ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 30 de decembro de 2010
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Eudosio Álvarez Álvarez
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Carlos López Font
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos
Na Casa do Concello de Vigo, ás 14.51 horas do día trinta de decembro de dous mil dez 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 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, o interventor xeral, Sr. González Carnero, o titular da Asesoría
Xurídica, non asistíu.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(2247).RATIFICACIÓN DA URXENCIA
Ratifícase a urxencia por todos os membros presentes.

2(2248).REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DA XESTIÓN DA ESCOLA
DE MUSICA FOLK. EXPTE. 9317/332.

S.extr.urx. 30.12.2010

Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe proposta da técnica de Admón.
Xeral, do 9.12.2010, co conforme da concelleira de Contratación, co fiscalizado e conforme
da xefa do servizo de Fiscalización do 29.12.2010 e co conforme do Interventor Xeral da
mesma data, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a revisión do prezo do contrato da xestión e desenvolvemento do Proxecto da
Escola Municipal de Musica Tradicional e Folk, adxudicado a Galega de Recursos
Avanzados S.L., por acordo da XGL de 1 de outubro de 2008, fixando o mesmo para o
período de 1 de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2010 na cantidade de 219.648,98
euros/ano.
2º.- Aprobar a revisión de prezos do mencionado contrato para o período de 1 de outubro de
2010 a 30 de setembro de 2011, fixando o mesmo na cantidade de 223.558,72 euros/ano.
3º- Recoñecer a favor do Concello de Vigo en concepto de atrasos pola diferencia entre o
prezo revisado e o prezo facturado pola empresa a cantidade de 1376,34 euros.

3(2249).REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE CONTENERIZACIÓN,
MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DE CONTENEDORES. EXPTE. 19018/240.
Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe proposta da técnica de Admón.
Xeral, do 4.12.2010, co conforme da concelleira de Contratación, co fiscalizado e conforme
da xefa do servizo de Fiscalización do 28.12.2010 e co conforme do Interventor Xeral do
29.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a revisión extraordinaria do prezo do contrato de instalación, limpeza e
mantemento de contenedores e papeleiras do Concello de Vigo, adxudicado a empresa
Contenur, polo Pleno deste Concello, en sesión celebrada o 29 de xullo de 2002, polo
incremento en unidades valoradas de elementos de contenerización, con efectos dende o 1 de
xaneiro de 2010, incluíndo o importe da mesma, 129.926,29 euros, no computo da revisión
ordinaria proposta no apartado 2º deste acordo.
2º.- Aprobar a revisión ordinaria do prezo do contrato de instalación, limpeza e mantemento
de contenedores e papeleiras do termo municipal de Vigo fixando o mesmo, a partir do
1/10/2009 a 30/09/2010, incluíndo na mesma o importe da revisión extraordinaria proposta
no apartado primeiro, sendo o importe total da mesma de de2.724.824,97 euros/ano.
3º.- Aprobar a revisión ordinaria do prezo do contrato de instalación, limpeza e mantemento
de contenedores e papeleiras do termo municipal de Vigo fixando o mesmo, a partir do
1/10/2010 a 30/09/2011 de 2.801.423,85 euros ano.
4.- Recoñecer a empresa adxudicataria a cantidade de 102.289,75 euros dende o mes de
outubro de 2009 a decembro de 2010, tendo en conta nesta cantidade o importe da revisión
extraordinaria do contrato.

5.- O importe deste gasto poderase imputar a partida 16202270012 do vixente presuposto.

4(2250).REVISIÓN DE PREZOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTÍS.
EXPTE. 10715/332.
Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe proposta da técnica de Admón.
Xeral, do 15.12.2010, co conforme da concelleira de Contratación, co fiscalizado e conforme
da xefa do servizo de Fiscalización do 29.12.2010 e co conforme do Interventor Xeral da
mesma data, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.- Aprobar a revisión de prezos do contrato da xestión das Escolas municipais
Infantiles, adxudicado a "Colegio los Milagros S.L.", por acordo da Xunta de Goberno Local
de 9 de setembro de 2019, establecendo estes nos seguintes importes, a partir do 10 de
setembro de 2010.:
– Lote I: Xestión Escola municipal infantil Atalaia- Teis, 204.872,47 euros/ano; .
– Lote II Xestión escola Municipal Infantil Costeira-Saians, 212.925,82 euros ano.
– Lote III: Escola Municipal Infantil Sta. Cristina de Lavadores 213.273,26 euros/ano;
1.
Segundo:Recoñecer en concepto de atrasos polo período comprendido entre o 10 de
setembro de 2010 ata o 31 de decembro de 2010 a cantidade de 2.088,02 euros.
Terceiro.- O gasto da presente revisión poderase imputar as partidas 32102279908,
32102279907 e 32102279904 do vixente presuposto.

5(2251).ADXUDICACIÓN DA XESTIÓN E MANTEMENTO DO ARQUIVO
PACHECO. EXPTE. 240/338.
Retirado da orde do día.

6.ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA RAMÓN
NIETO. FASE I. EXPTE. 442/440.
Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe proposta do secretario da Mesa de
Contratación, do 29.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:

S.extr.urx. 30.12.2010

EMPRESA
ESPINA
ALVAC
MOVEXVIAL
HIDROSCIVIL
C. ALDASA
ORESA
EIRIÑA
CONSLAR
XESTIÓN AMBIENTAL
CONST., OBRAS, VIAIS
SERCOYSA
UTE AQUALIA
FOMENTO DE ARIDOS
OBRAS, CAMINOS, ASF.
PACSA
COMSA
ANTALSIS
EOC
HNOS. MALVAR
CONST. CRESPO
OREGA
JESUS MTNEZ.
ORECO
UTE PROYECTA
BARDERA
JSTOP
CONST. VALE

Total
106,50
104,09
94,92
93,00
92,88
92,70
92,10
92,00
92,00
91,95
91,82
91,27
89,82
89,11
88,43
87,00
86,84
86,69
85,42
84,41
84,30
83,86
82,78
81,71
81,06
71
69,32

Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JSTOP, ESPINA, UTE
AQUALIA, BARDERA e ALVAC por mor de que as súas ofertas conteñen valores
anormais o desproporcionados (artigo 136.4 LCSP).
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, MOVEXVIAL,
S.L.,
para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte
a aquel en
que recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2
LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, MOVEXVIAL S.L., o aboamento
do custe dos anuncios de licitación: 668,04 €.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 28 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil MOVEX VIAL,S.L. o procedemento aberto para a contratación da
OBRA DE HUMANIZACIÓN DA RÚA RAMÓN NIETO FASE I (EXPTE.442-440) por un
prezo total de 900.000,16 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

7(2252).ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE VESTIARIO PARA O
PERSOAL MUNICIPAL. EXPTE. 177/440.
Examinadas as actuacións do expediente e visto o informe proposta do secretario da Mesa de
Contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno local acorda:
“Primeiro. Excluír as ofertas presentadas polas empresas que se citan no apartado segundo
de este acordo polas causas seguintes:
As ofertas nas que figura a expresión EXC. TECN, están excluídas por non superar a
puntuación mínima esixida no prego de cláusulas administrativas particulares para os
criterios valorables mediante xuízo de valor.
As ofertas nas que figura a expresión EXC. ECON. están excluídas por ser consideradas
como ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

S.extr.urx. 30.12.2010

Segundo. Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente de
acordo coa distribución por lotes
LOTE 1
PUNTUACI
EMPRESA
ON
TOTAL
EL CORTE INGLÉS S.A.
77,62
PEYCAR
PONTEVEDRA 71,86
S.L.
CABLES Y ESTINGAS
66,82
LOTE 2
PUNTUACI
ON
TOTAL
EL CORTE INGLÉS S.A.
73,13
CABLES Y ESTINGAS
41,12
PEYCAR
PONTEVEDRA 40,32
S.L.
EMPRESA

LOTE 3
PUNTUACI
ON
TOTAL
EL CORTE INGLÉS S.A.
99,60
CABLES Y ESTINGAS
61,40
PEYCAR
PONTEVEDRA 56,96
S.L.
EMPRESA

LOTE 4
EMPRESA

PUNTUACI
ON
TOTAL
PONTEVEDRA 64,27

PEYCAR
S.L.
EL CORTE INGLÉS S.A.
ITURRI

EXC. TECN.
EXC. TECN.

LOTE 5
EMPRESA

PUNTUACI
ON
TOTAL

EL CORTE INGLÉS S.A.
EXC. TECN.
PEYCAR
PONTEVEDRA EXC. TECN.
S.L.
CABLES Y ESTINGAS
EXC. TECN.
LOTE 6
PUNTUACI
EMPRESA
ON
TOTAL
EL CORTE INGLÉS S.A.
100,00
CABLES Y ESTINGAS
67,60
PEYCAR
PONTEVEDRA EXC. TÉCN.
S.L.
LOTE 7.1.1.
EMPRESA
EL CORTE INGLÉS S.A.
COMPLEMENTOS
POLICIAIS S.L.
SAGRES S.L. - PARTENÓN

PUNTUACI
ON
TOTAL
85,48
48,09
16,42

LOTE 7.1.2.
EMPRESA

PUNTUACI
ON
TOTAL
89,00

COMPLEMENTOS
POLICIAIS S.L.
EL CORTE INGLÉS S.A.
55,00
DRÄGER
SAFETY EXC. ECON.
HISPANIA S.A.
LOTE 7.1.3.
EMPRESA
SAGRES S.L. - PARTENÓN

PUNTUACI
ON
TOTAL
50,15

LOTE 7.1.4.
EMPRESA
COMPLEMENTOS

PUNTUACI
ON
TOTAL
85,00

S.extr.urx. 30.12.2010

POLICIAIS S.L.
EL CORTE INGLÉS S.A.
SAGRES S.L. - PARTENÓN

72,99
61,59

LOTE 7.1.5.
EMPRESA

PUNTUACI
ON
TOTAL
100,00
61,47

EL CORTE INGLÉS S.A.
COMPLEMENTOS
POLICIAIS S.L.
SAGRES S.L. - PARTENÓN 52,95
DRÄGER
SAFETY 32,42
HISPANIA S.A.
LOTE 7.1.6.

PUNTUACI
EMPRESA
ON
TOTAL
EL CORTE INGLÉS S.A.
58,33
DRÄGER
SAFETY EXC. ECON.
HISPANIA S.A.
COMPLEMENTOS
EXC. TECN.
POLICIAIS S.L.
LOTE 7.2.1.
EMPRESA
SAGRES S.L. - PARTENÓN
EL CORTE INGLÉS S.A.
ITURRI

PUNTUACI
ON
TOTAL
84,91
EXC. TECN.
EXC. TECN.

LOTE 7.2.2.
EMPRESA

PUNTUACI
ON
TOTAL
100,00
61,96

EL CORTE INGLÉS S.A.
SAGRES S.L. - PARTENÓN
DRÄGER
SAFETY
HISPANIA S.A.
EXC. TECN.
ITURRI
EXC. TECN.
COMPLEMENTOS
POLICIAIS S.L.
EXC. TECN.

LOTE 7.2.3.
EMPRESA
COMPLEMENTOS
POLICIAIS S.L.
EL CORTE INGLÉS S.A.
ITURRI

PUNTUACI
ON
TOTAL
85,00
67,23
EXC. TECN.

LOTE 7.3.1.
EMPRESA

PUNTUACI
ON
TOTAL
PONTEVEDRA 66,00

PEYCAR
S.L.
SAGRES S.L. - PARTENÓN
EL CORTE INGLÉS S.A.
ITURRI

46,48
EXC. TECN.
EXC. ECON.

LOTE 7.3.2.
EMPRESA
COMPLEMENTOS
POLICIAIS S.L.
EL CORTE INGLÉS S.A.
SAGRES S.L. - PARTENÓN

PUNTUACI
ON
TOTAL
90,00
57,36
54,01

LOTE 7.3.3.
PUNTUACI
ON
TOTAL
SAGRES S.L. - PARTENÓN 39,76
EL CORTE INGLÉS S.A.
EXC. TECN.
PEYCAR
PONTEVEDRA EXC. TECN.
S.L.
EMPRESA

LOTE 7.3.4.
EMPRESA
PEYCAR
S.L.

PUNTUACI
ON
TOTAL
PONTEVEDRA 77,78
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Terceiro.- Requirir as empresa clasificadas en primeiro lugar en cada un dos lotes e prendas a
subministrar para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Documentación xustificativa de dispor efectivamente dos medios que se comprometeu a
adicar ou adscribir á execución do contrato (artigo 53.2 LCSP): declaración xurada do
persoal docente e do director propostos do seu compromiso de prestar os seus servizos
profesionais ó licitador para a execución do contrato.

Cuarto.- Requirir as empresas clasificadas en primeiro lugar o aboamento do custe dos
anuncios de licitación: de acordo coa seguinte distribución:
El Corte Ingles, S.A.: 783,9 euros.
Peycar, S.L.: 261,3 euros.
Complementos Policiais, S.L.: 261,3 euros.
Sagres, S.L..: 261,3 euros.
Este acordo foi notificado ós citados licitadores o día 14 de decembro de 2010, que presentan
a documentación requirida dentro do prazo sinalado, nas seguintes datas:
El Corte Inglés, S.A., o día 20 de decembro de 2010.
Peycar, S.L., o día 21 de decembro de 2010.
Complementos Policiais, S.L., o día 23 de decembro de 2010
Sagres, S.L., o día 23 de decembro de 2010.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:

“Adxudicar o procedemento aberto para a contratación da subministración de vestiario para
o persoal do Concello de Vigo. EXPTE. 7177-440, ás seguintes empresas:
El Corte Inglés, S.A., os lotes e prezos (IVE engadido) que de seguido se indican:
Lote 1, calzado de seguridade, por 30.086,63 euros;
Lote 2, calzado uniformidade, por 15.959,08 euros;
Lote 3, camisería, por 8.346,53 euros;
Lote 6, uniformidade xeral, por 5.683,60 euros;
Lote 7.1.1, bota policía local, por 15.539,75 euros;
Lote 7.1.5, polo verán policía local, por 22.940,47 euros;
Lote 7.1.6, pantalón verán policía local, por 67.791 euros; e
Lote 7.2.2, pantalón ignifugo bombeiros, por 12.436,02 euros.
Peycar, S.L., os lotes e prezos (IVE engadido) que de seguido se indican:
Lote 4, roupa de traballo, por 26.612,60 euros;
Lote 7.3.1, anorak inverno A.V. Refrectante, por 25.830 euros; e
Lote 7.3.4, chaleque refrectante, por 34 euros.
Complementos Policiais, S.L., os lotes e prezos (IVE engadido) que de seguido se indican:
Lote 7.1.2, Pantalon Onverno Policia Local, por 28.725 euros,
Lote 7.1.4, polo térmico de inverno policía local, por 23.410 euros,
Lote 7.2.3, polo parque bombeiros, por 4.448,01 euros, e
Lote 7.3.2, camisete térmica bicolor, por 8.673 euros.
Sagres, S.L..: os lotes e prezos (IVE engadido) que de seguido se indican:
Lote 7.1.3, anorak inverno policía local, por 29.190,974 euros;
Lote 7.2.1, anorak polar bombeiros, por 8.022,750 euros; e
Lote 7.3.3, traxe conductor bicolor parque móvil, por 11.182,935 euros.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”
8(2253).ADXUDICACIÓN
DA
SUBMINISTRACIÓN
DE
BANCOS,
PAPELEIRAS E CONTEDORES. EXPTE. 5172/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 28.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1º.- Moycosa, S.A. 100 puntos
2º.- Calfensa Proyectos, S.A. 26,75 puntos.
Segundo.- Excluír as mercantís PROSEÑAL, por non aportar o modelo de banco solicitado .

S.extr.urx. 30.12.2010

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Moycosa, S.A., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
− Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
− Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
− Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 14 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 21 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil MOYCOSA S.A.. o procedemento aberto para a contratación de
subministros de DE BANCO, PAPELEIRAS E BOLARDOS. EXPTE. 5172/446., por un
prezo total de 400.000.- euros (IVE incluído), e unha rebaixa porcentual única para todos os
materiais do contrato de un dezaseis por cen (20%).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

9(2254).ADXUDICACIÓN
DA
SUBMINISTRACIÓN
DE
VALADO
METÁLICO PARA PARQUES INFANTÍS. EXPTE. 5282/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“ Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:

1.- Jardincelas, S.L. 100 puntos.
2.- Manufacturas Deportivas 21,92 puntos.
3.- Contenur, 21,33 puntos.
4.- Moycosa, 10,93 puntos.
Segundo.- Excluír do presente procedemento as mercantís Galopín Parques, GCAlfensa,
Proseñal e Moreta por non acredita-la solvencia técnica.
Terceiro.- Requerir a empresa clasificada en primeiro lugar, Jardincelas, S.L., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
– Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
– Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
– Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía esixida.
Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Movexvial, S.L. o aboamento do
custe dos anuncios de licitación: 643,30 €.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 30 de decembro de 2010, dentor do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acorde de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 ( da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010 ), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil JARDINCELAS, S.L. O procedemento aberto para a contratación da
SUBMINISTRACIÓN
DE VALADO GALVANIZADO ( EXPTE. 5282-446) por un prezo total de 120.000 euros
(IVE incluído)

S.extr.urx. 30.12.2010

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

10(2255).ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN E PROCESADO
TÉCNICO DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA A BIBLIOTECA MARTÍNEZ
GARRIDO. EXPTE. 12179/331.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do
secretario da mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1º.- UTE CUENTOS DEL MUNDO SHALIB, S.L.-LIBER DISTRIBUCIONES
EDUCATIVAS, S.L.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, UTE CUENTOS DEL MUNDO
SHALIB, S.L.-LIBER DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS, S.L., para que presente, no
prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento,
a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
− Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
− Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
− Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
−

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, UTE CUENTOS DEL MUNDO
SHALIB, S.L.-LIBER DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS, S.L., o aboamento do custe dos
anuncios de licitación: 706,60 €.
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 21 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 30 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar a UTE CUENTOS DEL MUNDO SHALIB, S.L.- LIBER DISTRIBUCIONES
EDUCATIVAS, S.L. a contratación da subministración e procesado técnico de fondos
bibliográficos para a Biblioteca en Avda. Martínez Garrido. Expte. 12179-331, por un prezo
total de 134.458,47 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado pola Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

11(2256).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE RÚA
MARTÍNEZ GARRIDO. FASE I. EXPTE. 438/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 28.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.ORESA
2.HIDROSCIVIL
3.GAMALLO
4.EIRIÑA
5.SERCOYSA
6.CONSLAR
7.CONST. OBRAS E VIAIS
8.C. ALDASA
9.OBRAS, CAMINOS Y ASF.
10.MOVEXVIAL
11.BRUESA
12.XESTION AMBIENTAL
13.FOMENTO ARIDOS
14.ANTALSIS
15.BARDERA

S.extr.urx. 30.12.2010

16.CONST. CRESPO
17.PROYECTA
18.MALVAR
19.EOC
20.COMSA
21.JESUS MTNEZ
22.ORECO
23.PACSA
24.ABECONSA
25.CONST. VALE
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JSTOP, ARIAS HERMANOS,
ESPINA, UTE ROYMER, OREGA, ABECONSA, BARDERA, HORDESCON e ALVAC
por mor de que as súas ofertas conteñen valores anormais o desproporcionados (artigo 136.4
LCSP).
Terceiro.-Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ORESA, S.L., para que presente,
no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
− Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
− Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
− Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ORESA, S.L., o aboamento do
custe dos anuncios de licitación: 668,04 €.
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 21 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 22 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da

mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
➢

Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar ORESA, S.L. o procedemento aberto para a contratación das obras DO
PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA MARTÍNEZ GARRIDO, FASE I. EXPTE.
438-440, por un prezo total de 900.000 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado pola Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

12(2257).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE DIVISIÓNS INTERIORES NO
PARQUE DE BOMBEIROS DE BALAÍDOS. EXPTE. 1759/213.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL, S.L.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, SOLUCIONES INTEGRALES
DE INGENIERIA CIVIL, S.L., para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar
desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo
135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que presenta
a documentación requirida en data 30 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.

−

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).

S.extr.urx. 30.12.2010

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA CIVIL, S.L. o
procedemento aberto para a contratación da OBRA DE SECTORIZACIÓN DO PARQUE
AUXILIAR DE BALAÍDOS DO SERVIZO DE BOMBEIROS(EXPTE.1759-213) por un
prezo total de 148.946,87 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

13(2258).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE PASARELA ECOLÓXICA NO
BORDO LITORAL DENDE A GUÍA A ROTEA. EXPTE. 6635/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 29.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.EXTRACO
2.UTE LITORAL (xac obra civil teydi)
3.PACSA servicios urbanos y del medio natural
4.Bardera empresa constructora
5.Jesús Martínez Álvarez Construcciones, S.A.
6.Eiriña empresa constructora
7.Costrucciones Crespo, S.A.
8.ARIAS HERMANOS
9.ALVAC
10.SERCOYSA Proyectos y Obras
11.UTE IMESAPI CONSLAR
12.HIDROSCIVIL
13.ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A.
14.IBERSILVA, S.A.
15.COVSA

Segundo.-Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, EXTRACO, S.A., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, EXTRACO, S.A., o aboamento
do custe dos anuncios de licitación: 688,16 €.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 21 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 23 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil EXTRACO, S.A. o procedemento aberto para a contratación das
OBRAS DO PROXECTO DE PASARELA EXOLÓXICA A GUÍA ATA A
ROTEA(EXPTE.6635-77) por un prezo total de 831.864,16 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

14(2259).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA
SALVATERRA. EXPTE. 441/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:

S.extr.urx. 30.12.2010

“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
EMPRESA
CONTRATAS Y CALZADAS
GCM
JSTOP
C.ALDASA
ORECO
HIDROSCIVIL
ORESA
AGRUPCONSA
PARAXE
CONSTR. CANOSA
HNOS. MALVAR
PLYGEPE
ALVAC
CONST, OBRAS E VIAIS
ROYMER
CONSTR. CRESPO
GRUPO CONSTRUNOR
CONST. VALE
CONST. REY SOLLA
TERRAUGA
ANXISENA
GEO, S.L.
CASA MAESTRA
SERCOYSA
FOMENTO ARIDOS Y OBRAS

Total
107,84 €
103,25 €
98,31 €
93,98 €
92,00 €
91,00 €
89,93 €
89,40 €
88,61 €
88,00 €
87,99 €
84,24 €
83,15 €
83,00 €
79,74 €
77,54 €
76,31 €
72,50 €
72,18 €
72,05 €
68,38 €
41,39 €
41,00 €
28,73 €
28,73 €

Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JSTOP, PLYGEPE, Covsa,
Contratas y Calzadas, Roymer, Canosa, Alvac e GCM Construcciones Técnicas por mor de
que as súas ofertas conteñen valores anormais o desproporcionados (artigo 136.4 LCSP).
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, C. Aldasa S.L.U., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, C. Aldasa S.L.U. o aboamento
do custe dos anuncios de licitación: 643,30 €.
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
➢

Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 23 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil ALDASA, S.L.U. o procedemento aberto para a contratación das
OBRAS DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA SALVATERRA(EXPTE.441440) por un prezo total de 191.646 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

15(2260).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA SAN
ROQUE. EXPTE. 459/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:

S.extr.urx. 30.12.2010

“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
EMPRESA
OUTON
JSTOP
GCM-CONST. TÉCNICAS
FOMENTO ÁRIDOS Y OBRAS
CONST. CRESPO
C. ALDASA
EIRIÑA
HIDROSCIVIL
XES. AMB. DE CONTRATAS
SERCOYSA
PACSA
CONST. CANOSA
ORECO
CONST, OBRAS E VIAIS
HORDESCON
CONST. CARDEÑOSO
ORESA
HNOS. MALVAR
OBRAS Y CONST. DIOS
AGRUPCONSA
CONST. PARAXE
ROYMER
PLYGEPE
CONSTRUNOR
EDUARDO BOAN ALVAREZ
TERRAUGA
VALE
VAGALLON
CONTRATAS VINCIOS
CASA MAESTRA
GEO-SERV. Y CTTAS.

Puntuación total
242,32
94,62
91,58
91,42
90,00
90,00
89,97
89,96
89,91
89,80
89,12
89,00
88,17
88,00
87,91
87,49
86,49
84,02
83,32
82,55
81,74
78,37
76,00
76,00
76,00
72,72
64,39
64,22
46,25
45,68
43,84

Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JSTOP, PLYGEPE, Roymer,
Construcciones Cardeñoso, S.L, GCM Construcciones Técnicas, AGRUPCONSA, Outon e
Hordescon por mor de que as súas ofertas conteñen valores anormais o desproporcionados
(artigo 136.4 LCSP).

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Fomento de Aridos y Obras
S.L.U., para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel
en que recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Fomento de Aridos y Obras
S.L.U. o aboamento do custe dos anuncios de licitación: 651,02 €.

Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 28 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil FARO, S.L.U. o procedemento aberto para a contratación da OBRA
DE HUMANIZACIÓN DA RÚA SAN ROQUE (EXPTE.459-440) por un prezo total de
224.137,80 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

16(2261).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA
OPORTO (ENTRE AREAL E ROSALÍA DE CASTRO). EXPTE. 431/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 28.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:

S.extr.urx. 30.12.2010

“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.MOVEX VIAL
2.CONSLAR
3.XESTION AMB. DE CTTAS.
4.CONST, OBRAS E VIAIS
5.C. ALDASA
6.EIRIÑA
7.HIDROSCIVIL
8.ORECO
9.PACSA
10.CONST. CRESPO
11.HNOS. MALVAR VAZQUEZ
12.SERCOYSA
13.FOMENTO ÁRIDOS Y OBRAS
14.JESUS MARTINEZ
15.ORESA
16.CANAL. ESTRUCT. Y OBRAS
17.CONSTRUNOR
18.AGRUPCONSA
19.TERRAUGA
20.EDUARDO BOAN ALVAREZ
21.OREGA
22.COSNT. VALE
23.SERVICIOS Y CTTAS GEO
24.CASA MAESTRA
25.
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís PYGEPE, JSTOP, CANOSA,
ESPINA, ROYMER, CONST. TÉCNICA GCM , HORDESCON e ALVAC por mor de que
as súas ofertas conteñen valores anormais o desproporcionados (artigo 136.4 LCSP).
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, MOVEX VIAL, S.L., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, MOVEX VIAL, S.L., o
aboamento do custe dos anuncios de licitación: 643,30 €.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 21 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 22 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar a MOVEXVIAL, S.L. o procedemento aberto para a contratación das obras DO
PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA OPORTO (ENTRE AREAL E ROSALÍA
DE CASTRO). EXPTE. 431-440, por un prezo total de 337.681,78 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado pola Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

17(2262).-ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA CANGAS.
EXPTE. 432/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:

S.extr.urx. 30.12.2010

Puntuación
EMPRESA
Total
HORDESCON
113,83
JSTOP
99,47
TERRAUGA
99,39
MOVEXVIAL
95,00
XESTION AMBIENTAL
93,00
CONST PARAXE
93,00
CONSLAR, SLU
93,00
COVSA
92,05
HIDROSCIVIL
91,99
ALVAC, SA
91,03
ORECO
91,00
ALDASA
90,99
GAMALLO
90,62
PACSA
90,23
EIRIÑA
90,19
ROYMER
87,89
ORESA
87,03
FARO
86,37
SERCOYSA
86,37
JESUS MARTINEZ
85,94
MAVACO
85,78
AGRUPCONSA
84,70
OBRAS Y CONST. DIOS
84,47
CRESPO
83,82
BARDERA
81,43
UTE VARELA VILLAMOR-FERNANDEZ
SARMIENTO
80,24
COPCISA, SA
79,28
UTE CONSTRUNOR -CONSNIVEL
75,00
OREGA
74,91
EDUARDO BOAN
74,56
VALE, SL
65,17
ESPINA
63,84
CONST. CARDEÑOSO
63,32
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JSTOP, Roymer, Espina,
Terrauga,
Hordescon, Bardera e Alvac por mor de que as súas ofertas conteñen valores
anormais o desproporcionados (artigo 136.4 LCSP).

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Movexvial, S.L., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Movexvial, S.L. o aboamento do
custe dos anuncios de licitación: 924.62 €.”
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que
presenta a documentación requirida en data 28 de decembro de 2010, dentro do prazo
sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil MOVEXVIAL, S.L. o procedemento aberto para a contratación das
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA CANGAS (EXPTE.432-440) por un prezo total
de 516.763,30 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

S.extr.urx. 30.12.2010

18(2263).-ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA PINO
(ENTRE URZÁIZ E ASTURIAS). EXPTE. 487/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.EIRIÑA
2.MOVEXVIAL
3.CONST, OBRAS E VIAIS
4.CONSLAR
5.XEST. AMB. DE CONTRATAS
6.C. ALDASA
7.PACSA
8.HIDROSCIVIL
9.FOMENTO ARIDOS Y OBRAS
10.SERCOYSA
11.ORECO
12.CONST. CRESPO
13.CONSTR. PARAXE
14.ORESA
15.HNOS. MALVAR
16.AGRUPCONSA
17.FERORSA
18.OBRAS Y CONST. DIOS
19.TERRAUGA
20.CONCAL
21.CONSTRUNOR
22.CONST. VALE
23.CASA MAESTRA
24.GEO-SERV. Y CTTAS.
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JSTOP, PLYGEPE, ROYMER,
CONST.
CARDEÑOSO,
CONST.
CANOSA,
GCM-CONST.
TÉCNICAS,
CONSTRUCTORA OUTON, ESPINA, OBRAS HIDRAÚL.,PETROLAM A VEIGA e
HORDESCON por mor de que as súas ofertas conteñen valores anormais o
desproporcionados (artigo 136.4 LCSP).
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, EIRIÑA, S.L., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

−
−

Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, EIRIÑA, S.L.,, o aboamento
do custe dos anuncios de licitación: 657,22 €.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 21 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 28 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar a EIRIÑA, S.L. o procedemento aberto para a contratación das obras DO
PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA PINO (ENTRE URZÁIZ E ASTURIAS).
EXPTE. 487-440, por un prezo total de 270.030 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado pola Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

19(2264).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA
ASTURIAS. EXPTE. 440/440.

S.extr.urx. 30.12.2010

Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
EMPRESA
EIRIÑA
ORECO
CONSLAR
MOVEX VIAL
CONST, OBRAS E VIAIS
CRESPO
SERCOYSA
FOMENTO ÁRIDOS
ANTALSIS
PARAXE
C. ALDASA
HNOS. MALVAR
HIDROSCIVIL
ORESA
FERORSA
AGRUPCONSA
OREGA
EDUARDO BOAN
TERRAUGA
CONST. VALE
ANXISENA
GEO, S.L.
CASA MAESTRA

Puntuación total
93,50 €
92,00 €
92,00 €
91,99 €
91,90 €
87,33 €
86,90 €
86,90 €
86,67 €
83,50 €
82,99 €
82,99 €
82,97 €
82,39 €
82,00 €
78,63 €
77,01 €
72,24 €
71,61 €
70,25 €
66,26 €
52,66 €
41,00 €

Segundo.- Excluír as ofertas presentadas polas seguintes empresas por considera-las con
valores anormais ou desproporcionados:
–Plygepe, S.L.
–Roymer Obra Civil, S.L.
–J Stop Obras y Servicios, S.L.
–Hordescon
–Construcción Técnica GCM S.L.
–Construcciones Cardeñoso, S.L.
–Construcciones Canosa, S.L.
–Alvac, S.A.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Eiriña, S.L. para que presente, no
prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento,
a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):

−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Eiriña, S.L. o aboamento do custe
dos anuncios de licitación: 643,30 €.
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
➢

Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 21 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 28 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
➢

Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar a EIRIÑA, S.L. o procedemento aberto para a contratación das obras DO
PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA ASTURIAS. EXPTE. 440-440, por un prezo
total de 252.753,47 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado pola Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

S.extr.urx. 30.12.2010

20(2265).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE BEIRARRÚAS
ENTRE AVDA. FRAGOSO E EUGENIO KRAPF. EXPTE. 460/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do
secretario da mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
EMPRESA
GCM-CONST. TÉCNICA
XEST. AMB. DE CONTRATAS
CONST. CRESPO
C.ALDASA
EIRIÑA
HIDROSCIVIL
ORESA
FOMENTO ÁRIDOS Y OBRAS
SERCOYSA
CONST, OBRAS E VIAIS
OBRSA Y CONST. DIOS
HNOS. MALVAR
ROYMER
PARAXE
PLYGEPE
TERRAUGA
CONST. CARDEÑOSO
VAGALLON
HORDESCON
CONST. VALE
CONTRATAS VINCIOS
CASA MAESTRA
AGRUPCONSA
OUTON
CONTRATAS Y CALZADAS
GEO-SERV. Y CTTAS.

Total Puntos
94,60
92,00
90,42
90,00
89,98
89,60
88,37
87,17
84,17
84,15
81,52
81,13
80,02
78,00
76,00
73,12
72,20
66,85
66,26
64,33
64,26
63,68
63,18
60,39
59,75
58,84

Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís Roymer, Construcciones
Cardeñoso, S.L, GCM Construcciones Técnicas e Hordescon por mor de que as súas ofertas
conteñen valores anormais o desproporcionados (artigo 136.4 LCSP).

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Xestión Ambiental de Contratas,
S.L., para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
− Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
− Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Xestión Ambiental de
Contratas, S.L., o aboamento do custe dos anuncios de licitación: 657,22 €.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 22 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
Adxudicar á mercantil XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. o procedemento
aberto para a contratación da REPOSICIÓN DE BEIRARRÚAS ENTRE AVDA. DE
FRAGOSO E RÚA EUGENIO KRAFF(EXPTE.460-440) por un prezo total de 135.000
euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

21(2266).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE
POLIDEPORTIVO EN CANDEAN. EXPTE. 9776/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 28.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:

S.extr.urx. 30.12.2010

“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.UTE MOVEXVIAL / INDEPO
2.DRAGADOS
3.ORECO
4.PARAXE
5.ANTALSIS
6.FERROVIAL AGROMAN
7.BARDERA
8.ACCIONA
9.UTE XEST.AMB CTTAS / EZENTIS
10.FCC CONSTRUCCIÓN
11.COPCISA
12.SAN JOSE
13.COMSA
14.UTE HIDROSCIVIL-BALBOA E BUCETA
15.JESUS MARTINEZ
16.AGRUPCONSA
17.CONDE
18.ALDASA
19.UTE PROYECTA-BELYPA-ANCHELERGUES
20.RAMIREZ
21.OREGA
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís COVSA, EDISERPO, FEYJU,
CANOSA, AY R GOMEZ CRESPO e SIGRAS por non acadar o umbral mínimo de
puntuación esixido ós licitadores na oferta técnica (cláusula 16 PCAP en relación co artigo
134.4 LCAP) e as mercantís CONSLAR e GAMALLO por mor de que as súas ofertas
conteñen valores anormais o desproporcionados.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, UTE MOVEXVIAL / INDEPO,
para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que
recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, UTE MOVEXVIAL / INDEPO, o
aboamento do custe dos anuncios de licitación: 632,48 €.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 21 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 23 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á Union temporal de empresas formadas por MOVEXVIAL, S.L. A INDEPO,
S.L. procedemento aberto para a contratación das OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DUN
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO EN CANDEAN. EXPTE. 9776-333, por un prezo total de
2.160.061,98 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado pola Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

22(2267).ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPO DE
ESPECTOFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA. EXPTE. 2758/313.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
PERKIN ELMER ESPAÑA, S.L.
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Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, PERKIN ELMER ESPAÑA,
S.L., para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
−
−

Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 30 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil PERKIN ELMER ESPAÑA, S.L. o procedemento aberto para o
subministro dun EQUIPO DE ESPECTOFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA.
EXPTE. 2758/313 por un prezo total de 59.896,80 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

23(2268).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA
MESTRE MONTES. EXPTE. 433/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 28.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:

“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.CONSTRUCCIONES CRESPO
2.MOVEX VIAL
3.HIDROSCIVIL
4.ORECO
5.PARAXE
6.EIRIÑA
7.CONST, OBRAS E VIAIS
8.C.ALDASA
9.ORESA
10.HNOS. MALVAR
11.AGRUPCONSA
12.SERCOYSA
13.FOMENTO ARIDOS Y OBRAS
14.CONSTRUNOR
15.A SAMPANA
16.TERRAUGA
17.OREGA
18.CONST. REY SOLLA
19.CONST. VALE
20.CASA MAESTRA
21.GEO
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís PLYGEPE, JSTOP, ROYMER,
GCM e ALVAC por mor de que as súas ofertas conteñen valores anormais o
desproporcionados (artigo 136.4 LCSP).
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, CONSTRUCCIONES
CRESPO, S.A., para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, CONSTRUCCIONES CRESPO,
S.A., o aboamento do custe dos anuncios de licitación: 643,30 €.
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
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polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 21 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 23 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar a CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A. o procedemento aberto para a
contratación das obras DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA MESTRE
MONTES. EXPTE. 433-440, por un prezo total de 199.825,20 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado pola Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

24(2269).ADXUDICACIÓN DE SUBMINISTRACIÓNS PARA A ADECUACIÓN
DE PARQUES INFANTÍS DOS DISTRITOS SUR DO TERMO MUNICIPAL.
EXPTE. 5523/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:

“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
Lote I
LAPPSET
HPC
CONTENUR
KOMPAN

Total
50,00
50,00
35,00
35,00

50,00
24,81
36,43
24,15

35,00
50,00
35,00

50,00
26,65
31,37

Lote III
LAPPSET
HPC
HAGS

100,00
74,81
71,43
59,15

Total

Lote IV

85,00
76,65
66,37

Total

LAPPSET
KOMPAN
HPC

40,00
50,00
50,00

50,00
32,46
27,61

90,00
82,46
77,61

CONTENUR

40,00

25,06

65,06

35,00
50,00
35,00

50,00
20,35
28,46

Lote VI
LAPPSET
CONTENUR
HPC

Total

Lote VII
MOYCOSA
CONTENUR
LAPPSET
HPC

Total
50,00
50,00
50,00
50,00

43,81
27,78
27,95
27,21

93,81
77,78
77,95
77,21

50,00
35,00
40,00

50,00
29,94
17,12

100,00
64,94
57,12

Lote VIII
LAPPSET
HPC
CONTENUR

85,00
70,35
63,46

Total
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Segundo.- Requirir as empresas clasificada en primeiro lugar
en cada lote para
que presenten no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que
recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Terceiro.- Requirir as empresas clasificadas en primeiro lugar, en cada lote o aboamento do
custe dos anuncios de licitación que é de 91,81 euros por lote.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 27 de decembro de 2010,
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 28 de decembro de 2010, adoptou o
seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
Lote II
LAPPSET
CONTENUR
TLF

Total
50,00
45,00
40,00

33,04
35,63
30,00

50,00
35,00
35,00

41,47
50,00
22,07

Lote V
HPC
LAPPSET
CONTENUR

83,04
80,63
70,00

Total
91,47
85,00
57,07

Segundo.- Requirir as empresas clasificada en primeiro lugar en cada lote para que
presenten no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Terceiro.- Requirir as empresas clasificadas en primeiro lugar, en cada lote o aboamento do
custe dos anuncios de licitación que é de 91,81 euros por lote.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 28 de decembro de 2010,
As empresas presentaron a documentación requirida a documentación requirida en
datas 28, 29 e 30 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
-“Adxudicar á mercantil LAPPSET ESPAÑA VR S.L. o LOTE Nº I do procedemento aberto
para a contratación do SUBMINISTRO PARA A ADECUACIÓN DE PARQUES
INFANTÍS NOS DISTRITOS SUR DE VIGO (EXPTE.5523-446) por un prezo total de
22.413,98 euros (IVE incluído).
-“Adxudicar á mercantil LAPPSET ESPAÑA VR S.L. o LOTE Nº II do procedemento
aberto para a contratación do SUBMINISTRO PARA A ADECUACIÓN DE PARQUES
INFANTÍS NOS DISTRITOS SUR DE VIGO (EXPTE.5523-446) por un prezo total de
19.230,70 euros (IVE incluído).
-Adxudicar á mercantil LAPPSET ESPAÑA VR S.L., o LOTE Nº III do procedemento
aberto para a contratación do SUBMINISTRO PARA A ADECUACIÓN DE PARQUES
INFANTÍS NOS DISTRITOS SUR DE VIGO (EXPTE.5523-446) por un prezo total de
16.748,86 euros (IVE incluído).
-“Adxudicar á mercantil LAPPSET ESPAÑA VR S.L. o LOTE Nº IV do procedemento
aberto para a contratación do SUBMINISTRO PARA A ADECUACIÓN DE PARQUES
INFANTÍS NOS DISTRITOS SUR DE VIGO (EXPTE.5523-446) por un prezo total de
32.000,19 euros (IVE incluído).
-Adxudicar á mercantil HPC IBERICA S.A., o LOTE Nº V do procedemento aberto para a
contratación do SUBMINISTRO PARA A ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTÍS NOS
DISTRITOS SUR DE VIGO (EXPTE.5523-446) por un prezo total de 19.305,30 euros
(IVE incluído).
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-“Adxudicar á mercantil LAPPSET ESPAÑA VR S.L. o LOTE Nº VI do procedemento
aberto para a contratación do SUBMINISTRO PARA A ADECUACIÓN DE PARQUES
INFANTÍS NOS DISTRITOS SUR DE VIGO (EXPTE.5523-446) por un prezo total de
17.016,49 euros (IVE incluído).

-“Adxudicar á mercantil MOYCOSA S.A. o LOTE Nº VII do procedemento aberto para a
contratación do SUBMINISTRO PARA A ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTÍS NOS
DISTRITOS SUR DE VIGO (EXPTE.5523-446) por un prezo total de 31.186,28 euros
(IVE incluído).
-“Adxudicar á mercantil LAPPSET ESPAÑA VR S.L. o LOTE Nº VIII do procedemento
aberto para a contratación do SUBMINISTRO PARA A ADECUACIÓN DE PARQUES
INFANTÍS NOS DISTRITOS SUR DE VIGO (EXPTE.5523-446) por un prezo total de
26.006,02 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

25(2270).ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DUNHA MÁQUINA
MINIPALA. EXPTE. 7781/445.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1º.- MDC, S.L.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, MDC, S.L., para que presente,
no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
− Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
− Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada

polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 21 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 29 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS

O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar a MDC INGENIERÍA, S.L. o procedemento negociado para a contratación da
subministración dunha minipala. EXPTE. 7781-445, por un prezo total de 97.670 euros
(IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado pola Xunta de Goberno e a oferta presentada.”
26(2271).ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS
BIOSAUDABLES. EXPTE. 5350/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
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LOTE I

Total
35
35
35
40

MOYCOSA
KOMPAN
CONTENUR
LAPPSET

50
22,87
20,28
12,14

85
57,87
55,28
52,14

TLF
CALFENSA
GCM
JARDÍN CELAS
GALITEC
HPC
EQUIDESA

LOTE II

Total
35
35
40
35

CONTENUR
MOYCOSA
LAPPSET
KOMPAN

50
33,71
23,34
15,48

85
68,71
63,34
50,48

JARDÍN CELAS
GALITEC
HPC
EQUIDESA
TLF
CALFENSA
GCM

LOTE III
CONTENUR
MOYCOSA
LAPPSET
KOMPAN
JARDÍN CELAS
GALITEC
HPC
EQUIDESA
TLF
CALFENSA
GCM

Total
35
35
40
35

50
29,17
21,4
14,91

85
64,17
61,4
49,91

LOTE IV

Total
35

TLF

50

85

CALFENSA
JARDÍN CELAS
GALITEC
EQUIDESA
MOYCOSA
HPC
CONTENUR
LAPPSET
KOMPAN
GCM

LOTE V
CONTENUR
MOYCOSA
LAPPSET
KOMPAN
EQUIDESA

Total
35
35
40
35

50
35,97
22,43
13,96

85
70,97
62,43
48,96
0

GCM
HPC
TLF
CALFENSA
GALITEC
JARDÍN CELAS

S.extr.urx. 30.12.2010

LOTE VI

Total
50
35
35

LAPPSET
KOMPAN
CONTENUR

37,29
50
46,93

87,29
85
81,93

JARDÍN CELAS
GALITEC
EQUIDESA
MOYCOSA
HPC
TLF
CALFENSA
GCM

LOTEVII
MOYCOSA
KOMPAN
LAPPSET
CONTENUR

Total
35
35
40
35

38,5
25
17,28
13,8

35
35
40
35

50
38,64
26,43
11,94

73,5
60
57,28
48,8

JARDÍN CELAS
GALITEC
HPC
EQUIDESA
GCM
TLF
CALFENSA

LOTE VIII
CONTENUR
MOYCOSA
LAPPSET
KOMPAN
JARDÍN CELAS
GALITEC
HPC
EQUIDESA
TLF
CALFENSA
GCM

Total
85
73,64
66,43
46,94

LOTE IX
LAPPSET
KOMPAN
CONTENUR

Total
35
35
35

37,28
35
33,8

40
35
35

49,03
35
31,56

72,28
70
68,8

JARDÍN CELAS
GALITEC
EQUIDESA
MOYCOSA
HPC
TLF
CALFENSA
GCM

LOTE X
LAPPSET
CONTENUR
KOMPAN

Total
89,03
70
66,56

JARDÍN CELAS
GALITEC
EQUIDESA
MOYCOSA
HPC
TLF
CALFENSA
GCM

LOTE XI
CONTENUR
LAPPSET
KOMPAN

Total
35
40
35

50
23,95
18,06

85
63,95
53,06

JARDÍN CELAS
GALITEC
EQUIDESA
MOYCOSA
HPC
TLF
CALFENSA
GCM

S.extr.urx. 30.12.2010

LOTE XII
CONTENUR
LAPPSET
KOMPAN

Total
35
40
35

50
23,95
18,06

85
63,95
53,06

JARDÍN CELAS
GALITEC
EQUIDESA
MOYCOSA
HPC
TLF
CALFENSA
GCM

Segundo.- Requirir as empresas clasificada en primeiro lugar en cada lote para que
presenten no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Terceiro.- Requirir as empresas clasificadas en primeiro lugar, en cada lote o aboamento do
custe dos anuncios de licitación que é de 53,87 euros por lote.
➢

Este acordo foi notificado ós citados licitadores o día 27 de decembro de 2010, que presentan
a documentación requirida en datas de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:

“Adxudicar os lotes que se indican, co seu importe total, de subministración de elementos
biosaudables para parques ás seguintes empresas, e que corresponden ó expte. 5350-446:
Lote I MOYCOSA
18.994,07 euros
LOTE II
CONTENUR
8.279,00 euros
LOTE III
CONTENUR
10.949,35 euros
LOTE V
CONTENUR
9.693,57 euros
LOTE VI
LAPPSET
21.631,17 euros
LOTE VII
MOYCOSA
17.838,96 euros
LOTE VIII CONTENUR
7.916,16 euros
LOTE IX
LAPPSET
18.007,15 euros
LOTE X
LAPPSET
11.961,07 euros
LOTE XI
CONTENUR
11.671,91 euros
LOTE XII
CONTENUR
11.671,91 euros
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

27(2272).ADXUDICACIÓN DE OBRAS DE MELLORA NO PAVILLÓN
POLIDEPORTIVO DE LAVADORES. EXPTE. 9858/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1º.- ALDASA, S.L.U.
2º.- ANTALSIS, S.L.
3º.-AGRUPCONSA, S.L.C.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ALDASA, S.L.U., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
− Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 21 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 29 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
−
−

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

S.extr.urx. 30.12.2010

O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil ALDASA, S.L.U. o procedemento negociado sen publicidade para a
contratación das OBRAS DE MELLORA NO PAVILLÓN DE LAVADORES(EXPTE.9858333) por un prezo total de 118.799,99 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

28(2273).ADXUDICACIÓN DE OBRAS DE EXECUCIÓN DA PRIMEIRA FASE
DO PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN DO CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFÍA.
EXPTE. 5813/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:

Empresas
ORECO
MOVEXVIAL
UTE XEST. AMB CTTAS- EZENTIS
CONSTR. RAMIREZ
PARAXE
EIRIÑA
ACRUPCONSA
DICSA
UTE HIDROSCIVIL - BALBOA E BUCETA
JESUS MARTINEZ
Empresas

Total de Puntos
91,73
90,48
86,12
84,84
83,91
83,03
82,21
80,55
78,61
Total78,00
de Puntos

Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Orden

Segundo -Excluír do presente procedemento a Constructora Outon S.L.U. Por
las súas ofertas con valores desproporcionados.

considera-

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Oreco, S.A. para que presente,
no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Oreco, S.A. o aboamento do custe
dos anuncios de licitación: 626,28 €.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 27 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 29 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.

S.extr.urx. 30.12.2010

Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil ORECO S.A. o procedemento aberto para a contratación das
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DA PRIMEIRA FASE DO CENTRO GALEGO DE
FOTOGRAFÍA (EXPTE.5813-307) por un prezo total de 906.240,00 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

29(2274).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA
VÁZQUEZ VARELA. FASE I. EXPTE. 430/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 29.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.SERCOYSA
2.ARIAS
3.UTE EIRIÑA-IMESAPI
4.HIDROSCIVIL
5.MOVEXVIAL
6.ANTALSIS
7.ESPINA
8.CONSLAR
9.ALDASA
10.ROYMER
11.COVSA
12.DRAGADOS
13.ACCIONA
14.FARO
15.CRESPO
16.ORESA
17.PACSA
18.UTE PROYECTA
19.XESTION AMBIENTAL
20.EOC GALICIA
21.OREGA
22.ORECO
23.ABECONSA
24.COMSA
25.MAVACO

26.JESUS MARTINEZ
27.COPCISA
28.BARDERA
29.HORDESCON
30.VALE
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JSTOP, ARIAS HERMANOS,
ESPINA, ROYMER, OREGA, ABECONSA, HORDESCON e ALVAC por mor de que as
súas ofertas conteñen valores anormais o desproporcionados.
31.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, SERCOYSA, S.L., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, SERCOYSA, S.L.,, o
aboamento do custe dos anuncios de licitación: 668,04 €.

−
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 21 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 23 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil SERCOYSA, S.A. o procedemento aberto para a contratación das
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA VAZQUEZ VARELA (EXPTE.430-440) por un
prezo total de 995.018,36 euros (IVE incluído).

S.extr.urx. 30.12.2010

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

30(2275).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO DO
PROGRESO. EXPTE. 2333/551.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
Segundo -Excluír do presente procedemento as empresas relacionadas a continuación:
CONST. CONDE.
CONSTRUCTORA EDISERPO, S.L.
ANTALSIS, S.L.
DRAGADOS, S.A.
CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.
UTE EOC GALICIA, S.A.-ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
CONSLAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U.
ABECONSA, S.L.U.
JESUS MARTINEZ ALVAREZ CONSTRUCCIONES, S.A.

EXCLUIDA
EXCLUIDA
EXCLUIDA
EXCLUIDA
EXCLUIDA
EXCLUIDA
EXCLUIDA
EXCLUIDA
EXCLUIDA
EXCLUIDA

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Construcciones Aldasa, S.L.U.
para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que
recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Construcciones Aldasa, S.L.U. o
aboamento do custe dos anuncios de licitación: 632,48 €.
➢

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.

Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 27 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 29 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil ALDASA, S.L.U. o procedemento aberto para a contratación das
OBRAS DO PROXECTO DE REFORMA DO MERCADO DO PROGRESO(EXPTE.2333551) por un prezo total de 3.127.464,38 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

31(2276)ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA
ARAGÓN, FASE I. EXPTE. 439/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.ORECO
2.SERCOYSA
3.MOVEX VIAL
4.CONSTRUCCIONS, OBRAS E VIAIS
5.HIDROSCIVIL
6.CONSLAR
7.UTE-EIRIÑA-IMESAPI

S.extr.urx. 30.12.2010

8.BRUESA
9.UTE ARAGON
10.C. ALDASA
11.DRAGADOS
12.PACSA
13.ASIGNA
14.JESUS MTNEZ.
15.UTE CRESPO-MALVAR
16.COMSA
17.ALDESA
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís UTE JSTOP, UTE AQUALIAFCC, ESPINA, BARDERA e ALVAC por mor de que as súas ofertas conteñen valores
anormais o desproporcionados.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ORECO, S.A., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ORECO, S.A., o aboamento do
custe dos anuncios de licitación: 668,04 €.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 29 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.

Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil ORECO S.A. o procedemento aberto para a contratación das
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN FASE I (EXPTE.439-440) por un
prezo total de 1.818.000,00 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

32(2277).ADXUDICACIÓN DA ASISTENCIA TÉCNICA PARA O APOIO,
COORDINACIÓN E SEGUEMENTO DA POSTA EN MARCHA DE TRANSPORTE
PÚBLICO CON TECNOLOXÍA ELÉCTRICA NO CASCO VELLO. EXPTE.
5883/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.- Enxeñería e Analise Medioambiental, S.L. 86 puntos.
2.- Taryet, S.L. 71,4 puntos.
Segundo.-Excluír do presente procedemento a TRN Ingeniería y Planificación de
Infaestructuras, S.A. por non acredita-la solvencia técnica.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Enxeñería e Analise
Medioambiental, S.L., para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o
seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2
LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 27 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 30 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
De acordo co decidido pola Mesa de Contratación se minorará do prezo de adxudicación a
cantidade correspondente ó apoio do servizo de transporte público con enerxía eléctrica.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS

S.extr.urx. 30.12.2010

O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil ENXEÑERÍA E ANÁLISE MEDIOAMBIENTAL,S.L. o
procedemento negociado sen publicidade para a contratación dun SERVIZO DE
APOIO,COORDINACIÓN E SEGUEMENTO DA POSTA EN MARCHA DUN SERVIZO
DE TRANSPORTE PÚBLICO CON TECNOLOXÍA ELÉCTRICA NO CASCO VELLO
DE VIGO (EXPTE.5883-307) por un prezo total de 56.282,29 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

33(2278).ADXUDICACIÓN DA INSTALACIÓN DUN PARQUE TEMATIZADO
EN CASTRELOS. EXPTE. 5261/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.SAMIL
2.LAPPSET
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JARDINCELAS, HAGS,
JUEGOS KOMPAN, HPC, TLF, GALOPIN, UTE ACCIONA MOBIPARK e CONTENUR
por canto non acadaron o umbral mínimo de puntuación esixida pola cláusula 16 do prego ós
licitadores para continuar no proceso selectivo, en aplicación do artigo 134.4 LCAP.

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, SAMIL, S.L., para que presente,
no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, SAMIL, S.L., o aboamento do
custe dos anuncios de licitación: 1.281,41 €.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 29 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil SAMYL, S.L. o procedemento aberto para a contratación da
SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DUN PARQUE TEMATIZADO EN
CASTRELOS.(EXPTE.5261/446) por un prezo total de 950.000 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

34(2279).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE
MURO DE CONTENCIÓN NA RÚA GONDERÁN. EXPTE. 506/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:

S.extr.urx. 30.12.2010

“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
EMPRESA
Puntuación total
GCM, SL
132,41
COVSA, SA
93,87
PARAXE, SL
89,59
FARO, SLU
88,96
SERCOYSA, SA
88,96
CRESPO, SA
88,92
EIRIÑA, SL
87,98
PROYECTA, SL
84,55
CONST. DIOS, SA
84,38
ORESA, SL
75,00
A SAMPANA
62,78
SEVILLANO Y SOTILLO, SL 49,61
CASA MAESTRA, SL
47,58
GEO, SL
43,99
Segundo.-Excluír do presente procedemento a Oresa, S.L., Construcciones GCM; S.L. E O
bras y Construcciones Dios, S.A. Por considera-las suúas ofertas con valores
desproporcionados
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Construcción Obras e Viais, S.A
(COVSA) para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel
en que recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Construcción Obras e Viais, S.A
(COVSA) o aboamento do custe dos anuncios de licitación: 660,32 €.
➢

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
➢

Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 27 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 30 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil COVSA o procedemento aberto para a contratación das OBRAS DO
PROXECTO ACONDICIONAMENTO DE MURO DE CONTENCIÓN NA RÚA
GONDERÁN(EXPTE.506-440) por un prezo total de 82.182,13 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

35(2280).ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA DE
SOPORTE Á MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. EXPTE. 4812/113.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS DE ESPAÑA, S.L.
2.EDNON
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, INTERNACIONAL
PERIFERICOS Y MEMORIAS DE ESPAÑA, S.L., para que presente, no prazo dos dez días
hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte
documentación (artigo 135.2 LCSP):

S.extr.urx. 30.12.2010

−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que presenta
a documentación requirida en data 30 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
Adxudicar á mercantil INTERN. PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L. o
procedemento aberto para a contratación da SUBMINISTRACIÓN DUNHA
PLATAFORMA DE SOPORTE Á MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DO
CONCELLO DE VIGO (EXPTE.4812-113) por un prezo total de 49.234,32 euros (IVE
incluído).
Todo o ant
erior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto aprobado por
acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

36(2281).ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE MÁQUINA
LIMPIAPRAIAS. EXPTE. 2814/252.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.- MDC Ingeniería, S.L oferta base 70 puntos.
2.- MDC Ingeniería, S.L variante 2 68,92 puntos.

3.- MDC Ingeniería, S.L variante 1 67,15 puntos.
4.- IKZ Consultoria Ambiental, S.L. Oferta base 63,34 puntos.
5.- Casli, S.A. 44,28 puntos.
6.- IKZ Consultoria Ambiental, S.L. Variante 1 44 puntos.
Segundo.-Excluír do presente procedemento a K INGENIRÍA EQUIPAMENTO E OBRAS
MARITIMAS, S.A. e MIGUEL AGRICOLA, S.L. por non acredita-la solvencia técnica.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, MDC Ingeniería, S.L para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 27 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 29 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil MDC ENXEÑERÍA,S.L. o procedemento negociado con
publicidade para a contratación
DA SUBMINISTRACIÓN DUNHA MÁQUINA
LIMPIAPRAIAS (EXPTE.2814-252) por un prezo total de 67.800,00 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

S.extr.urx. 30.12.2010

37(2282).ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN, IMPLANTACIÓN E
MANTEMENTO DE AUTOBÚS ELÉCTRICO NO CASCO VELLO. EXPTE.
5884/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
SERVICLEM, S.L.
Segundo.-Excluír do presente procedemento a mercantil TECNOBUS por canto non acadou
o umbral mínimo de puntuación esixida pola cláusula 16 do prego ós licitadores para
continuar no proceso selectivo, en aplicación do artigo 134.4 LCAP.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, SERVICLEM, S.L., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, SERVICLEM, S.L.,, o
aboamento do custe dos anuncios de licitación: 2.000 €.

Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 30 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.

Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil SERVICLEM S.L., A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN
E IMPLANTACIÓN DUN AUTOBÚS ELÉCTRICO PARA O CASCO VELLO DE VIGO
(EXPTE.5884-307) por un prezo total de 420.000,00 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

38(2283).ADXUDICACIÓN DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE
EQUIPAMENTO DE SON E GRAVACIÓN PARA O CENTRO VIGOSÓNICO.
EXPTE. 2915/336.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.- Reflexion Arts, S.L. 20.03 puntos.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, Reflexion Arts, S.L. para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas”.
➢

Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 27 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data de 29 decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
Asi mesmo a Mesa de contratación celebrada o 15-12-2010 propuxo declarar desertos os
lotes 2, e 3 deste procedemnto por non terse presentado ofertas os mesmos.

S.extr.urx. 30.12.2010

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Primeiro.- Adxudicar á mercantil REFLEXIÓN ARTS, S.L. o lote 1 procedemento
negociado para a contratación da SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL
DE
SON
E
GRAVACIÓN
PARA
O
CENTRO
DE
ACTIVIDADES
VIGOSÓNICO(EXPTE.2915-336) por un prezo total de 67.250 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.
Segundo.- Declarar desrtos os lotes 2 e 3 do procedemento negociado para a contratación da
SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE SON E GRAVACIÓN PARA
O CENTRO DE ACTIVIDADES VIGOSÓNICO(EXPTE.2915-336) por non se ter
presentado licitadores.”

39(2284).ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE MOTOCICLETAS
PARA A POLICÍA LOCAL. EXPTE. 34434/212.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
- LOTE 1
1.MOPAVI, S.L.U.
2.ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L.
- LOTE 2

1.MOPAVI, S.L.U.
2.CELTA MOTOR, S.L.
3.ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L
- LOTE 3
3.ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L.
4.
Segundo.- Requirir as empresas clasificadas en primeiro lugar, MOPAVI, S.L.U. (lotes 1 e 2)
ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L. (lote 3), para que presenten, no prazo dos dez días hábiles, a
contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte documentación
(artigo 135.2 LCSP):
−
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Terceiro.- Requirir as empresas clasificadas en primeiro lugar, MOPAVI, S.L.U. (lotes 1 e 2)
ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L. (lote 3), o aboamento do custe dos anuncios de licitación:
1.335,60 €, dos que MOPAVI, S.L.U. deberá aboar 890,40 € e ANGEL LEIRÓS MOTOS,
S.L. 445.20 €.
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas.
Este acordo foi notificado ós citados licitadores o día 23 de decembro de 2010, que presentan
a documentación requirida en data 28-12-2010 Angel Leiros Motos, S.L. E 29-12-2010
MOPAVI S.L., dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
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polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil MOPAVI, S.L.U. os lotes I e II do procedemento aberto para a
contratación da SUBMINISTRACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA A POLICÍA LOCAL
(EXPTE.34434-212) por uns prezos totais de 235.125 euros e 53.400 euros
respectivamente(IVE incluído).
Adxudicar á mercantil ANGEL LEIRÓS MOTOS, S.L. o lote III do procedemento aberto
para a contratación da SUBMINISTRACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA A POLICÍA
LOCAL (EXPTE.34434-212) por un prezo total de 54.022 euros(IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

40(2285).ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN PARA A ADECUACIÓN
DE PARQUES INFANTÍS NOS DISTRITOS NORTE DO TERMO MUNICIPAL.
EXPTE. 5351/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:

LOTE I
Empresa

Total

Lappset

50

38,48

88,48

HPC

40

23,72

63,72

LOTE II
Empresa
HPC

LOTE III

Total
50

32,03

82,03

Empresa

Total

Hags

35

46,25

81,25

Lappset

35

45,38

80,38

HPC

50

24,29

74,29

Contenur

35

31,89

66,89

LOTE IV
Empresa

Total

CONTENUR

50

40,63

90,63

LAPPSET

40

45,73

80,73

HPC

50

24,51

74,51

LOTE V
Empresa

Total

Moycosa

50

39,48

89,48

Contenur

40

32,35

72,35

LOTE VI
Empresa

Total

TLF

50

50

100

Contenur

35

37,53

72,53

HAGS

35

34,8

69,8

HPC

35

33,56

68,56

LOTE VII
Empresa

Total

Lappset

50

44,59

94,59

Contenur

50

35,11

86,11

Moycosa

50

32,06

82,06

Hags

35

44

79

HPC

50

22,43

72,43
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LOTE VIII
Empresa
Contenur

Total
50

31,92

81,92

Segundo.- Requirir as empresas clasificada en primeiro lugar en cada lote para que
presenten no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Terceiro.- Requirir as empresas clasificadas en primeiro lugar, en cada lote o aboamento do
custe dos anuncios de licitación que é de 80,80 euros por lote.
Este acordo foi notificado ós citados licitadores o día 27 de decembro de 2010, que presentan
a documentación requirida en data 29 e 30 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar os lotes que se indican, co seu importe total, de subministración para adecuación
de parques infantís nos distritos Norte do termo municipal ás seguintes empresas, e que
corresponden ó expte. 5351-446:
LOTE II

HPC IBÉRICA, S.A.

24.746,38 EUROS

LOTE IV

CONTENUR, S.L.

17.712,OO EUROS

LOTE V

MOYCOSA

22.862,11 EUROS

LOTE VII

LAPPSET ESPAÑA, S.L.

11.207,43 EUROS

LOTE VIII

CONTENUR, S.L.

9.435,28 EUROS

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

41(2286).ADXUDICACIÓN DO DESEÑO E PRODUCCIÓN DE CAMPAÑA
PUBLICITARIA TURÍSTICA A TRAVÉS DUNHA UNIDADE MÓBIL. EXPTE.
3541/104.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 30.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.ALEGRIA ACTIVITY, S.L.
2.SILMAN 97, , S.L.
3.ANONIMO PUBLICIDAD, S.L.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ALEGRIA ACTIVITY, S.L.,
para que presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que
recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ALEGRIA ACTIVITY, S.L., o
aboamento do custe dos anuncios de licitación: 692,78 €.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 23 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 30 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
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motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil ALEGRIA ACTIVITY, S.L. o procedemento aberto para a
contratación do SERVIZO DE DESEÑO, PRODUCCIÓN E XESTIÓN DUNHA
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE VIGO A TRAVÉS DUNHA UNIDADE
MÓBIL (EXPTE.3541-104) por un prezo total de 226.560,00 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

42(2287).PRÓRROGA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INMERSIÓN EN
LINGUA INGLESA. EXPTE. 11485/332.
Este asunto foi retirado da orde do día por acordo expreso.

43(2288).PRIMEIRO ANO PRÓRROGA DO PROGRAMA DE INMERSIÓNS
EN LINGUA INGLESA. EXPTE. 10410/332.
Este asunto foi retirado da orde do día por acordo expreso.

44(2289).REVISIÓN DE PREZOS DO SERVIZO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA DA INFANCIA. EXPTE. 2788/224.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta da técnico da
administración especial, do 14.12.2010, co conforme da Concelleira de contratación, a Xunta
de Goberno Local acorda:
Aprobar a revisión de prezos do contrato do servizo de atención domiicliaria a
infancia, adxudicado pola Xunta de Goberno Local de 15 de octubre de 2007 a Mulleres
Progresistas de Vigo, establecendo éste, a partir do 1 de novembro de 2010 na cantidadde de
149.186,12 euros/ano, e o prezo hora do servizo, na cantidade de 16,56 euros/hora.

45(2290).REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DO SERVIZO DE
RECOLLIDA DE RSU, LIMPEZA VIARIA E PRAIAS. EXPTE. 19086/240.
Meteuse por erro na orde do dia, xa que foi aprobado na xunta do 29.12.2010.

46(2291).ADXUDICACIÓN
DA
SUBMINISTRACIÓN
DE
DÚAS
AUTOESCALEIRAS PARA O SERVIZO DE BOMBEIROS. EXPTE. 1539/213.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 16.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1º.- ITURRI, S.A.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ITURRI, S.A., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, ITURRI, S.A., o aboamento do
custe dos anuncios de licitación: 1.321,55 €.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 09 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 15 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
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polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil ITURRI, S.A. o procedemento aberto para a contratación da
subministración de dúas escaleiras para o servizo de Bombeiros. EXPTE. 1539-213. por un
prezo total de 1.123.860,90 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

47(2292).ADXUDICACIÓN DA MODERNIZACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS
DE VIGO E OURENSE. FASE II. EXPTE. 4600/113.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 27.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1º.- TECNOCOM, S.A.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, TECNOCOM, S.A., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Documentación xustificativa de dispor efectivamente dos medios que se comprometeu a
adicar ou adscribir á execución do contrato (artigo 53.2 LCSP).

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, TECNOCOM, S.A., o
aboamento do custe dos anuncios de licitación: 1.366, 19 €.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 09 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 21 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser

motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil TECNOCOM, S.A. o procedemento aberto para a contratación da
MODERNIZACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS DE VIGO E OURENSE. FASE II.
EXPTE. 4600-113, por un prezo total de 288.432,12 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”
48(2293).ADXUDICACIÓN DA MODERNIZACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS
DE VIGO E OURENSE. FASE II. EXPTE. 4600/113.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación, do 27.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1º.- TECNOCOM, S.A.
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, TECNOCOM, S.A., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.
Documentación xustificativa de dispor efectivamente dos medios que se comprometeu a
adicar ou adscribir á execución do contrato (artigo 53.2 LCSP).

−

Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, TECNOCOM, S.A., o
aboamento do custe dos anuncios de licitación: 1.366, 19 €.
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Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 09 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 21 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil TECNOCOM, S.A. o procedemento aberto para a contratación da
MODERNIZACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS DE VIGO E OURENSE. FASE II.
EXPTE. 4600-113, por un prezo total de 288.432,12 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

49(2294).ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPOS PARA
VEHÍCULOS. EXPTE. 7782/445.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación , do 28.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1º.- A.R. PICHEL, S.L.: 45,05 puntos
Segundo.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, A.R. PICHEL, S.L., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

−
−

Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 15 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 20 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil A.R. PICHEL, S.L. o procedemento negociado con publicidade para
a contratación da INCORPORACIÓN DE NOVOS EQUIPOS EN VEHÍCULOS DA
FLOTA MUNICIPAL. EXPTE. 7782-445, por un prezo total de 78.340 euros (IVE
incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

50(2295).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN RÚA COUTO
DE SAN HONORATO. EXPTE. 434/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta do secretario da
mesa de contratación , do 29.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento de referencia, no seguinte orde decrecente:
1.HIDROSCIVIL
2.CONST. OBRAS E VIAIS
3.CONSLAR
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4.PARAXE
5.ORESA
6.SERCOYSA
7.ORECO
8.XESTIÓN AMB.
9.FOMENTO DE ARIDOS
10.C. ALDASA
11.CONST. CRESPO
12.HNOS. MALVAR
13.ESPINA
14.BARDERA
15.EIRIÑA
16.ALVAC
17.UTE PROYECTA
18.JESUS MARTINEZ
19.ABECONSA
20.AGRUPCONSA
21.EDUARDO BOAN
22.TERRAUGA
23.CONSTRUCC. VALE
24.OREGA
25.CONST. REY SOLLA
Segundo.-Excluír do presente procedemento as mercantís JSTOP, ROYMER,
CANALIZACIONES e ALVAC por mor de que as súas ofertas conteñen valores anormais o
desproporcionados.
Terceiro.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, HIDROSCIVIL, S.L., para que
presente, no prazo dos dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, a seguinte documentación (artigo 135.2 LCSP):
−
−
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.
Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

Cuarto.- Requirir a empresa clasificada en primeiro lugar, HIDROSCIVIL, S.L.,, o
aboamento do custe dos anuncios de licitación: 668,04 €.
Este acordo foi notificado ó citado licitador o día 21 de decembro de 2010, que presenta a
documentación requirida en data 23 de decembro de 2010, dentro do prazo sinalado.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
O artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP)
impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o contrato dentro dos cinco días

hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de adxudicación deberá ser
motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil de contratante
(artigo 135.4 LCSP).
Conforme a delegación acordada pola mesa de contratación na súa sesión de data 08-092010 (da que se deu conta á Xunta de Goberno Local o día 20-09-2010), o secretario da
mesma procederá a formular ó órgano de contratación a proposta de adxudicación do
contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos de que tanto a documentación presentada
polo licitador clasificado en primeiro lugar como a solicitada de oficio pola administración
municipal, fosen correctas, circunstancias que concorren no presente caso.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, na súa calidade de órgano de
contratación (apartado 3 da disposición adicional segunda da LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Adxudicar á mercantil HIDROSCIVIL, S.L. o procedemento aberto para a contratación da
OBRA DE HUMANIZACIÓN DA RÚA COUTO DE SAN HONORATO (EXPTE.434-440)
por un prezo total de 382.500 euros (IVE incluído).
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

51(2296)CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ASOCIACIÓN
MULLERES PROGRESISTAS DE VIGO E O CONCELLO DE VIGO PARA O
DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE INTERVENCIÓN E APOIO
FAMILIAR COAS USUARIAS DA REDE MUNICIPAL DE VIVENDAS DE
PROTECCIÓN PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO.
EXPTE. 4580/224.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe proposta da xefa do servizo
de Igualdade, do 1.10.2010, conformado pola concelleira-delegada de Igualdade, co informe
do Titular da Asesoría Xurídica do 23.12.2010, e co informe da xefa do servizo de
Fiscalización do 29.12.2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
“1º. Aprobar a sinatura do Convenio de colaboración entre a “Asociación de Mulleres
Progresistas de Vigo” e o Concello de Vigo para a execución do proxecto de intervención e
apoio familiar coas usuarias da rede municipal de vivendas de protección para mulleres
vítimas de violencia de xénero”.
2º. Autorizar á Concelleira de Igualdade para que o subscriba en nome do Concello de Vigo.
3º. Autorizar o gasto de 18.500,00€ (dezaoito mil cincocentos euros) con cargo á partida
“plan municipal de igualdade” 2311 2279906 do orzamento futuro da concellería de
Igualdade para o vindeiro exercicio económico, subordinado á existencia de crédito
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adecuado e suficiente nos orzamentos do ano 2011 para facer fronte aos gastos derivados da
execución do presente convenio.
4º. Aprobar o texto, que de seguido se dí:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
ASOCIACIÓN MULLERES PROGRESISTAS DE VIGO PARA A EXECUCION DO
PROXECTO DE INTERVENCIÓN E APOIO FAMILIAR COAS USUARIAS DA REDE
MUNICIPAL DE VIVENDAS DE PROTECCION PARA MULLERES VÍTIMAS DE
VIOLENCIA DE XÉNERO”
En Vigo, na casa do Concello, o día

de

de dous mil dez,

REUNIDAS:
Dunha parte, Dª Iolanda Veloso Ríos, na súa calidade de concelleira-delegada de Igualdade
do Concello de Vigo, na representación legal do mesmo, en virtude do decreto da Alcaldía de
5 de xullo de 2007, sobre delegación de atribucións no Tenente de Alcalde e demais
delegacións de Área.
Doutra Dª Fernanda García Collazo DNI núm. 36101091, como presidenta da Asociación
Mulleres Progresistas de Vigo, con CIF G36657336 e enderezo social na r/Policarpo Sanz,
10-2ºB, na representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos.
Tendo, daquela, as comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio
MANIFESTAN
PRIMEIRO.- Que a violencia contra as mulleres que aínda pervive na nosa
sociedade, constitúe a manifestación mais extrema da desigualdade entre os xéneros. Por iso,
é necesario por parte dos poderes públicos e das Administracións unha intervención firme e
contundente para erradicala.
Consciente desta necesidade, o Concello de Vigo veu a desenvolver unha liña de actuación,
xa consolidada nos últimos anos, na que é prioritaria a abordaxe do fenómeno da violencia
desde diversos dispositivos e programas municipais.
SEGUNDO.- Que a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de
protección integral contra a violencia de xénero articula medidas dirixidas a reforzar os
servizos sociais de información, atención, emerxencia, apoio e recuperación integral, así
como o establecemento dun sistema para a eficaz coordinación dos servizos existentes a
nivel municipal e autonómico. Establece o dereito das mulleres vítimas de violencia a
servizos de atención, de emerxencia, de apoio, de acollida e de atención integral. A
organización destes servizos por parte das Comunidades Autónomas e Corporacións Locais

responderá aos principios de atención permanente, atención urxente, especialización de
prestacións e multidisciplinariedade profesional.
TERCEIRO.- Que a Concellería de Igualdade conta con recursos específicos para a
atención de mulleres vítimas de violencia de xénero entre os que destaca o Centro Municipal
de Información dos Dereitos da muller(CMIDM) e tres vivendas de protección cedidas polo
IGVS ao Concello. Estes dous servizos compleméntanse e coordínanse co Centro de
emerxencia municipal que xestiona o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
As tres vivendas municipais de protección están ubicadas en distintas zonas da cidade e son
un recurso social específico que a Concellería de igualdade destina á finalidade de acoller
temporalmente a mulleres maltratadas e persoas delas dependentes que carezan de
suficientes recursos económicos e persoais para afrontar a ruptura de vínculos co agresor. A
estadía é temporal durante a súa estancia as mulleres se lles ofrece a axuda e o apoio dunha
educadora familiar que contribúe a que as mulleres beneficiarias da rede consigan as
ferramentas e os recursos necesarios para levar adiante unha vida independente e autónoma e
un afastamento do contexto de violencia.
CUARTO.- Este programa desenvolverase a través da Asociación Mulleres
Progresistas de Vigo, con persoal formado e especializado contratado pola devandita
entidade. Mulleres Progresistas de Vigo facilitará puntualmente as instrucións e supervisión
da labor realizada pola/s traballadora/s ao seu cargo adscrita/s a este programa. O persoal
contratado pola asociación Mulleres Progresistas terá dependencia única e exclusiva con esta
entidade.
QUINTO.- Que como se desprende dos estatutos e da memoria de actividades
presentada pola “Asociación Mulleres Progresistas de Vigo”, esta é e unha entidade que
cumpre os fins e os obxectivos da Concellería de Igualdade en prol da igualdade de
oportunidades e máis especificamente contra a violencia que sofren as mulleres.
SEXTO.- No obxecto do convenio concorren singulares circunstancias de interese
público, social e humanitario e por tal motivo ambas partes coinciden na necesidade de
establecer unha cooperación que tenda a aunar os esforzos e os recursos necesarios para o
correcto desenvolvemento deste proxecto.
SÉTIMO.- O convenio a subscribir entre o Concello de Vigo e a asociación Mulleres
Progresistas de Vigo queda fóra do ámbito da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do
sector público, por figurar excluído no artigo 4 da citada Lei.
OITVAVO.- A Asociación Mulleres Progresistas de Vigo áchase ao corrente das súas
obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este
Concello, segundo resulta das certificacións que obran no expediente.
En atención a estas consideracións, as organizacións abaixo asinantes, desexando estreitar
lazos, unir esforzos e actuar para ofrecer unha atención integral as mulleres usuarias da rede
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municipal de vivendas de protección, acordan outorgar o presente convenio de colaboración
conforme os seguintes
PACTOS
PRIMEIRO.- O presente convenio ten por obxecto regular o proxecto de intervención e
apoio familiar coas usuarias da rede municipal de vivendas de protección para mulleres
maltratadas, segundo o estipulado no anexo I.
SEGUNDO.– A asociación Mulleres Progresistas de Vigo desenvolverá o proxecto de
intervención e apoio familiar de acordo co indicado no Anexo I, correspondéndolle, entre
outras, as seguintes atribucións e cometidos:
Deseñar e implementar os itinerarios específicos de integración sociolaboral de cada unha
das usuarias das vivendas.
Visitar periodicamente ás usuarias e persoas delas dependentes durante o tempo que residan
nas vivendas de protección
Actualizar o libro de rexistro de cada vivenda e elaboración de informes para o adecuado
seguimento da evolución das usuarias.
Informar e explicar ás usuarias e persoas delas dependentes as normas de uso e cesión das
vivendas municipais de protección.
Traballar en coordinación co Centro Municipal de Información dos dereitos da Muller.
Inventariar o mobiliario e o equipamento das vivendas en cada alta e baixa que se produza.
Informar aos corpos e forzas de seguridade e ao Centro Municipal de información dos
Dereitos da Muller de calquera situación de risco ou perigo detectado para as usuarias da
rede de vivendas.
O persoal contratado pola Asociación de Mulleres Progresistas destinado a desenvolver este
proxecto velará polo bo uso das vivendas, mobiliario e demais equipamento dos inmobles.
Informará puntualmente á concellería de igualdade das baixas que se poidan producir e
cursará os correspondentes partes de mantemento para o seguimento das necesidades
derivadas do funcionamento básico das vivendas.
A Asociación Mulleres Progresistas de Vigo cumprirá as disposicións en vigor en relación
coa/s traballadora/s , en todos os seus aspectos, incluídos os de Seguridade Social, hixiene
laboral, así como o pagamento dos impostos, recargas e arbitrios que se derivan das
contratacións.
.Este programa desenvolverase a través da Asociación Mulleres Progresistas de Vigo, con
persoal formado e especializado contratado pola devandita entidade. Mulleres Progresistas
de Vigo facilitará puntualmente as instrucións e supervisión da labor realizada polas
traballadoras ao seu cargo adscrita/s a este programa. O persoal contratado pola asociación
Mulleres Progresistas terá dependencia única e exclusiva con esta entidade
A asociación Mulleres Progresistas de Vigo velará polo cumprimento da Lei de protección de
datos na execución deste proxecto, garantindo a confidencialidade e o dereito á intimidade
das usuarias e persoas delas dependentes.

a)A Asociación Mulleres Progresistas de Vigo facilitará á Concellería de igualdade un
informe trimestral sobre a execución do servizo e unha memoria anual.
TERCEIRO.- O presente convenio de colaboración entrará en vigor na data da súa sinatura,
e terá vixencia desde o día 1 de novembro de 2010 ata o día 31 de outubro de 2011.
CUARTO.- O orzamento total do proxecto ascende a 20.000,00 €, segundo se desprende do
desglose de gastos que achega a entidade e que se incorpora ao expediente. Coa sinatura
deste convenio o Concello de Vigo adquire o compromiso de financialo cunha achega de
18.500,00€ e a Asociación Mulleres Progresistas de Vigo comprométese a cofinanciar o
programa coa achega de 1.500,00€, ademais do compromiso de facilitar a incorporación a
diferentes programas que leva a cabo a entidade baixo a súa iniciativa, ás usuarias do
programa e a súa prole, sen custe algún para o Concello de Vigo, nin para as beneficiarias.
O Concello de Vigo financiará por tanto o importe de 18.500,00 € para a execución do
proxecto e servizo obxecto deste convenio, que fará efectivo o devandito importe con cargo
á partida “plan municipal de igualdade” 2311 2279906 do orzamento futuro da concellería
de Igualdade para o vindeiro exercicio económico, subordinado á existencia de crédito
adecuado e suficiente nos orzamentos do ano 2011.
O Concello de Vigo afrontará os gastos que lle corresponden por un total de 18.500 €
(dezaoito mil cincocentos euros) presuposto total do convenio, e abonará o importe da
achega en tres partes:
.- A primeira por importe de 6.500 € (seis mil quinientos euros) no mes de febreiro de 2011,
previa a entrega do informe de avaliación das actividades e xustificantes orixinais de gasto
polo importe a aboar.
.- A segunda por importe de 6.500 € (seis mil quinientos euros) no mes de xuño de 2011,
previa a entrega do informe de avaliación das actividades e xustificantes orixinais de gasto
polo importe a aboar.
.- A terceira por importe de 5.500 € (cinco mil cincocentos euros) no mes de novembro de
2011, previa a entrega do informe de avaliación das actividades e xustificantes orixinais de
gasto polo importe a aboar.
Os abonos realizaranse contra a presentación dos documentos que acrediten a realización do
gasto. Estes documentos se presentarán no Rexistro Xeral dirixidos ao servizo de igualdade.
A xefa do servizo de igualdade informará sobre o cumprimento do convenio.
QUINTO.- A asociación Mulleres Progresistas de Vigo poderá xustificar os pagos coa
presentación de facturas e xustificantes orixinais de gastos que poden incluír, entre outros, os
seguintes gastos:consumos de teléfono, luz, material funxible, salarios, formación e
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desprazamento do persoal adscrito ao proxecto, adquisición e reposición de axuar e
equipamento da rede de vivendas, etc.
SEXTO.- A vixilancia e seguimento do convenio encoméndase a unha comisión mixta
integrada pola Concelleira de Igualdade, a presidenta da asociación Mulleres Progresistas, a
xefa do servizo de igualdade e a educadora familiar, ou persoas en quen deleguen. A dita
comisión terá como funcións: o seguimento e no seu caso proposta do proxecto de
intervención, a avaliación dos resultados da execución do convenio e propostas de mellora,
actividades, e a resolución das dúbidas e discrepancias que poidan xurdir na interpretación e
aplicación do convenio.
SÉTIMO.- Calquera incumprimento das estipulacións establecidas neste convenio, a entrega
de documentación fraudulenta ou a desviación do obxecto do gasto para fins distintos dos
estipulados, terán carácter liberatorio para o Concello respecto dos compromisos contraidos,
en especial, dos de carácter económico e dará lugar á rescisión automática do presente
convenio e á devolución das cantidades percibidas.
OITAVO.- A entidade Asociación Mulleres Progresistas de Vigo está informada de que os
seus datos e ás da súa representante serán incorporados aos ficheiros municipais. Os ditos
datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal,
sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Igualdade do Concello de Vigo.
A entidade poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Igualdade do Concello de Vigo.
NOVENO.- O presente convenio ten natureza administrativa, non se considera un contrato
administrativo ao abeiro do establecido no artigo 4.1.d) da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de
contratos do sector público (LCSP), rexerase pola súa normativa específica, aplicándose os
principios da LCSP para resolver as dúbidas e lagoas que puideran presentarse, polos pactos
que se conteñen neste convenio, as bases de execución dos vixentes orzamentos municipais e
as restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
No suposto de diverxencias na interpretación e execución deste, será a orde xurisdicional
contencioso-administrativo a competente para a súa resolución.
E de conformidade cos termos do convenio, as partes asínano por triplicado exemplar
no lugar e data indicado.

52(2297).XUSTIFICACIÓN DE LIBRAMENTOS.
Examinados os xustificantes de libramento remitidos por Intervención Xeral, co informe da
xefa do servizo de Fiscalización, de data 29.12.2010, co conforme do interventor Xeral, a
Xunta de Goberno local aproba a seguinte relación dos mesmos:

NOME

O.PAGO

IMPORTE XUSTIFICAC REINT S/FAVO
.
.
R

ABALDE
RAQUEL

COMESAÑA 10017016

1.000,00

1.000,15

0,00

0,15

ALONSO
SANTIAGO

FERRAGUD 10066292

172,95

172,95

0,00

0,00

CASTILLO
CARMELO

MARTIN 10066486

600,00

143,45

456,55 0,00

DIAZ DE BUSTAMANTE Mª 10061918
PILAR

94.200,00

79.064,49

15.135, 0,00
51

DIAZ DE BUSTAMANTE Mª 10070823
PILAR

47.200,00

47.200,00

0,00

0,00

ESCARIZ COUSO ALBERTO 10058811

1.240,44

1.240,41

0,03

0,00

ESCARIZ COUSO ALBERTO 10058812

750,00

478,72

271,28 0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10058735

500,00

500,00

0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10060752

2.000,00

1.014,34

985,66 0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10061924

1.000,00

437,89

562,11 0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10063160

3.576,00

3.576,00

0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10071677

17.999,00

17.861,70

137,30 0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10071811

500,00

370,12

129,88 ---

ESPADA RECAREY LUIS

10071816

3.000,00

1.541,70

1.458,3 0,00
0

ESPADA RECAREY LUIS

10071817

1.000,00

860,22

139,78 0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10075912

2.000,00

1.921,04

78,96

ESPADA RECAREY LUIS

10078906

1.000,00

707,10

292,90 0,00

ESPADA RECAREY LUIS

10082352

17.999,00

17.493,10

505,90 ----

ESPADA RECAREY LUIS

10082353

2.000,00

0,00

2.000,0 0,00
0

FERNANDEZ FERNANDEZ 10060756
PAZ

6.489,95

5.746,30

743,65 0,00

FERNANDEZ FERNANDEZ 10071054
PAZ

237,88

237,88

0,00

0,00

FERNANDEZ FERNANDEZ 10071058
PAZ

93,50

93,50

0,00

0,00

GOMEZ JANEIRO MARIA

220,00

220,00

0,00

0,00

10080388

0,00

0,00

0,00
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GOMEZ JANEIRO MARIA

10080389

620,25

464,25

156,00 0,00

GOMEZ JANEIRO MARIA

10080392

643,99

643,99

----

0,00

OTERO
FRANCISCO

LAMAS 10063172

6.000,00

5.243,83

756,17 0,00

OTERO
FRANCISCO

LAMAS 10080098

3.300,00

2.767,19

532,81 ----

QUINTELA RODRIGUEZ Mª 10082317
JOSE

1.652,22

1.652,22

0,00

0,00

SAN
LUIS
AVELINO

COSTAS 10034606

3.016,00

3.016,00

0,00

0,00

SAN
LUIS
AVELINO

COSTAS 10071046

1.000,00

801,59

198,41 ----

TOTAL

221.011,18 196.470,13

TOTAL XUSTIFICADO ….....................

24.541, 0,15
20

196.470,13.-

NOME

O.PAGO IMPORTE XUSTIFICAC REINT. S/FAV
.
OR

CABRERA RIANDE JORGE

1005175 500,00
7

450,16

49,84

----

2.999,03

0,97

----

1004633 400,00
3

313,42

86,58

----

FDEZ-LINARES
RAMON

BOUZA 1003527 150,00
4

150,00

----

----

FDEZ-LINARES
RAMON

BOUZA 1003527 150,00
5

150,00

----

----

39.600,00

375,00

----

OTERO LAMAS FRANCISCO 1004377 400,00
9

382,35

17,65

----

SAN LUIS COSTAS AVELINO 1004145 3.000,00
9

3.001,01

----

1,01

SAN LUIS COSTAS AVELINO 1007512 1.800,00
0

1.800,00

----

----

CASTILLO
CARMELO

MARTIN 1005188 3.000,00
7

COMESAÑA ALEN JUAN

FERNANDEZ
PAZ

FERNANDEZ 1005497 39.975,00
0

TOTAL

49.375,00

48.845,97

530,04

1,01

TOTAL XUSTIFICADO …...................... 48.845,97.-

53(2298).DAR CONTA DOS CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NO
SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE NO MES DE DECEMBRO. EXPTE. 7470/306.
Dáse conta dos contratos menores tramitados no servizo de Medio Ambiente no mes de
decembro, segundo informe da xefa do servizo, do 30.12.2010, co conforme da concelleira
delegada de dita área.
EXPTE.: 7470/ 306
Expte.

Partida

Tipo

7465/ 306 1720.210.00.01 CMSER
7506/ 306 1720.220.02.00 CMSUB
7439/ 306 1720.226.99.11 CMSER
7475/ 306 1720.227.99.00 CMSER
7474/ 306 1720.227.99.05 CMSER

– CONTRATOS MENORES –
Asunto

Adxudicatario

Subministración e colocación dun peche a 1,50 m de altura
Eiriña, SL
de paneis mallazo para evitar fuxida cans protectora
Adquisición de consumibles informáticos para o
Varios
departamento
Gastos de custodia e alimentación de animais atopados na vía
Varios
pública
Cumprimentar os cuestionarios e demais info para solicitude
N ovocontorno, SL
candidaturas de 8 areais á Bandeira Azul 2011
Programación en Vigo de la Muestra “Cine y Medio
Asociación Festival
Ambiente”, una selección 9 filmes s/ medio ambiente...
Intern. De Cine MA

7479/ 306 1720.227.99.09 CMSER Retirada de residuos sólidos da caneira de A Madroa
7471/ 306 1720.609.00.00 CMSER

Decembro 2010

Contevigo, SL

Redacción do proxecto para a construcción dunha ponte de
Eiriña, SL
madeira sobre o río Lagares no Parque de Castrelos

Data
Decreto

Data
RC

Importe

02/ 12/ 2010 09/ 12/ 2010

1.735,59 €

29/ 12/ 2010 29/ 12/ 2010

946,57 €

25/ 11/ 2010 03/ 12/ 2010

300,00 €

13/ 12/ 2010 15/ 12/ 2010

2.856,31 €

16/ 12/ 2010 16/ 12/ 2010

600,00 €

17/ 12/ 2010 20/ 12/ 2010

2.181,60 €

09/ 12/ 2010 15/ 12/ 2010

4.484,00 €

A Xunta de Goberno Local queda enterada.

54(2299).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTORIA A FAVOR DA ASOCIACIÓN
PROFESIONAL DE EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DO MERCADO DE
PROGRESO, POLOS SERVIZOS PRESTADOS NO MERCADO DO PROGRESO.
EXPTE. 5253/551.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 23-12-2010 do
interventor técnico no Mercado do Progreso, conformado polo concelleiro de Industria,
Turismo, Comercio e Cascos Históricos, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral
Municipal do 27-12-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Convalidar as actuacións municipais e a disposición do gasto e prestar aprobación á
indemnización substitutiva a favor de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS
AUTÓNOMOS DO MERCADO DO PROGRESO, CIF G-36664027, na contía de

S.extr.urx. 30.12.2010

42.468,20 €, correspondentes ós servizos prestados no Mercado do Progreso en relación coas
facturas que se citan.
2º.- De conformidade coas Bases de execución orzamentaria para o ano 2010, recoñecer a
obriga do gasto a favor do acredor ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS
AUTÓNOMOS DO MERCADO DO PROGRESO, CIF G-36664027, polo importe de
42.468,20 €, correspondentes ás facturas seguintes:
exped
fact
5254/5
51
5266/5
51

estado
fact

nº fact

data fact

V

06 10

01/12/10

V

07 10

17/12/10

fact base

fact ive

fact total

17.995,00
3.239,10 € 21.234,10 €
€
17.995,00
3.239,10 € 21.234,10 €
€

3º.- Ordenar o pago a favor de ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS
AUTÓNOMOS DO MERCADO DO PROGRESO, CIF G-36664027, polo devandito
importe de 42.468,20 € con cargo ao crédito dispoñible na partida 4310.227.99.11 “Gastos
Funcionamento do Mercado do Progreso” do orzamento vixente.

55(2300).ADXUDICACIÓN POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN
PUBLICIDADE DA EXECUCIÓN DO PROXECTO DE REFORZO DE 529,02 M2.
DA ESTRUCTURA DE FORXADO NA PRZA. DO PROGRESO. EXPTE. 5256/551.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 20-12-2010 do asesor
en materia de Mercados, conformado polo concelleiro-delegado de Comercio, e vista, así
mesmo, a ampliación do devandito informe do técnico responsable do proxecto do 30-122010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar o gasto de 150.278’88 € para a execución do proxecto a que se refire o presente
con cargo á partida orzamentaria 4310.632.00.01 “Proxecto modernización Mercado do
Progreso”
2º.- Adxudicar a ORECO SA a execución do “PROYECTO DE REFUERZO DE 529,02 M2
DE ESTRUCTURA DE FORJADO EN LA PLAZA DEL PROGRESO PEM 118.912'21”,
cun orzamento total de 166.976’53 €, aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local de 9
de decembro de 2010 (exped. 5249/551) por un importe de 150.278’88 € e un prazo de
execución de 24 días, con suxeición ó Prego de Cláusulas Administrativas que se adxunta ó
presente e ó prego de cláusulas técnicas do Proxecto de Obra.

56(2301).SOLICITUDE DE AXUDA ECONÓMICA PARA O AUTOTAXI 307, D.
FRANCISCO LUIS GONZÁLEZ. EXPTE. 78416/210.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da xefa do servizo de
Transportes, do 29-12-2010, conformado polo concelleiro-delegado de área, co fiscalizado e
conforme da xefa do servizo de Fiscalización do 30-12-2010, conformado polo Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º Aprobar a concesión dunha axuda económica a D. Francisco Luis González, licenza nº
307, para contribuír aos maiores custos do citado servizo por un importe anual de 2.404
euros.
2º Autorizar o gasto de 2404 Euros con cargo á partida 2220 4700000, Subvención
elementos seguridade taxis e outros, para o abono da axuda económica aprobada no acordo
de data 17 de novembro de 2008 a D. Francisco Luís González para contribuír ós maiores
custos do servizo de eurotaxi.
3º Proceder ao abono de 2.404 euros correspondente ao ano 2010 a D. Francisco Luís
González .

57(2302).SOLICITUDE DE AXUDA ECONÓMICA PARA O AUTOTAXI 128, D.
EDUARDO VALEIJE. EXPTE. 78418/210.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta da xefa do servizo de
Transportes, do 13-12-2010, conformado polo concelleiro-delegado de área, co fiscalizado e
conforme da xefa do servizo de Fiscalización do 30-12-2010, conformado polo Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º Aprobar a concesión dunha axuda económica a D. Eduardo Valeije Alvarez, titular da
licenza de taxi nº 128, para contribuír aos maiores custos do servizo de eurotaxi en lalación
cun taxi normal, por un importe anual de 2.404 €.
2º Autorizar o gasto de 2.404 € con cargo a partida 13304700000, Subvención elementos de
seguridade taxis e outros, para o abono da axuda económica reflectida no acordo de data 17
de novembro de 2008 á licenza de taxi nº 128, da cal é titular D. Eduardo Valeije Alvarez,
nas condicións fixadas.
3º Proceder ao abono de 2.404 € correspondentes ao ano 2010 a D. Eduardo Valeije Alvarez.

58(2303).DESESTIMENTO
DO
PROXECTO
DE
OBRA
DE
“ACONDICIONAMENTO DE PARQUE EN FINCA MATÍAS”. EXPTE. 5843/446.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do xefe do servizo de
Montes, Parques e Xardíns, do 29-12-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:

S.extr.urx. 30.12.2010

Aprobar o desestimento do proxecto de obra de “Acondicionamento de parque en
Finca Matías”

59(2304).OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010 DO CONCELLO DE VIGO.
EXPTE. 20368/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe-proposta do 29-12-2010 do técnico
de organización e xestión de Recursos Humanos, conformado pola xefa do servizo e polo
concelleiro-delegado da área de Xestión Municipal, visto o informe da Intervención Xeral
Municipal de 30-12-2010, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Aprobar a oferta de emprego público do Concello de Vigo para o ano 2010, integrada
polas seguintes 105 prazas vacantes:
a)Persoal funcionario ( 74 prazas)
Nº
Denominación
Vacante
s
1
Técnico Admón. Xeral

Grup Escala
o
A1

11

Administrativo de Admón C1
Xeral

4

Auxiliar de Admón. Xeral C2

1

Alguacil

E

1

A2

1

Técnico/a Empresas e
Actividades Turísticas
Enxeñeiro/a-Técnico/a
Industrial
Técnico/a
Medio/a
Arquivos
Diplomado/a
Traballo
Social
Técnico/a Xestión

1

Técnico/a Medio/a Serv. A2

1
1
7

A2
A2
A2
A2

Clase

Tanda
Acceso

Admón. Técnica
Xeral
Admón. Administrati
Xeral
va

Superior

Libre

---------

Admón. Auxiliar
Xeral
Admón. Serv.
Especial Especiais

--------

1 Libre
e
10
Promoc.
Interna
Libre

Admón.
Especial
Admón.
Especial
Admón.
Especial
Admón.
Especial
Admón.
Especial

Subescala

Técnica

Cometido Promoc.
s
interna
Especiais
Media
Libre

Técnica

Media

Libre

Técnica

Media

Libre

Técnica

Media

Libre

Servizos
Especiais

Cometido Promoc.
s
Interna
Especiais
Cometido Libre

Admón. Servizos

Económicos

Especial Especiais

1

Técnico/a
Igualdade

Medio A2

Admón. Servizos
Especial Especiais

1

Encargado/a
Medioambientais

Obras C1

Admón. Servizos
Especial Especiais

7

Inspector/a
Obras, C1
Servizos
e
Infraestructuras
Inspector/a Sanidade
C1

Admón. Servizos
Especial Especiais

3

Inspector/a
Concesionarias

Admón. Servizos
Especial Especiais

2

Inspector/a Consumo

3

Inspector/a
Ambiente

2

Inspector/a Principal

A2

21

Policía

C1

1

Cabo

C2

2

Bombeiro/a

C2

1

Conductor/a-Bombeiro/a

C2

1

b)

Control C1

Admón. Servizos
Especial Especiais

C1

Admón. Servizos
Especial Especiais

Medio C1

Admón. Servizos
Especial Especiais
Admón.
Especial
Admón.
Especial
Admón.
Especial
Admón.
Especial
Admón.
Especial

Servizos
Especiais
Servizos
Especiais
Servizos
Especiais
Servizos
Especiais
Servizos
Especiais

s
Especiais
Cometido
s
Especiais
Cometido
s
Especiais
Cometido
s
Especiais
Cometido
s
Especiais
Cometido
s
Especiais
Cometido
s
Especiais
Cometido
s
Especiais
Policía
Local
Policía
Local
Extinción
Incendios
Extinción
Incendios
Extinción
Incendios

Libre
Promoc.
Interna
Promoc.
Interna
Promoc.
Interna
Promoc.
Interna
Promoc.
Interna
Promoc.
Interna
Promoc.
Interna
Libre
Promoc.
Interna
Libre
Libre

Persoal laboral: 31 prazas (7 de capataz e 24 de oficial de oficios)

CAPATAZ DE OFICIOS:7 prazas, equiparadas ao subgrupo C1 de titulación.
OFICIAL DE OFICIOS: 24 prazas, equiparadas ao subgrupo C2 de titulación.
Nº
deDenominación
Quenda
Quenda
plazas
7
Capataz
7 Promoción Interna
1
Oficial Conductor
1 Libre
23
Oficial Instalacións Municipais
23 Promoción
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Interna
2º.- De conformidade co disposto no artigo 59 da Lei 7/2007, de 12 de Abril, do Estatuto
Básico do Empregado Público, resérvanse un total de 4 prazas (5% das 19 prazas ofertadas
pola quenda libre e das 58 reservadas por promoción interna), para persoas con
discapacidade:
-Unha praza de Auxiliar de administración xeral, da tanda libre
-Dúas prazas de Administrativo, da tanda de promoción interna.
-Unha praza de Oficial de Instalacións Municipais, da tanda de promoción interna.

60(2305).EXECUCIÓN DA PROVIDENCIA DO XULGADO DO SOCIAL Nº 2
DE VIGO NO PROCEDEMENTO 930/09, EXECUCIÓN 194/2010 SOBRE
RECOÑECEMENTO DE DEREITO E CANTIDADES (ANA MARIA MOURIZ
MARTÍNEZ). EXPTE. 20269/220.
Examinadas as actuacións de expediente, visto o informe-proposta da técnica de xestión, do
30-12-2010, co conforme da xefa da área de Réxime Interior, e co informe do técncio de
Intervención do 2.12.2010, conformado polo Interventor Xeral, a Xunta de Goberno Local
acorda:
“PRIMEIRO.- Proceder a dar cumprimento á providencia do Xulgado do Social Nº 2 na
execución 194/2010, nos autos seguidos a instancia de Dª Ana Mª Mouriz Martínez, en
relación coa sentenza 737/2009 de dito Xulgado, de abono de diferencias salariais no período
comprendido entre o 1-08-2008 ao 31-07-2009, por importe de 16.358,98 € en concepto de
principal e 2.617,00 presupostados provisionalmente para intereses e costas.
SEGUNDO.- Dispoñer que se proceda aos descontos das cantidades regulamentarias polos
conceptos de seguridade social a cargo traballador (1.042,06 €) e IRPF (2.453,72 €), así
como 2.617,00 € de intereses e costas, efectuando o correspondente ingreso na conta do
Xulgado do Social Nº 2 mediante transferencia bancaria na conta nº 0030 1846 42
0005001274, debendo indicar en concepto: expte. 3630 0000 64 019410.
TERCEIRO.- Dispoñer que polo Negociado de Seguridade Social se proceda a realizar a
oportuna liquidación e cotización (L03) á seguridade social, pola parte correspondente á
seguridade social do traballador e da empresa.
Cuarto.- Dar conta do presente acordo ó Xulgado do Social nº 2 de Vigo ós oportunos
efectos en relación coa providencia xudicial que se executa a través da representación legal
do Concello no referido procedemento xudicial, notificando asemade ao Servizo de Asesoría
Xurídica, Intervención Xeral, Xefatura da Área de Réxime Interior e Servizo de Recursos
Humáns (Planificación e Organización-Seguridade Social ) aos efectos que procedan.”

61(2306).CONTRATO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E FILMANOVA S.A.
PARA A REALIZACIÓN DO DOCUMENTAL “NOVO VIGO VELLO”.
AUTORIZAR O GASTO. EXPTE. 3661/104.
Examinadas as actuacións de expediente, visto o informe-proposta da xefa do servizo de
Turismo, do 20-12-2010, co conforme do concelleiro delegado de Comercio, Industria,
Turismo e Casco Históricos, co informe do Titular da Asesoría Xurídica do 23.12.2010, e co
informe da xefa do servizo de Fiscalización do 28.12.2010, co conforme do Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
“1º.-Aprobar a realización do documental “ Novo Vigo Vello” consonte cos contidos,
condicións e especificacións recollidas no contrato e anexos.
2º.- Aprobar o texto do contrato, entre o Concello de Vigo e Filmanova S.A, para a
realización do documental “ Novo Vigo Vello”, actuación que conta co ditame favorable da
Comisión de Seguemento do “Plan de Competitividade Turística de Vigo”.
3º.- Autorizar o gasto por un importe de 177.000€, incluído IVE, con cargo á partida
43202279906 do “Plan de Competitividade Turística de Vigo” do presuposto en vigor, a
favor de Filmanova SL, con CIF B 15714017.
4º: Habilitar ao Concelleiro delegado da área de Industria, Comercio, Turismo e Cascos
Históricos, Santiago Dominguez Olveira, para asinar este contrato”.

62(2307).OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DA XERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO. EXERCICIO 2010. EXPTE. 4903/407.
Examinadas as actuacións de expediente, visto o informe-proposta do 29-12-2010, do xefe
dos Servizos Centrais da Xerencia Municipal de Urbanismo conformado polo delegado de
Urbanismo, visto así mesmo o informe da Intervención Xeral Municipal do 30-12-2010, a
Xunta de Goberno Local acorda:
Aprobar a oferta de emprego do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo do
Excmo. Concello de Vigo para o ano 2010, integrada polas seguintes prazas vacantes
correspondentes todas a persoal funcionario:
Nº Denominación

Grupo Escala

Subescala Clase

Quenda

2

Técnico Admon. Xeral A1

Admón. Xeral

Técnica

Superior

1 libre +1
prom. interna

1

Arquitecto

A1

Admón.
Especial

Técnica

Superior

Libre

1

Enxeñeiro tec. obras
A2
públicas

Admón.
Especial

Técnica

Media

Libre

1

Enxeñeiro
Industrial

Admón.
Especial

Técnica

Media

Prom. interna

tec.

A2

S.extr.urx. 30.12.2010

2

Inspector
urbanismo

de

C1

Admón.
Especial

Servizos
especiais

Cometido
s
Prom. interna
especiais

63(2308).RENOVACIÓN DE CARGOS E MODIFICACIÓN DO DOMICILIO
SOCIAL DA XUNTA DE COMPENSACIÓN “UE-I-06 ROSALÍA DE CASTRO II”.
EXPTE. 5007/401.
Examinadas as actuacións de expediente, visto o informe-proposta do 21-12-2010, do
técnico de Admón. Xeral, conformado la Xerente de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local
acorda:
PRIMEIRO: Remitir ó Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras (Secretaría Xeral
de Ordenación do Territorio e Urbanismo – CMATI – Xunta de Galicia) copia debidamente
dilixenciada da acta da Asemblea xeral ordinaria da Xunta de Compensación da «UE – I 06
Rosalía de Castro II» de data 17.12.2009 na que se acordou a designación dos novos cargos
da Xunta e do seu Consello Reitor, para os efectos de inscribir tal modificación.
SEGUNDO: Tomar coñecemento da modificación do domicilio social da Xunta de
Compensación da «UE – I 06 Rosalía de Castro II» acordada na reunión do seu Consello
Reitor do 27.11.2009, da que se deu conta a esta Admón. municipal en data 30.11.2010;
domicilio agora situado na Avda. das Camelias nº 125, entrechán – Vigo (CP 36211).

64(2309).REVISIÓN DO PREZOS DOS CONTRATOS DE XUVENTUDE.
EXPTE. 3045/336.
Retirado da orde do dia.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás 14.56 h.. Como
secretaria dou fe.
am.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

