ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 10 de marzo de 2009
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
Dª Elena Maure Noia
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza
Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
D. Xesús López Carreira

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

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas horas do día dez de marzo de dous mil nove e
baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1.-(284)
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRAS DE HUMANIZACIÓN
DA RÚA SANJURJO BADÍA (ENTRE BARRIO FLORES E GARCÍA BARBÓN).
EXPTE. 67/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación,
do 6.03.09, a Xunta de Goberno local acorda:

S. extr. 10.03.09

1º.- Adxudicar provisionalmente a empresa HIDROESCIVIL o procedemento aberto para a
contratación das obras de “HUMANIZACIÓN DA RÚA SANJURJO BADÍA, ENTRE BARRIO DAS FLORES E GARCÍA BARBÓN” (expte 67-440) por un prezo total de
1.694.875 € euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 233.775,86 euros) e coas
seguintes prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 9, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 33 persoas das
que 31 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.
Aporta 9 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 186.250 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inxerción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional tera 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.

–

Xustificante de ter aboado os anuncios de licitación, 670,46 euros.
A relación do persoal mínimo que se vai a adscribir ó contrato, deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional. Así mesmo, indicarase si a procedencia do mesmo é da
plantilla propia ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido

–

Esta proposta de adxudicación provisional se convertirá en proposta de adxudicación definitiva sen necesidade dun novo acordo da mesa de contratación, se se presentan os documentos
esixidos no apartado 2º da proposta.

2.-(285)
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
DOS ÁMBITOS DAS RÚAS BALAÍDOS E ALCALDE PORTANET. EXPTE. 77/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación,
celebrada o 6.03.09, conformada polo Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a empresa ISOLUX CORSAN CORVIAM o procedemento
aberto para a contratación das obras de “Humanización do ámbito das rúas Balaídos e Alcalde Portanet. Lote 1: Rúa Balaídos” (expte 77-440) por un prezo total de 1. 245.862, 81
euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 171.843,15 euros) e coas seguintes
prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 10, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 36 persoas das
que 34 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.
Aporta 32 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 136.908 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
2º.- Adxudicar provisionalmente a UTE EIRIÑA-IMES API o procedemento aberto para a
contratación das obras de “Humanización do ámbito das rúas Balaídos e Alcalde Portanet.
Lote 2: Rúa Alcalde Portanet” (expte 77-440) por un prezo total de 1. 234.415, 01 euros
IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 170.264,14 euros) e coas seguintes presta cións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 8, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 29 persoas das
que 27 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

S. extr. 10.03.09

Aporta 8 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 135.650 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
3º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inxerción 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.

–

Xustificante de ter aboado os anuncios de licitación, por importe de 706,51 euros.
A relación do persoal mínimo que se vai a adscribir ó contrato, deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional. Así mesmo, indicarase si a procedencia do mesmo é da
plantilla propia ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido

–

Esta proposta de adxudicación provisional se convertirá en proposta de adxudicación definitiva sen necesidade dun novo acordo da mesa de contratación, se se presentan os documentos
esixidos no apartado 3º da proposta.

3.-(286)
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
DO ÁMBITO RÚAS ESTRADA E BAIONA. EXPTE. 81/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación,
celebrada o 6.03.09, conformada polo Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a UTE EIRIÑA-IMES API o procedemento aberto para a
contratación das obras de “HUMANIZACIÓN DO ÁMBITO DAS RÚAS ESTRADA E
BAIONA. LOTE 1: RÚA ESTRADA” (expte 81-440) por un prezo total de 1.166.328,80
euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 160.872,94 euros) e coas seguintes
prestacións adicionais:

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 8, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 28 persoas das
que 26 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescricións técnicas ao 4 %.
Aporta 8 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 128.168 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
2º.- Adxudicar provisionalmente á empresa GAMALLO o procedemento aberto para a
contratación das obras de “HUMANIZACIÓN DO ÁMBITO DAS RÚAS ESTRADA E
BAIONA. LOTE 2: RÚA BAIONA” (expte 81-440) por un prezo total de 1.812.829,21
euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 250.045,41 euros) e coas seguintes
prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 10, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 36 persoas das
que 34 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescricións técnicas ao 4 %.
Aporta 10 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 199.212 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.

S. extr. 10.03.09

3º.- No prazo dos 10 dias 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.

–

Xustificante de ter aboado os anuncios de licitación por importe de 670,46 euros.
A relación do persoal mínimo que se vai a adscribir ó contrato, deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional. Así mesmo, indicarase si a procedencia do mesmo é da
plantilla propia ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido.

–

Esta proposta de adxudicación provisional se convertirá en proposta de adxudicación
definitiva sen necesidade dun novo acordo da mesa de contratación, se se presentan os
documentos esixidos no apartado 3º da proposta.
4.-(287)
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN
DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DOS ÁMBITOS DA PRAZA DA INDUSTRIA
(TORRECEDEIRA, ENTRE SANTA MARTA E PRAZA DA INDUSTRIA, E TOMÁS
A. ALONSO, ENTRE PI Y MARGALL E PRAZA DA INDUSTRIA). EXPTE. 83/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación,
celebrada o 6.03.09, conformada polo Interventor Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a UTE HIDROESTRUCTURAS-INDEPO o procedemento
aberto para a contratación das obras de “Humanización do ámbito da Praza da Industria.
Lote 1: Rúa Torrecedeira (entre Eugenio Fadrique e Severo Ochoa)” (expte 83-440) por un
prezo total de 1. 248.465, 4 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de
172.202,12 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 10, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 33 persoas das
que 31 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescricións técnicas ao 4 %.
Aporta 10 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.

Destina a cantidade de 137.194 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
2º.- Adxudicar provisionalmente á UTE EIRIÑA-IMES API o procedemento aberto para a
contratación das obras de “Humanización do ámbito da Praza da Industria. Lote 2: rúa
Torrecedeira (Severo Ochoa-Santa Marta)”(expte 83-440) por un prezo total de 2. 160.582,
05 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 298.011,32 euros) e coas
seguintes prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 12, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 43 persoas das
que 41 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescricións técnicas ao 4 %.
Aporta 12 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 237.426, 60 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
3º.- Adxudicar provisionalmente á UTE MOVEXVIAL-DEMAIN o procedemento aberto
para a contratación das obras de “Humanización do ámbito da Praza da Industria. Lote 3: rúa
Tomás Alonso”(expte 83-440) por un prezo total de 1.216.369,69 euros IVE incluído (a
cota correspondente o IVE é de 177.775,13 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 10, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 33 persoas das
que 31 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescricións técnicas ao 4 %.
Aporta 10 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.

S. extr. 10.03.09

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 133.667 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-01-2009 e a oferta presentada.
4º.-No prazo dos 10 dias 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.

–

Xustificante de ter aboado os anuncios de licitación por importe de 778,59 euros.
A relación do persoal mínimo que se vai a adscribir ó contrato, deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional. Así mesmo, indicarase si a procedencia do mesmo é da
plantilla propia ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido.

–

Esta proposta de adxudicación provisional se convertirá en proposta de adxudicación
definitiva sen necesidade dun novo acordo da mesa de contratación, se se presentan os
documentos esixidos no apartado 4º da proposta.

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

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

