZ. EXPTE.: 59603/250.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta do secretario da Mesa
de Contratación, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar definitivamente á mercantil PLANS ESTRATÉXICOS TERRITORIAIS DE
TRANSPORTE E AMBIENTAIS, S.L., o Procedemento negociado con publicidade para a
prestación do servizo de asistencia técnica á dirección facultativa das obras de urbanización
da rúa Manuel Alvarez (Expediente: 59603-250) por un prezo total de 73.676, 79 euros IVE
incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores o número de tres persoas. A relación dos postos
incrementados é a seguinte:
•
•
•

1 enxeñeiro destinado a labores de apoio
1 enxeñeiro especialista en instalacións eléctricas
1 enxeñeiro especialista en canalizacións

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 13-11-2009 e a oferta presentada.
44(2059).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS ACTUACIÓNS NA RÚA
CASTAÑA-ALCABRE. EXPTE. 59662/250.

S.ord. 31.12.09

Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta do xefe da Área de
Servizos Xerais, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar definitiva á empresa ORESA, S.L., o procedemento negociado con publicidade
para contratación das obras de actuación na rúa Castaña-Alcabre (Expediente 59662-250)
por un prezo total de 158.096, 38 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións
adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de unha persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

1 oficial de 1ª.

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 19.975,20 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 28-10-2009 e a oferta presentada.
45(2060).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS EN
AVDA. S. PAIO-NAVIA: REMODELACIÓN DA ALAMEDA EMILIO CRESPO
CANO – NAVIA. EXPTE. 59680/250.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta do secretario da Mesa
de Contratación, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa ORESA S.L., o procedemento negociado con
publicidade para contratación das obras de actuación na rúa Emilio Crespo-Navia
(Expediente 59680-250) por un prezo total de 409.200 euros IVE incluído e coas seguintes
prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de unha persoa. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

1 oficial de 1ª.

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 53.910,07 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.
46(2061).ADXUDICACIÓN
DEFINITIVA
POR
PROCEDEMENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA IGREXA EN STA. MARINA. FASE 3CABRAL. EXPTE. 59664/250.
Examinadas as actuacións do expediente, e visto o informe proposta secretario da Mesa de
Contratación, de data 31 de decembro de 2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa ORESA S.L. procedemento negociado con publicidade
para contratación das obras de acondicionamento do entorno da Igrexa en Santa Marina Fase
3ª-Cabral (Expediente 59664-250) por un prezo total de 332.862,14 euros IVE incluído e
coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de unha persoa. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•

1 oficial de 1ª

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 63.591,49 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

S.ord. 31.12.09

47(2062).CONVALIDACIÓN DE GASTO A FAVOR UTE IMES-ESYCSA POLA
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO DE TÚNELES DURANTE O
MES DE DECEMBRO. EXPTE. 13293/444.
Este expediente incluiuse por erro na orde do día, foi aprobado na sesión do 29 de decembro
de 2009 no punto 41.
48(2063).CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE
EMPRESAS NO ANO 2009, NO MARCO DO PLAN MUNICIPAL DE EMPREGO
2009-2011. EXPTE. 5996/77.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do Servizo
de Promoción Económica, emprego e Participación Cidadá, do 10.12.09, conformado polo
concelleiro de dito Servizo, a Xunta de Goberno local acorda:
O Plan Municipal de Emprego 2008-2011, aprobado polo Pleno do Concello de Vigo na súa sesión
do día 29 de abril de 2008, consiste nun amplo programa de accións e proxectos, sendo un dos seus
principais obxectivos fomentar o emprego, así como o autoemprego e a creación de novas empresas.
Neste Plan, entre outros programas, encuádrase o "Programa de Axudas Municipais á Creación de
Empresas”, como unha medida de reforzo das axudas que outras administracións convocan anualmente para os novos emprendedores.
Deste xeito, co obxeto de apoiar a posta en marcha de novos proxetos empresariais, xeradores de
emprego, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, na súa sesión ordinaria do 20 de xullo de
2009, aprobou as bases reguladoras da convocatoria do ano 2009 das “Axudas Municipais á Creación de Empresas” no marco do Plan de Emprego Municipal, cunha disposición total de 105.611,36
Euros con cargo a operación 29080 (achégase copia do informe da Intervención Xeral Municipal)
da partida 3220 470.00.00 “Programas de axudas á inserción laboral”, do orzamento municipal
para o 2009. Estas axudas foron publicadas no Boletín Oficial de Pontevedra o 18 de agosto deste
ano e difundidas mediante unha campaña de publicidade na prensa.
Por todo o exposto, e en base á Acta da Comisión de Valoración de data 09 de Decembro de 2009
que se achega no expediente, onde se indica que as persoas beneficiarias destas axudas cumpren os
requisitos esixidos nas bases da convocatoria, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte acordo:


Propoñer a denegación- por non cumprir os requisitos esixidos ou por non achegar a documentación precisa - da solicitude seguinte:

Nº EXPTE.
6202-77

NOME E APELIDOS
GALEGA DE PUBLICIDADE XERAL, C.B.

D.N.I./C.I.F.
E-27713148

MOTIVO DENEGACIÓN
Documentación incompleta

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
49(2064).PROXECTO DE REFORZO DE ESTRUCTURA DE FORXADO E DE
PILARES NA PRAZA DO PROGRESO DE VIGO. EXPTE. 2314/551.

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do asesor en
materia de mercados do Concello de Vigo, do 28.12.09, conformado polo tenente de Alcalde,
que di o seguinte:
En data 4 de decembro de 2009 o Sr. Tenente de Alcalde e Concelleiro de Industria, Comercio e Ba rrios Históricos acordóu:
“1.- Autoriza-lo réxime excepcional de contrato menor de SERVICIOS , de conformidade co previsto
nos art. 95, art. 122 e art 10 (servicios) da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
2.- Autoriza-lo gasto, de acordo co disposto no artigo 185 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, polo
importe de 20589,31 EUROS (Base impoñible 17749,41 , Tipo Iva 16 , Importe iva 2839,90 ), para
PROXECTO REFORZO ESTRUCTURA, DE FORXADO E DE PILARES NA PLAZA DO MERCADO DO PROGRESO a prol de MARIA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ DIAZ (35323950K ), arquitecta colexiada 3112 do COAG, con cargo á partida 6220.227.06.11 (GASTOS FUNCIONAMENTO MERCADO DO PROGRESO ).
3.- En ningún suposto a execución desta resolución dará lugar ó fraccionamento do obxecto do contrato ( art. 74 da Ley 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público ), entendéndose que
os expedientes deben de abarca-la totalidade do obxecto, comprendendo todos e cada un dos elemen tos que sexan precisos para a execución do mesmo.”
En data 18 de decembro de 2009 foi recibido o proxecto nas dependencias municipáis, emitíndose informe favorable ó mesmo pola O.S.P.I.O. na mesma data.
Sendo competencia da Xunta de Goberno Local a aprobación dos proxectos de obras municipáis e á
vista do informe favorable á obra presentada, propónse á Xunta de Goberno Local a aprobación do
seguinte ACORDO
a) Aprobar o Proxecto de Refuerzo de Pilares en la Plaza del Progreso elaborado por Dona Ma ría de las Mercedes Fernández Díaz, cun orzamento de contrata de 386.846'15 €
b) Nomear responsable do proxecto a Miguel A. Pola Tombo, asesor en materia de Mercados do
Concello de Vigo
c)
Requerir á redactora do proxecto para a sinatura da correspondente acta de comprobación
do replanteo

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

50(2065).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE Dª. Mª. DE LAS
MERCEDES FERNÁNDEZ DÍAZ POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NO
MERCADO DO PROGRESO DE VIGO. EXPTE. 2304/551.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do asesor en
materia de mercados do Concello de Vigo, do 28.12.09, conformado polo tenente de Alcalde,
a Xunta de Goberno local acorda:

S.ord. 31.12.09

1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á indemnización substitutoria a favor de DONA MARÍA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ
DIAZ NIF 35.323.950 K, na contía de 20589,31 €, correspondentes ós servizos prestados de
redacción de proxecto no Mercado do Progreso en relación coa factura que se cita.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2009, recoñecer a
obriga do gasto a favor do acredor DONA MARÍA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ
DIAZ NIF 35.323.950 K, polo importe de 20589,31 €, correspondentes ás facturas seguintes:
exped

factura

2305/55
1

F9/200
9

data

concepto factura
Redacción de proxecto de reforzo de estructura,
de forxado e de pilares na plaza do Mercado do
09/12/09 Progreso

total factura

total base

total ive

17.749,41 €

2839,90, 20.589,31
€
€

3º.- Ordenar o pago a favor de DONA MARÍA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ DIAZ
NIF 35.323.950 K, polo devandito importe de 20589,31 € con cargo ao crédito dispoñible na
partida 6220.227.06.11 “Gastos funcionamento Mercado Progreso” do orzamento vixente.
51(2066).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE Dª. Mª. DE LAS
MERCEDES FERNÁNDEZ DÍAZ POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NO
MERCADO DO PROGRESO DE VIGO. EXPTE. 2307/551.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do asesor en
materia de mercados do Concello de Vigo, do 28.12.09, conformado polo tenente de Alcalde,
a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á indemnización substitutoria a favor de DONA MARÍA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ
DIAZ NIF 35.323.950 K, na contía de 5,800 €, correspondentes ós servizos prestados de redacción de proxecto no Mercado do Progreso en relación coa factura que se cita.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2009, recoñecer a
obriga do gasto a favor do acredor DONA MARÍA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ
DIAZ NIF 35.323.950 K, polo importe de 20589,31 €, correspondentes ás facturas seguintes:
exped

factura

2306/551 F8/2009

data
30/11/09

concepto factura
total base
5,000
€
Redacción de proxecto de reforzo de 14
pilares no Mercado do Progreso

total factutotal ive
ra
5,800
€
800 €

3º.- Ordenar o pago a favor de DONA MARÍA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ DIAZ
NIF 35.323.950 K, polo devandito importe de 5,800 € con cargo ao crédito dispoñible na
partida 6220.227.06.11 “Gastos funcionamento Mercado Progreso” do orzamento vixente.

52(2067).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A FAVOR DE OBRAS, FRIO Y
MAQUINARIA S.L. (OFRIMA) POR REFORZO DE CARBONO DOS PILARES NO
MERCADO DO PROGRESO. EXPTE. 2313/551.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do asesor en
materia de mercados do Concello de Vigo, do 18.12.09, conformado polo tenente de Alcalde,
a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á indemnización substitutoria a favor de OBRAS, FRIO Y MAQUINARIA, S.L. (OFRIMA)
NIF B-36311744, na contía de 44.919,65 €, correspondentes a reforzo carbono pilares no
Mercado do Progreso en relación coa factura que se cita.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2009, recoñecer a
obriga do gasto a favor do acredor OBRAS, FRIO Y MAQUINARIA, S.L. (OFRIMA) NIF
B-36311744, polo importe de 44.919,65 €, correspondentes á factura seguinte:
exped
2312/551

factura
30

data
concepto factura
16/12/ Reforzo carbono pilares no Mercado do
09 Progreso

total base
38.723,84 €

total ive
6.195,81,
€

total
factura
44.919,
65 €

3º.- Ordenar o pago a favor de OBRAS, FRIO Y MAQUINARIA, S.L. (OFRIMA) NIF B36311744, polo devandito importe de 44.919,65 € con cargo ao crédito dispoñible na partida
6220.632.0001 “Investimentos nos diversos mercados” do orzamento vixente.
53(2068).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN DE PROVISIÓNS DE MATERIAIS
Á EMPRESA ORECO S.A. ADXUDICATARIA DA INSTALACIÓN DUN MERCADO
TEMPORAL NA PRAZA SUPERIOR DE MERCADO DO PROGRESO. EXPTE.
2331/551.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do asesor en
materia de mercados do Concello de Vigo, do 30.12.09, conformado polo tenente de Alcalde,
que di o seguinte:
Segundo proposta formulada en expediente 1198-551, na Sesión que terá lugar o día 31 de decembro
de 2009, a Xunta de Goberno Local pode aprobar a adxudicación definitiva a ORECO SA da obra
de referencia por un prezo total de 404.562,00 euros IVE incluído
Segundo o Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,artículo 155, o contratista terá dereito a percibir abonos a conta ata o 75 % do valor dos materiais acopiados necesarios para a obra previa autorización do órgano de contratación.
Tendo en conta que a obra vai ser financiada en parte pola Xunta de Galicia, que a concesión da
mesma ven condicionada á realización de determinado novel de gasto no exercicio 2009 e que a tal

S.ord. 31.12.09

fin procedéuse a efectuar retención de crédito por importe de 85,200 € con cargo os orzamentos de
2009.
O artigo 57 da Lei 30/1992, o tratar da validez dos actos, non impide en ningún caso que estes sexan
sometidos a condición suspensiva inicial, polo que non existe problema algún en someter a aprobación do presente á condición inicial resultante de considerar a súa vaidez únicamente no caso de que
se produza a aprobación previa do acordo de adxudicación definitiva da obra a prol de ORECO SA
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Autorizar a realización de acopios por importe de 82,500 € e a presentación da correspondente
certificación avalada á empresa adxudicataria ORECO SA, de resultar ésta definitivamente adxudicataria na Sesión da Xunta de Goberno Local do 31 de decembro de 2009 do contrato de referencia
(exped 1198-551)

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

54(2068).XUSTIFICANTES DE LIBRAMENTOS.
Examinados os xustificantes de libramento remitidos por Intervención Xeral, a Xunta de
Goberno local aproba a seguinte relación dos mesmos:
NOME

BERNÁRDEZ GIL SELA
COMESAÑA ALÉN JUAN RAMÓN
COMESAÑA ALÉN JUAN RAMÓN
COMESAÑA ALÉN JUAN RAMÓN
COMESAÑA ALÉN JUAN RAMÓN
ESCARIZ COUSO ALBERTO
ESCARIZ COUSO ALBERTO
ESCARIZ COUSO ALBERTO
ESPADA RECAREY LUIS
ESPADA RECAREY LUIS
ESPADA RECAREY LUIS
ESPADA RECAREY LUIS
ESPADA RECAREY LUIS
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PAZ
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PAZ
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PAZ
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PAZ
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PAZ
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ PAZ
GÓMEZ JANEIRO MARÍA
GÓMEZ JANEIRO MARÍA
GUTIERREZ ORÚE FRANCISCO J.
MAGDALENA VILA Mª JESÚS
MAGDALENA VILA Mª JESÚS
MAGDALENA VILA Mª JESÚS
OLIVEIRA LÓPEZ IGNACIO
OLIVEIRA LÓPEZ IGNACIO

O.PAGO

9005667
9050712
9056728
9056729
9065774
9055817
9055818
9066270
9050105
9051350
9053392
9056751
9062103
9020770
9052641
9063631
9065780
9065783
9073444
9071034
9071036
9073441
9064318
9064320
9064321
9054459
9054460

IMPORTE

XUSTIFIC.

REINT.

2.000,00
996,64
1.500,00
1.478,01
206,74
206,74
250,00 ---3.000,00
2.998,47
228,00
228,00
130,90
112,20
90,00
90,00
17.999,00
17.975,80
500,00
499,80
3.576,00
3.576,00
2.000,00
1.877,40
500,00
473,76
3.000,00
3.000,00
20.158,00
19.908,00
3.527,53
3.459,00
40.000,00
40.000,00
164.000,00
163.954,39
527,53
516,90
246,93
209,24
310,11
310,11
785,00
785,00
350,00
274,78
310,11
310,11
630,00
630,00
483,08
287,27
60,00
60,00

1003,36
21,99
0,00
250,00
1,53
0,00
18,70
0,00
23,20
0,20
0,00
122,60
26,24
0,00
250,00
68,53
0,00
45,61
10,63
37,69
0,00
0,00
75,22
0,00
0,00
195,81
0,00

S/FAVOR

----------------------------------------------------------------------------------

OLIVEIRA LÓPEZ IGNACIO
OLIVEIRA LÓPEZ IGNACIO
OLIVEIRA LÓPEZ IGNACIO
OTERO LAMAS FRANCISCO
OTERO LAMAS FRANCISCO
OTERO LAMAS FRANCISCO
OTERO LAMAS FRANCISCO
OTERO LAMAS FRANCISCO
SAN LUIS COSTAS AVELINO
SAN LUIS COSTAS AVELINO
SAN LUIS COSTAS AVELINO

9054461
9068265
9076061
9047048
9047687
9063971
9063972
9066220
9054435
9065499
9070799

516,85
516,85
0,00
106.443,60
106.443,60
0,00
5.400,00
5.400,00
0,00
3.650,00
3.648,50
1,50
1.000,00
987,05
12,95
261,80
207,68
54,12
206,74
206,74
0,00
4.200,00
3.929,52
270,48
7.600,00
7.424,00
176,00
2.700,00 ---2700,00
1.050,00
1.050,00
0,00
** Expres** Expres** Exsion is faulty sion is faulty pression is
**
** faulty **

---------------------------------** Expression is faulty **

55(2069).SOLICITUDE DE PRÉSTAMO TEMPORAL DA OBRA “NOTICIAS
DOS HOMES” DE LUÍS SEOANE PARA EXPOSICIÓN TEMPORAL EN
CAIXANOVA. EXPTE. 3650/337.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do director do
Museo, do 9.12.09, conformado polo concelleiro delegado da Área de Patrimonio Histórico e
presidente da Xunta Reitora do Museo Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Autorizar o préstamo temporal da obra da colección de arte do museo municipal de Vigo
Quiñones de León”: “Noticias dos homes” de Luís Seoane (nº inv 184), á entidade
CAIXANOVA; para a súa exposición temporal “Antolóxica de Luís Seoane”, a celebrar
entre o 28 de xaneiro e o 11 de xullo de 2010 nos centros expositivos de Caixanova de Vigo,
Ourense, Pontevedra e Santiago de Compostela
2º.- O préstamo deberá realizarse conforme coas condicións habituais establecidas polo
museo municipal; previa restauración da obra segundo proxecto autorizado pola Dirección
Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia na súa resolución de 3 de decembro.
3º.- Dar coñecemento do préstamo á Xunta Reitora do museo municipal na primeira
xuntanza que se convoque.
56(2070).DAR CONTA DA RELACIÓN DE EXPEDIENTE DE GASTO MENOR
TRAMITADOS POLO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
DURANTE O MES DE DECEMBRO DE 2009. EXPTE. 989/334.
Mediante providencia de data 29.12.09, en cumprimento da base 31ª das de execución do orzamento xeral do Concello de Vigo para 2005, a concelleira de Xuventude, Igualdade e Normalización Lingüística dá conta á Xunta de Goberno local dos expedientes de gasto menor
tramitados polo Servizo de Normalización Lingüística durante o mes de decembro de 2009,
que son os seguintes:

S.ord. 31.12.09

Expediente

951/334. Actividades de Nadal

Decreto concelleira

data 2 de decembro de 2009

Informe Intervención

RC 76637 (Xuventude) RC 76643 (Normalización)

Adxudicatario

Varias empresas

Importe

18.880,00 (Xuventude) 2.00,00 (Normalización) euros

Expediente

955/334. Elaboración unidades didácticas O territorio nomeado I para ensinanza
secundaria

Decreto concelleira

data 4 de decembro de 2009

Informe Intervención

RC 76917

Adxudicatario

Alberte Román Losada

Importe

1.044,00 euros

Expediente

956/334. Actividade "Cóntame o Nadal"

Decreto concelleira

data 10 de decembro de 2009

Informe Intervención

RC 76974

Adxudicatario

weSpeak, S.L.

Importe

2.122,80 euros

Expediente

957/334. Proxección do documental "O quiquiriquí"

Decreto concelleira

data 10 de decembro de 2009

Informe Intervención

RC 76971

Adxudicatario

PAI Edicións, S.L.

Importe

2.088,00 euros

Expediente

964/334. Infraestrutura necesaria para levar a cabo as actividades a realizar na
carpa da Porta do Sol

Decreto concelleira

data 15 de decembro de 2009

Informe Intervención

RC 78411

Adxudicatario

Silsande, S.L.

Importe

3.944,00 euros

Expediente

965/334. Actividades para o programa "Coñecéndonos, descubríndonos" para a
difusión entre a mocidade de Vigo

Decreto concelleira

data 15 de decembro de 2009

Informe Intervención

RC 80060 (Xuventude) RC 80059 (Normalización)

Adxudicatario

Desoños, estudio de deseño

Importe

12.456,00 (Xuventude) 1.000,00 (Normalización) euros

Expediente

968/334. Unidades didácticas da área de formación do programa "duplo-R"

Decreto concelleira

data 17 de decembro de 2009

Informe Intervención

RC 80943

Adxudicatario

Lambríaca producións, S.L.

Importe

1.404,00 euros

Expediente

982/334. Sesións (workshop) de performance para a mocidade nas datas de Nadal, pertencentes á área de formación do programa "duplo-R"

Decreto concelleira

data 23 de decembro de 2009

Informe Intervención

RC 80948

Adxudicatario

Lambríaca producións, S.L.

Importe

266,00 euros

Acordo
A Xunta de Goberno local queda enterada.
57(2071).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA A PROL DA EMPRESA
VIGILANCIA INTEGRADA S.A. EXPTE. 3794/337.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 29.12.09, e de
acordo co informe-proposta do director do Museo municipal “Quiñones de León”, do
15.12.09, conformado polo delegado de Área de Patrimonio Histórico, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- A indemnización substitutiva por importe de VINTECINCO MIL NOVECENTOS NOVENTA E DOUS CON NOVE CÉNTIMOS (25.992,09) €; a prol da empresa “VIGILANCIA INTEGRADA S.A.” (CIF A-78917465); pola prestación dun servizo de vixilancia do
xacemento visitable “Villa romana de Toralla” durante o periodo xaneiro-novembro de 2009,
segundo as súas facturas nºs6500236116 de data 31.01.2009; 6500238723 de data
28.02.2009; 6500241736 de data.31.03.2009; 6500244061 de data 30.04.2009; 6500245811
de data 31.05.2009; 6500248756 de data 30-06-2009; 6500250710 de data 31.07.2009;
6500252338 de data 31.08.2009; 6500254925 de data 30.09.2009; 6500257125 de
data.31.10.2009: 6500258945 de data.30.11.2009; presentada no Rexistro Xeral, respectivamente nas datas 18.02.2009 (doc.nº 90022254); 09.03.2009 (doc.nº 90032693); 14.04.2009
(doc.nº 90052557); 14.05.2009 (doc.nº 90071864); 09.06.2009 (doc.nº 90086084);
13.07.2009 (doc.nº 90104233); 11.08.2009 (doc.nº 90118381); 08.09.2009
(doc.nº
90129101); 15.10.2009 (doc.nº 90146555); 10.11.2009 (doc.nº 90160680); 14.12.2009 (doc.nº 90179995).
2º.- Imputa-lo gasto á partida 4513 2270102 SERVIZOS DE SEGURIDADE TORALLA (ou
bolsa de vinculación) do vixente orzamento do Museo Municipal de Vigo “Quiñones de
León”.

S.ord. 31.12.09

3º.- A imputación do gasto aos orzamentos vixentes non provoca prexuizo nin limitación alguna para a realización de todas as atencións do exercicio corrente na conseguinte partida.

58(2072).CONTRATACIÓN INTERINA, EN RÉXIME LABORAL, DUN
AXUDANTE DE OFICIOS. EXPTE. 19574/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 23.12.09, e de
acordo co informe-proposta do técnico de Organización e Planificación de Recursos
Humanos, do 18.12.09, conformado polo xefe da Área de Réxime Interior e polo concelleiro
delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- Declara-la urxencia na cobertura interina dunha praza vacante de axudante de oficios, escala de administración especial, encadrada dentro do persoal laboral, xustificada nas
necesidades do Servizo de Limpeza contidas no escrito de data 7 de outubro de 2009.
Segundo.- Contratar interinamente con cargo a referida praza vacante de Axudante de Oficios, á D. JOSE MARIA OTERO CORREA, con D.N.I. 33.810.572-C, seguinte aspirante
que superou tódolos exercicios da oposición na derradeira convocatoria para a provisión de
prazas de operarios-peóns incluidas na Oferta de Emprego Público correspondente o ano
2005, de conformidade coas bases xerais da mesma e ao abeiro do disposto nos artigos 7 da
Lei 7/2007, do 12 de abril e, o artigo 15 do Estatuto dos traballadores e 4 do Real Decreto
2720/1998, do 18 de decembro.
Terceiro.- Ó interesado formalizaráselle contrato laboral-temporal de interinidade, ó abeiro
do disposto nos artigos 15.1.c), do Estatuto dos Traballadores e R.D. 2720/98.
Ó aspirante nomeada/o deberá subscribi-lo seu contrato laboral-temporal de interinidade no
prazo dun mes a contar desde o seguinte á notificación da presente acordo.
A formalización deste contrato de interinidade e a conseguinte extinción do vínculo laboral
con ésta Administración producirase automáticamente no momento en que se cubra definitivamente a praza á que se adscriba ó interesado, previa resolución do procedemento selectivo
competitivo e público convocado e incluido na Oferta de Emprego correspondente o ano
2008, aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de 30 de decembro de 2008, publicada no BOP e no DOGA de 10 e 19 de febreiro de 2009, respectivamente, nos termos
dispostos na lexislación vixente en materia de acceso ó emprego público (Lei 7/207, do 12
de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público).
59(2073).PRÓRROGA DO CONTRATO DE CATRO DIPLOMADAS EN
TRABALLO SOCIAL ADSCRITAS AO SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL. EXPTE.
19582/220.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 23.12.09, e de
acordo co informe-proposta do técnico de Organización e Planificación de Recursos
Humanos, do 22.12.09, conformado polo xefe da Área de Réxime Interior e polo concelleiro
delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Autorizar a prórroga dos contratos laborais de duración determinada, a tempo completo,
subscritos en data 3 de novembro de 2009 coas traballadoras sociais Dª. Adriana Rosa Blach
Vera, DNI 39.460.214-B, nº persoal 81183, e Dª. Tania García Vila, DNI 35.472.937-Z, nº
persoal 81184, rexistrados cos números 234412 e 234405, respectivamente, na Oficina de
Emprego de López Mora en data 17 de novembro de 2009, por un periodo de CATRO MESES E DOUS DÍAS (01-01-2010 ó 02-05-2010), en cumprimento do acordo da Xunta de
Goberno Local de 25 de setembro de 2009, no cal se preveía expresamente a posibilidade de
prórroga dos mesmos, significando adicionalmente que as referidas prórrogas deberán respetar os límites establecidos no artigo 15.5 do Estatuto dos Traballadores, en canto á duración
dos contratos laborais temporais.
2º.- Autorizar a prórroga dos contratos laborais de duración determinada, a tempo completo,
subscritos en data 5 de novembro de 2009 coas traballadoras sociais Dª. Natalia Pazos Rodríguez, DNI 76.828.842-X, nº persoal 81271, e Dª. María Luz Méndez Castro, DNI
36.132.008-C, nº persoal 81273, rexistrados cos números 234407 e 234409, respectivamente, na Oficina de Emprego de López Mora en data 17 de novembro de 2009, por un periodo
de CATRO MESES E CATRO DÍAS (01-01-2010 ó 04-05-2010), en cumprimento do acordo da Xunta de Goberno Local de 25 de setembro de 2009, no cal se preveía expresamente a
posibilidade de prórroga dos mesmos, significando adicionalmente que as referidas prórrogas deberán respetar os límites establecidos no artigo 15.5 do Estatuto dos Traballadores, en
canto á duración dos contratos laborais temporais
3º.- Autoriza-lo gasto por importe de 50.088,00€, con cargo a partida presupostaria
121.0.140.00.00 – “Outras modalidades contratación laboral”-, para facer fronte os custos salariais e seguridade social das referidas prórrogas de contrato.
4º.- Informar os/ás traballadoras cuios contratos laborais temporais resultan obxecto desta
prórroga, 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.
5º- Dar conta da presente Acordo as interesadas, Intervención Xeral, Xefe do Servizo de
Benestar Social, Xefe da Area e concelleira-delegada da área de Servizos Xerais, Servizo de
Recursos Humáns (Negociados de Contratación e Seguridade Social, Organización e
Métodos, así como o Comité de Persoal ós efectos oportunos.

S.ord. 31.12.09

60(2074).PRÓRROGA DE CONTRATO DE CATRO AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS AO SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL, POR
UN PERÍODO DE CATRO MESES E MEDIO. EXPTE. 19583/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 23.12.09, e de
acordo co informe-proposta do técnico de Organización e Planificación de Recursos
Humanos, do 22.12.09, conformado polo xefe da Área de Réxime Interior e polo concelleiro
delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- Autorizar a prórroga dos contratos laborais de duración determinada, a tempo
completo, subscritos en data 16 de novembro de 2009 coas traballadoras Dª. Dª. L. Alonso
Crespo, con DNI ****7479*, Dª S. M. Pastor Dieguez, con DNI ****7847*, Dª M. Cordo
Coto, con DNI ****1789* e Dª R. Valladares Varela, con DNI ****4379*, rexistrados cos
números 242722, 242725, 242728 e 242721, respectivamente, na Oficina de Emprego de
López Mora en data 30 de novembro de 2009, por un periodo de CATRO MESES E MEDIO (01-01-2010 ó 15-05-2010), en cumprimento do acordo da Xunta de Goberno Local de
25 de setembro de 2009, no cal se preveía expresamente a posibilidade de prórroga dos mesmos, significando adicionalmente que as referidas prórrogas deberán respetar os límites establecidos no artigo 15.5 do Estatuto dos Traballadores, en canto á duración dos contratos laborais temporais.
Segundo.- Autoriza-lo gasto por importe de 33.226,02€, con cargo a partida presupostaria
121.0.140.00.00 – “Outras modalidades contratación laboral”-, para facer fronte os custos salariais e seguridade social das referidas prórrogas de contrato.
Tercero.- Informar os/ás traballadoras cuios contratos laborais temporais resultan obxecto
desta prórroga, 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.
Cuarto.- Dar conta do presente Acordo as interesadas, Intervención Xeral, Xefe do Servizo
de Benestar Social, Xefe da Area e concelleira-delegada da área de Servizos Xerais, Servizo
de Recursos Humáns (Negociados de Contratación e Seguridade Social, Organización e Métodos, así como o Comité de Persoal ós efectos oportunos.

61(2075).SEGUNDA PRÓRROGA DO PERSOAL ADSCRITO A EMIGRACIÓN.
EXPTE. 19586/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 23.12.09, e de
acordo co informe-proposta do técnico de Organización e Planificación de Recursos
Humanos, do 22.12.09, conformado polo xefe da Área de Réxime Interior e polo concelleiro
delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Autorizar a prórroga dos contratos laborais de duración determinada, a tempo completo,
subscritos en data 12 de maio de 2008 cos traballadores D. Luis Alberto Riobó Veiga, DNI

78.736.786-N, como Licenciado en Dereito, Dª. Sofía Méndez Camaño, DNI 76.826.904-G,
e Dª. Iria Alvarez Outeiro, DNI 53.176.152-Z, como Diplomadas en Traballo Social, rexistrados cos números 114992, 114986, 114982 respectivamente, na Oficina de Emprego de
López Mora en data 19 de maio de 2008, por un periodo ultimo de CATRO MESES (01-012010 ó 30-04-2010), en cumprimento do acordo da Xunta de Goberno Local de 5 de maio de
2008, no cal se preveía expresamente a posibilidade de prórroga dos mesmos.
2º.- Autorizar a prórroga do contrato laboral de duración determinada, a tempo completo,
subscrito en data 12 de maio de 2008 co traballador D. Ignacio de Loyola Campos Posada,
DNI 36.062.422-D, como auxiliar administrativo, rexistrado co número 114995, na Oficina
de Emprego de López Mora en data 19 de maio de 2008, por un periodo ultimo de TRES
MESES (01-01-2010 ó 31-03-2010), en cumprimento do acordo da Xunta de Goberno Local
de 5 de maio de 2008, no cal se preveía expresamente a posibilidade de prórroga dos mesmos.
3º.- As presentes prórrogas efectúanse sen prexuízo do que resulte do recurso de apelación
presentado pola representación legal do Concello fronte ao fallo da Sentenza nº 66/09, do 16
de marzo, dictada no procedemento abreviado nº 212/2008, seguido a instancia de Dª Mª Rosario Romero Baamonde e outros, significando adicionalmente que a dita prórroga deberá
respetar os límites establecidos no artigo 15.5 do Estatuto dos Traballadores, en canto á duración dos contratos laborais temporais.
4º.- Autoriza-lo gasto por importe de 67.122,35€, con cargo a partida presupostaria
121.0.140.00.00 – “Outras modalidades contratación laboral”-, para facer fronte os custos salariais e seguridade social das referidas prórrogas de contrato.
5º.- Informar os/ás traballadoras cuios contratos laborais temporais resultan obxecto desta
prórroga, 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.
6º.- Dar conta da presente Acordo aos/as interesados/as, Intervención Xeral, Xefe do Servizo
de Benestar Social, Xefe da Area e concelleira-delegada da área de Benestar Xocial, Servizo
de Recursos Humáns (Negociados de Contratación e Seguridade Social, Organización e
Métodos, así como o Comité de Persoal ós efectos oportunos.

62(2076).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A AREAL 124 INGENIERÍA S.L.
CONSTITUÍDA POR OBRAS NA RÚA ARAGÓN. EXPTE. 59545/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do
Negociado de Vías e Obras, do 28.12.09, conformado pola concelleira delegada de Vías e
Obras, que di o seguinte:

S.ord. 31.12.09

Vista a solicitude de devolución formulada por AREAL 124 INGENIERÍA S.L. , de data 22/12/2009,
en relación a fianza constituída en data 30/05/2007, para responder dos danos que puderan ocasio narse por execución de obras na Rúa Aragón nº 158 , constando copia do mesmo no presente expediente.
Visto o informe da Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, donde informa favorablemente a devolución do aval, e polo que PROPONSE
Proceder a devolución da fianza a AREAL 124 INGENIERÍA S.L., constituida na data reseñada,
polo importe de 115,44 euros.

Acordo
A Xunta de Goberno local acorda proceder a devolución da fianza a AREAL 124 INGENIERÍA S.L., constituida na data reseñada, polo importe de 115,44 euros.
63(2077).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A AREAL 124 INGENIERÍA S.L.
CONSTITUÍDA POR OBRAS NA RÚA COUTADAS. EXPTE. 59545/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do
Negociado de Vías e Obras, do 28.12.09, conformado pola concelleira delegada de Vías e
Obras, que di o seguinte:
Vista a solicitude de devolución formulada por AREAL 124 INGENIERÍA S.L. , de data 31/08/2009,
en relación a fianza constituída en data 18/10/2007, para responder dos danos que puderan ocasio narse por execución de obras na Rúa Coutadas ( dende o nº 96 ata o nº 106 ) , constando copia do
mesmo no presente expediente.
Visto o informe da Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, donde informa favorablemente a devolución do aval, e polo que PROPONSE:
Proceder a devolución da fianza a AREAL 124 INGENIERÍA S.L., constituida na data reseñada, polo
importe de 164,06 euros.

Acordo
A Xunta de Goberno local acorda proceder a devolución da fianza a AREAL 124 INGENIERÍA S.L., constituida na data reseñada, polo importe de 164,06 euros.

64(2078).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A GESGAUSS GESTIÓN DE
PROYECTOS CONSTITUÍDA POR OBRAS NA RÚA BADAJOZ. EXPTE.
59543/250.
1.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe do
Negociado de Vías e Obras, do 28.12.09, conformado pola concelleira delegada de Vías e
Obras, que di o seguinte:

Vista a solicitude de devolución formulada por GESGAUSS GESTIÓN DE PROYECTOS , de data
31/08/2009, en relación a fianza constituída en data 15/04/2008, para responder dos danos que puderan ocasionarse por execución de obras na Rúa Badajoz nº 34 , constando copia do mesmo no
presente expediente.
Visto o informe da Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas, donde informa favorablemente a devolución do aval, e polo que PROPONSE
Proceder a devolución da fianza a GESGAUSS GESTION DE PROYECTOS, constituida na data reseñada, polo importe de 277,75 euros.

Acordo
A Xunta de Goberno local acorda proceder a devolución da fianza a GESGAUSS GESTION
DE PROYECTOS, constituida na data reseñada, polo importe de 277,75 euros.

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.

65(2079).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE ACTUACIÓN NA
ESTRADA IGREXA VALADARES. FASE 1- VALADARES. EXPTE. 59686/250.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa EIRIÑA S.L. o procedemento negociado con publicidade para contratación das obras de actuación na rúa Carretera Igrexa Valadares (Expediente
59686-250) por un prezo total de 346.135,30 euros IVE incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:

S.ord. 31.12.09

•
•

1 oficial de 2ª
1 peón

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 67.774,68 euros ive engadido 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

66(2080).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DO
BOMBEO DE CASAL – SAMPAIO. EXPEDIENTE 55/440.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente á empresa AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. o
procedemento negociado sen publicidade das obras de ampliación do bombeo de Casal –
Sampaio (expediente 55/440) por un prezo total de 77.309,59 euros IVE incluído e coas
seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en
obra o número de tres persoas. A relación dos postos incrementados é a seguinte:
•
•

1 oficial de 2ª.
1 peón.

➢ Comprométese a aportar 2 persoas procedentes da situación legal de desemprego
dentro do incremento de persoal proposto e con presencia permanente na obra.
➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 21.944,11 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 25-02-2009 e a oferta presentada.

67(2081).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE MELLORA DO
ALUMEADO PÚBLICO EN BARRIOS E PARROQUIAS. EXPTE. 12842/444.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar DEFINITIVAMENTE á empresa ACELEC, INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
S.L. o procedemento negociado sen publicidade das obras de Mellora do alumeado público
en barrios e parroquias (Expediente 12842-444) por un prezo total de 199.998,84 euros IVE
incluído e coas seguintes prestacións adicionais:
➢ Propón como número de unidades ofertadas para subministrar e instalar o de 575
unidades.
➢ Propón como prazo de execución das instalacións a executar o de 7 semanas, o que
supón unha redución do 12, 5 % sobre o mínimo esixido no prego.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 12 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
24 meses.
➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 1 % pasando do 2%
fixadono prego de prescricións técnicas ó 3 %.
➢ Propón como melloras:

S.ord. 31.12.09

•
•
•

Aportación de 2 oficiales en lugar dos 2 peóns esixidos no prego.
Aportación de 1 enxeñeiro técnico en vez de 1 delineante.
Aportación de 1 enxeñeiro superior en vez de 1 enxeñeiro técnico.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 22-06-2009 e a oferta presentada.

68(2081).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DA SUBMINISTRACIÓN DE XOGOS
PARA PARQUES INFANTÍS. EXPTE. 4625/446.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do secretario da
Mesa de Contratación do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar definitivamente os seguintes lotes
do procedemento aberto para a
subministración de xogos para parques infantiles. (expte 4625-446).
–
–

–

–
–

Á empresa HPC Iberica, S.A. o lote II (parque infantil do Progreso)por un importe de
23.207,42 euros IVE incluído.
Á empresa TLF S.R.L. o lote III (parque infantil Independencia)por un importe de
21.468 euros máis a cantidade de 3.434,88 euros que corresponden o IVE que
deberá ingresa-lo concello de Vigo por tratarse dunha empresa extranxeira dun estado
membro da Unión Europea. Oferta como mellora a instalación dun xogo de moelle
adicional.
Á empresa Lappset España VR, S.L. os lotes V (parque infantil praza rúa Venezuela),
VI (San Pelaio de Navia para menores de 26 anos), VII (antiga canteira de Zamáns) e
X (parque infantil Grileira)por un importe respectivo de 27.035,33 euros, 18.699
euros, 9.243,69 euros e 9.561,30 euros (todos os prezos co IVE incluído).
Á empresa Moycosa, S.A. o lote IX (parque infantil Ernesto Lecuona)por un importe
de 21.755,34 euros IVE incluído.
Á empresa Galopín Parques, S.L. o lote XI (parque infantil petanca da Avenida da
Florida)por un importe de 13.674,37 euros IVE incluído.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de
prescricións técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 04-11-2009 e a oferta
presentada.

69(2082).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE ACTUACIÓN NA
RÚA S. CRISTOBO-CANDEÁN. EXPTE. 59666/250.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Área de
Servizos Xeraia, do 31.12.09, a Xunta de Goberno local acorda:
Adxudicar DEFINITIVAMENTE á empresa EIRIÑA, S.L., o procedemento negociado con
publicidade para contratación das obras de actuación na rúa S.Cristobo-Candeán (Expediente
59666-250) por un prezo total de 240.377,50 euros IVE incluído e coas seguintes
prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•
•

1 oficial de 2ª
1 peón

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 56.396,16 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

S.ord. 31.12.09

70(2083).ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS OBRAS DE ACTUACION NA
RÚA SUBIDA Á MADROA. EXPTE. 59667/250.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto
de referencia por estar fóra da orde do día.

Adxudicar definitivamente á empresa EIRIÑA, S.L. o procedemento negociado con
publicidade para contratación das obras de actuación na
subida a MadroaCandeán(Expediente 59667-250) por un prezo total de 302.325 euros IVE incluído e coas
seguintes prestacións adicionais:
➢ Aporta como persoal a maiores procedente da situación legal de desemprego sobre o
mínimo esixido de maneira permanente en obra o número de dúas persoas. A relación
dos postos incrementados é a seguinte:
•
•

1 oficial de 2ª.
1 peón.

➢ Incrementa a aportación ó control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando do 2%
fixado no prego de prescricións técnicas ó 4 %.
➢ Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixado no
prego de condicións administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de
60 meses.
➢ Comprometese a destinar a cantidade de 68.343,57 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 28-10-2009 e a oferta presentada.

71(2084.COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE A D. ANTONIO VIVERO
MIJARES, ASESOR XURÍDICO DO CORPO DA POLICÍA LOCAL. EXPTE.
18723/220.
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 10.02.09,
e de acordo coa proposta do concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de
Goberno local acorda:
Primeiro.- Recoñecer ó técnico de admon especial adscrito ao posto de Asesor Xurídico do
Corpo da Policía Local, D. Antonio Vivero Mijares, nº persoal 21054, un complemento de
productividade por importe de 2.250€, polo especial interés, adicación e iniciativa con que
estivo a desempeñar o seu posto de Asesor Xurídico adscrito ao Servizo da Policía Local ao
longo do ano 2008.
Segundo.- Compromete-lo gasto por importe de 2.250,00€, ordenando o seu pagamento con
cargo ao presente exercicio de 2009, imputándose o mesmo a partida 121.0.150.00.00 –productividade-.
Dese traslado da presente acordo aós interesados/a, ao Comité de persoal e a Intervención
xeral, debendo expoñerse asemade no Taboeiro de Edictos por un prazo de dez días.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
MES a contar dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 meses dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, nos supostos,
termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa”.

72(2085).COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PERSOAL ADSCRITO
AO SERVIZO DE INFORMÁTICA. EXPTE. 18733/220.
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 10.02.09,
e de acordo coa proposta do concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, do 30.12.09
, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- O aboamento dun complemento de productividade polos seguintes importes, ós/as
funcionarios/as adscritas o Servizo de Infomática, que se relacionan, pola sua adicación con
que estiveron a desempeñar os seus postos ao longo do ano 2008:
Nº Persoal

Apelidos e Nome

Categoría

Importe
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22390

Iglesias Rejas, Luis

Programador

3.800€

4564

Alves Alfaya, José

Xefe Sala Informática

2.908€

80472

Albertos Benayas, Javier

Programador

5.000€

8904

López Ruiz, Mª del Car- Programadora
men

1.800€

Segundo.- Compromete-lo gasto por importe de 13.508.-€, ordenando o seu pagamento con
cargo ao presente exercicio de 2009, imputándose o mesmo a partida presupostaria
121.0.150.00.00 –productividade-.
Dese traslado da presente acordo aós interesados/a, ao Comité de persoal e a Intervención
xeral, debendo expoñerse asemade no Taboeiro de Edictos por un prazo de dez días.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
MES a contar dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 meses dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, nos supostos,
termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa”.

73(2086).COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PERSOAL DE
INTERVENCIÓN XERAL. EXPTE. 18735/220.
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 10.02.09,
e de acordo coa proposta do concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal,do 30.12.09,
a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- Recoñecer á técnica de admon xeral adscrita ao Servizo de Intervención Xeral, ao
posto de Xefa Servizo de Fiscalización Dª. Mª. Dolores Hernández Vidal, nº persoal 80658,
un complemento de productividade por importe de 6.000€, polo período comprendido entre
os meses de abril e decembro de 2008, polos motivos que figuran no expediente.

Segundo.- Recoñecer as funcionarias da Escala Administración Xeral, subescala
Administrativa Dª. Sara Fernández Carpintero, nº persoal 76508 e Dª. Marta Román Breijo,
nº persoal 22059, adscritas ós postos Xefa Unidade Control Presupostario e Xefa Unidade de
Gastos, respectivamente, un complemento de productividade por importe de 1.500€, polo
período comprendido entre os meses de xaneiro e decembro de 2008, pola especial adicación
no desempeño dos seus postos de traballo e a motivación que figura no expediente.
Terceiro.- Recoñecer as funcionarias da Escala Administración Xeral, subescala
administrativa Dª. Aranzazu González Mosquera, nº persoal 77173 e Dª. Josefa Calvet Micas, nº persoal 77826, un complemento de productividade por importe de 1.500€, polo
período comprendido entre os meses de xaneiro e decembro de 2008, pola especial adicación
no desempeño do seu posto de traballo e, a motivación que figura no expediente.
Cuarto.- Compromete-lo gasto por importe de 12.000€, ordenando o seu pagamento con
cargo ao presente exercicio de 2009, imputándose o mesmo a partida presupostaria
121.0.150.00.00 –productividade.
Dese traslado da presente resolución ás interesadas, ao Comité de persoal e a Intervención
xeral, debendo expoñerse asemade no Taboeiro de Edictos por un prazo de dez días.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
MES a contar dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 meses dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, nos supostos,
termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa”.
74(2087).- ROGOS E PREGUNTAS
Non houbo ningunha intervención neste punto.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás doce e vinte minutos.
Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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