ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 1 de outubro de 2009
ASISTENTES:
Membros :
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
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

NON ASISTEN:
D. José Manuel Mariño Mendoza
D. Xulio Calviño Rodríguez

Invitados:
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos

Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove trinta horas do día un de outubro de dous mil nove e
baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Álvarez, 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 E URXENTE 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, e o interventor xeral, Sr. González Carnero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1261).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(1262).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA HUMANIZACIÓN DA RÚA
SANJURJO BADÍA 2ª FASE (ENTRE PEDRO ALVARADO E BUENOS AIRES).
Expte. 57620/250.
Á vista das actuacións da Mesa de Contratación realizada os días 20-05-2009, 24-07-2009,
19-08-2009, 08-09-2009 e 09-09-2009 e o informe final de valoración das ofertas económi-
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cas do xefe da Area de Servizos Xerais e do xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos de
18-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Adxudicar provisionalmente a Sercoysa Proyectos y Obras, S.A. o procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras do Exped 57620-250 Humanización Sanjurjo Badía Fase II coas seguintes características:
–
–
–
–
–

Prezo total de 724.064 euros
Incremento do prazo de garantía de 48 meses.
Incremento da aportación ó control de calidade do 2%.
Aporta 8 persoas a maiores sobre o mínimo esixido das que 8 procederán da situación
legal de desemprego.
Aporta como melloras as seguintes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pilona Modelo Avenida de FDB: 142 unidades.
Papeleira: Oferta Modelo Morella Bin de Escofet 22 uds.
Bancos Modelo Barcino: 22 unidades.
Recercado de alcorque de aceiro inoxidable: 39 unidades.
Granito vermello altamira para ramplas de peóns: Ofertan 35,4 m2.
Bandas 60 cm de ancho en granito vermello altamira de 6cm de espesor: Ofertan
158 ml.
Bandas 40 cm de ancho en granito vermello altamira de 6 cm de espesor: Ofertan
495 ml.
Bordo para alcorque en granito grissal 150 m.
Tapas de fundición recheables: 54 unidades.
Canalización de 110 mm de diametro de dobre capa: 1.125 m.
Revestimento con mortero de alta resistencia en pozos: 31 unidades .

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares, prego de condicións técnicas e proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-02-2009 e a oferta presentada.
SEGUNDO.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes á 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.
Relación do persoal mínimo que se vai adscribir ó contrato que deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional e indicarase se a procedencia do mesmo é do cadro de
persoal propio ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido.

Esta proposta de 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.
3(1263).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA HUMANIZACIÓN DA RÚA
ALCALDE PORTANET-1ª FASE. EXPTE. 57619/250.
Á vista das actuacións da Mesa de Contratación realizada os días 20-05-2009, 24-07-2009,
19-08-2009, 08-09-2009 e 09-09-2009 e o nforme final de valoración das ofertas económicas
do xefe da Area de Servizos Xerais e do xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos de 1809-2009, a Xunta de Goberno Local acorda
PRIMEIRO.- Adxudicar provisionalmente a Eiriña S.L. o procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras do Exped 57619-250 Humanización Avda Alcade
Portanet coas seguintes características:
–
–
–
–
–

Prezo total de 437.142,86 euros
Incremento do prazo de garantía de 48 meses.
Incremento da aportación ó control de calidade do 2%.
Aporta 4 persoas a maiores sobre o mínimo esixido das que 4 procederán da situación
legal de desemprego.
Aporta como melloras as seguintes:
–
–
–
–

Xardineiras ornamentais: 3 unidades
Louseta de granito Gris Alba 40x40x4 cm: 2.200 m2
Canalización de 110 mm de diametro de dobre capa: Ofertan 241 m .
Canalización de 63 mm de diametro de dobre capa: Ofertan 241 m .

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares, prego de condicións técnicas e proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-02-2009 e a oferta presentada.
SEGUNDO.- 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.
Relación do persoal mínimo que se vai adscribir o contrato que deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional e indicarase se a procedencia do mesmo é do cadro de
persoal propio ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido.
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Esta proposta de 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.
4(1264).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA HUMANIZACIÓN DA RÚA
PAULINO FREIRE-BOUZAS. EXPTE. 57623/250
Á vista das actuacións da Mesa de Contratación realizada os días 20-05-2009, 24-07-2009,
19-08-2009, 08-09-2009 e 09-09-2009 e o informe final de valoración das ofertas económicas do xefe da Area de Servizos Xerais e o xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos de
18-09-2009 a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Adxudicar provisionalmente a Eiriña, S.L. o procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras do Exped 57623-250 Humanización Bouzas. Rua
Paulino Freire coas seguintes características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezo total de 382.653 euros
Incremento do prazo de garantía de 48 meses.
Incremento da aportación ó control de calidade do 2%.
Aporta 4 persoas a maiores sobre o mínimo esixido das que 4 procederán da situación legal de desemprego.
Aporta como melloras as seguintes:
Revestimento con mortero de alta resistencia en pozo totalmente rematado: 2 unidades.
Xardineiras 100x130x60 en chapa galvanizada: 28 unidades.
Banco: 14 unidades

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares, prego de condicións técnicas e proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-02-2009 e a oferta presentada.
SEGUNDO.- No prazo dos 15 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.
-Relación do persoal mínimo que se vai adscribir ó contrato que deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional e indicarase se a procedencia do mesmo é do cadro
de persoal propio ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado
a maiores sobre o mínimo esixido.

Esta proposta de 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.
5(1265).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA HUMANIZACIÓN RÚA
SIMÓN BOLÍVAR (ENTRE VENEZUELA E PRAZA ELÍPTICA). EXPTE.
57622/250.
Á vista das actuacións da Mesa de Contratación realizada os días 20-05-2009, 24-07-2009,
19-08-2009, 08-09-2009 e 09-09-2009 e o informe final de valoración das ofertas económicas do xefe da Area de Servizos Xerais e do xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos de
18-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Adxudicar provisionalmente a Xestión Ambiental de Contratas, S.L. o procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras do Exped 57622-250 Humanización Rúa Simón Bolívar coas seguintes características:
–
–
–
–
–

Prezo total de 521.935,46 euros
Incremento do prazo de garantía de 48 meses.
Incremento da aportación ó control de calidade do 2%.
Aporta 5 persoas a maiores sobre o mínimo esixido das que 5 procederán da situación
legal de desemprego.
Aporta como melloras as seguintes:
–
–
–
–
–
–

Xardineiras: 8 unidades.
Bancada de aceiro inox: 2 unidades.
Papeleiras: Aumento de 3 unidades.
Toilekan de aceiro galvanizado: 3 unidades.
Escudo de Vigo en vidro de varandas: Ofertan 6 uds.
Expositores aceiro inox: 2 unidades .

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares, prego de condicións técnicas e proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-02-2009 e a oferta presentada.
SEGUNDO.- 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.
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-Relación do persoal mínimo que se vai adscribir ó contrato que deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional e indicarase se a procedencia do mesmo é do cadro
de persoal propio ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido.
Esta proposta de 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.
6(1266).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA HUMANIZACIÓN ENTORNO
CALVARIO-2ª FASE-RÚA EXTREMADURA. EXPTE. 57616/250.
Á vista das actuacións da Mesa de Contratación realizada os días 20-05-2009, 24-07-2009,
19-08-2009, 08-09-2009e 09-09-2009 e do informe final de valoración das ofertas económicas do xefe da Area de Servizos Xerais e do xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos de
18-09-2009, visto o informe de fiscalización da Intervención Xeral do 30-09-2009, a Xunta
de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Adxudicar provisionalmente a Xestión Ambiental de Contratas, S.L. o procedemento negociado sen publicidade para a contratación das obras do Exped 57616-250 Hu manización Calvario. Rua Extremadura coas seguintes características:
–
–
–
–
–

Prezo total de 229.550 euros
Incremento do prazo de garantía de 12 meses.
Incremento da aportación ó control de calidade do 0,1%.
Aporta unha persoa a maiores sobre o mínimo esixido das que unha procederá da si tuación legal de desemprego.
Aporta como melloras o subministro dunha papeleira modelo Otto 80 L.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares, prego de condicións técnicas e proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-02-2009 e a
oferta presentada.
SEGUNDO.- No prazo dos 15 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.

Esta proposta de 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.

7(1267).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA HUMANIZACIÓN ENTORNO
CALVARIO-2ª FASE - RÚA CRISTO. EXPTE. 57617/250.
Á vista das actuacións da Mesa de Contratación realizada os días 20-05-2009, 24-07-2009,
19-08-2009, 08-09-2009 e 09-09-2009 e do informe final de valoración das ofertas económicas do xefe da Area de Servizos Xerais e o xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos de
18-09-2009, vista a fiscalización da Intervención Xeral do 30-09-2009, a Xunta de Goberno
Local acorda:
PRIMEIRO.- Adxudicar provisionalmente a Union Temporal de Empresas Obras Reformas y
Saneamientos S.L.- Hidroestructuras S.L. o procedemento negociado con publicidade para a
contratación das obras do Exped 57617-250 Humanización Calvario. Rua Cristo coas seguintes características:
–
–
–
–
–

Prezo total de 690.336 euros
Incremento do prazo de garantía de 48 meses.
Incremento da aportación ó control de calidade do 3%.
Aporta 7 persoas a maiores sobre o mínimo esixido das que 7 procederán da situación legal de desemprego.
Aporta como melloras as seguintes:
* Bancos Trapecio. Modelo Alerce: 8 unidades cun prezo unitario de 5.147 Eu ros,
* Xardineiras Modelo Plaza: Ofertan 20 uds x 2.900,51 Euro/ud.
* Papeleira Modelo Maya: 12 unidades.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares, prego de condicións técnicas e proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-02-2009 e a oferta presentada.
SEGUNDO.- 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.
Esta proposta de 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.
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8(1268).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA HUMANIZACIÓN DA RÚA
EUGENIO KRAFF-2ª FASE. EXPTE. 57618/250.
Á vista das actuacións da Mesa de Contratación realizada os días 20-05-2009, 24-07-2009,
19-08-2009, 08-09-2009 e 09-09-2009 e do informe final de valoración das ofertas económicas do xefe da Area de Servizos Xerais e o xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos de
18-09-2009, vista a fiscalización da Intervención Xeral do 30-09-2009, a Xunta de Goberno
Local acorda:
PRIMEIRO.- Adxudicar provisionalmente a Sercoysa Proyectos y Obras S.A. o procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras do Exped 57618-250 Humanización Rua Eugenío Kraff coas seguintes características:
–
–
–
–

Prezo total de 342.391,66 euros
Incremento do prazo de garantía de 48 meses.
Incremento da aportación ó control de calidade do 2%.
Aporta 7 persoas a maiores sobre o mínimo esixido das que 7 procederán da situación legal de desemprego.
Aporta como melloras as seguintes:
–
–
–
–
–
–

Pilona Modelo Avenida de FDB: 65 unidades.
Papeleira: Ofertan Modelo Morella Bin de Escofet 12 uds.
Banco modelo Barcino: 12 unidades cun prezo unitario de 270 Euros.
Recercado de alcorque de aceiro inoxidable: 18 unidades.
Tapas de fundición recheables C-250: 40 unidades.
Bordo para alcorque en granito grissal: 150 m.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares, prego de condicións técnicas e proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-02-2009 e a
oferta presentada.
SEGUNDO.- No prazo dos 15 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
obtera 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.
Esta proposta de 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.

9(1269).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA AMPLIACIÓN DA REDE DE
SANEAMENTO NA PARROQUIA CORUXO. EXPTE. 54/440.
Á vista das actuacións da Mesa de Contratación realizada os días 20-05-2009, 24-07-2009,
19-08-2009, 08-09-2009 e 09-09-2009, e do informe final de valoración das ofertas económicas do xefe da Area de Servizos Xerais e o xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos de
18-09-2009, vista a fiscalización da Intervención Xeral do 30-09-2009, a Xunta de Goberno
Local acorda:
PRIMEIRO.- Adxudicar provisionalmente a Estudios Medioambientales y Proyectos, S.L. o
procedemento negociado sen publicidade para a contratación das obras do Exped 54-440
Ampliación saneamento parroquia de Coruxo coas seguintes características:
–
–
–
–

Prezo total de 128.252,08 euros
Incremento do prazo de garantía de 12 meses.
Non incrementa a aportación ó control de calidade.
Aporta 2 persoas a maiores sobre o mínimo esixido das que 2 procederán da situación
legal de desemprego.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares, prego de condicións técnicas e proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-02-2009 e a
oferta presentada.
SEGUNDO.- No prazo dos 15 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.
-Relación do persoal mínimo que se vai adscribir o contrato que deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional e indicarase se a procedencia do mesmo é do cadro
de persoal propio ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido.
Esta proposta de 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.
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10(1270).CESIÓN DE CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE
CONSTRUCIÓN DUN PAVILLÓN POLIDEPORTIVO EN NAVIA. EXPTE.
8402/333.
Examinadas as actuacións do expediente, de acordo co informe-proposta do xefe da oficina
administrativa de Contratación do 28-09-2009 e visto o informe da Intervención Xeral do
29-09-2009, a Xunta de Goberno Local acorda:
PRIMEIRO.- Autorizar a cesión a favor da UTE formada por Movexvial, S.L. (50%
participación) e Hidromiño, S.L. (50% de participación). do contrato para a execución das
obras de construción dun pavillón Polideportivo en Navia (expte. 8402-333) adxudicado
definitivamente á empresa a Tecnología de la Construcción, S.A. por acordo da Xunta de
Goberno Local de 18-03-2009.
SEGUNDO.- A empresa UTE Movexvial, S.L.- Hidromiño, S.L., cesionaria (Formada por
Movexvial, S.L.- Hidromiño, S.L.) quedará subrogada en todos os dereitos e obrigas que
corresponden ó cedente (Tecnología de la Construcción, S.A. ).
TERCEIRO.- A cesión do contrato formalizarase en escritura pública que unha vez
outorgada será presentada a este Concello.

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

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

