ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 11 de marzo de 2010
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

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

D. José Manuel Mariño Mendoza

Invitados:
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira

Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Iolanda Veloso Ríos
Dª Laura López Atrio

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e dez minutos do día once de marzo 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, titular da Asesoría Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(245).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

S.extr.urx. 11.03.10

2(246).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA REDE SEPARATIVA DE
PLIVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E
MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NA RÚA TOMÁS A. ALONSO (CURVA
DE SAN GREGORIO). EXPTE. 195/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 4.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 1.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto que se achega no expediente para a execución das obras de instalación da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e mellora da eficiencia lumínica na rúa Tomás A. Alonso (curva de San Gregorio), redactado pola
empresa PETTRA (Plans Estratéxicos Territoriais de Transporte e Ambientais S.L.)
2º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación das obras do proxecto indicado no punto anterior, mediante
un procedemento aberto e trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
3º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á partida orzamentaria 4410.639.00.55, por un importe de 1.042.110,61 €, máis o 16% (166.737,70 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de
1.208.848,31 € (UN MILLÓN DOUSCENTOS OITO MIL OITOCENTOS CORENTA E
OITO EUROS CON TRINTA E UN CÉNTIMOS).
4º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente.
3(247).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA INSTALACIÓN DE REDE
SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NAS RÚAS BOLIVIA
(ENTRE GRAN VÍA E PANAMÁ) E PADRE DON RÚA. EXPTE. 196/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 4.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 1.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto que se achega no expediente para a execución das obras de instalación da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e mellora da eficiencia lumínica na rúa Bolivia (entre Gran Vía e Panamá) e Padre Don Rúa, redactado pola empresa GOC S.A.

2º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación das obras do proxecto indicado no punto anterior, mediante
un procedemento aberto e trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
3º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á partida orzamentaria 4410.639.00.56, por un importe de 1.460.799,58 €, máis o 16% (233.727,93 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de
1.694.527,51 € (UN MILLÓN SEISCENTOS NOVENTA E CATRO MIL CINCOCENTOS
VINTESETE EUROS CON CINCOENTA E UN CÉNTIMOS).
4º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente
4(248).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA INSTALACIÓN DE REDE
SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NA RÚA LÓPEZ
MORA ( ENTRE PI Y MARGALL E JOSÉ FRAU RUÍZ-PINTOR). EXPTE. 199/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 4.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 1.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto que se achega no expediente para a execución das obras de instalación da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e mellora da eficiencia lumínica na rúa López Mora (entre Pi y Margall e José Frau Ruíz), redactado
pola empresa GALAICONTROL S.L.
2º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación das obras do proxecto indicado no punto anterior, mediante
un procedemento aberto e trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
3º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á partida orzamentaria 4410.639.00.57, por un importe de 1.506.901,72 €, máis o 16% (241.104,28 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de
1.748.006 € (UN MILLÓN SETECENTOS CORENTA E OITO MIL SEIS EUROS)
4º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente.
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5(249).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA INSTALACIÓN DE REDE
SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NA RÚA LÓPEZ
MORA, ENTRE JOSÉ FRAU RUÍZ-PINTOR E CAMELIAS. EXPTE. 200/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 4.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 1.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto que se achega no expediente para a execución das obras de instalación da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e
mellora da eficiencia lumínica na rúa López Mora (entre José Frau Ruíz e Camelias), redactado
pola empresa GALAICONTROL S.L.
2º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación das obras do proxecto indicado no punto anterior, mediante
un procedemento aberto e trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
3º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á partida orzamentaria 4410.639.00.58, por un importe de 1.509.102,61 €, máis o 16% (241.456,42 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de
1.750.559,03 € (UN MILLÓN SETECENTOS CINCOENTA MIL CINCOCENTOS CINCOENTA E NOVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)
4º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente.
6(250).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA INSTALACIÓN DE REDE
SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO, MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NO ENTORNO DA RÚA CELSO EMILIO FERREIRO. EXPTE.
205/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 3.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 1.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto que se achega no expediente para a execución das obras de instalación da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento,me-

llora da eficiencia lumínica e mellora da seguridade vial no entorno da rúa Celso Emilio Ferreiro, redactado pola empresa PETTRA (Plans Estratéxicos Territoriais de Transporte e Ambientais S.L.)
2º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación das obras do proxecto indicado no punto anterior, mediante
un procedemento aberto e trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
3º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á partida orzamentaria 5110.619.00.59, por un importe de 654.997,30 €, máis o 16% (104.799,57 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de
759.796,87 € (SETECENTOS CINCOENTA E NOVE MIL SETECENTOS NOVENTA E
SEIS EUROS CON OITENTA E SETE CÉNTIMOS).
4º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente.

7(251).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA INSTALACIÓN DE REDE
SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NA RÚA STO. DOMINGO, CONDESA CASA BÁRCENA E SAN SALVADOR. EXPTE. 203/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 4.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 1.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto que se achega no expediente para a execución das obras de instalación da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e mellora da eficiencia lumínica nas rúas Santo Domingo, Condesa Casa Bárcena e San Salvador,
redactado pola empresa PETTRA (PLANS ESTRATÉXICOS TERRITORIAIS DE TRANSPORTE E AMBIENTAIS S.L.)
2º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación das obras do proxecto indicado no punto anterior, mediante
un procedemento aberto e trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
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3º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á partida orzamentaria 4410.639.00.60, por un importe de 1.192.800,78 €, máis o 16% (190.848,12 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de
1.383.648,90 € (UN MILLÓN TRESCENTOS OITENTA E TRES MIL SEISCENTOS CORENTA E OITO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)
4º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente.
8(252).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA INSTALACIÓN DE REDE
SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NA RÚA PI Y MARGALL, ENTRE PASEO DE ALFONSO XII E CHILE. EXPTE. 201/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 4.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 1.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto que se achega no expediente para a execución das obras de instalación da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e mellora da eficiencia lumínica na rúa Pi y Margall (entre Paseo Alfonso XII e Chile), redactado
pola empresa VILAR MONTORO INGENIERÍA S.L.P.
2º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación das obras do proxecto indicado no punto anterior, mediante
un procedemento aberto e trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
3º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á partida orzamentaria 4410.639.00.61, por un importe de 1.518.210,54 €, máis o 16% (242.913,69 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de
1.761.124,23 € (UN MILLÓN SETECENTOS SESENTA E UN MIL CENTO VINTECATRO EUROS CON VINTETRÉS CÉNTIMOS)
4º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente
9(253).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN INSTALACIÓN DE REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NA RÚA PI Y MARGALL ENTRE CHILE E LÓPEZ MORA. EXPTE. 202/440.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 4.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 1.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto que se achega no expediente para a execución das obras de instalación da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e mellora da eficiencia lumínica na rúa Pi y Margall (entre Chile e López Mora), redactado pola empresa VILAR MONTORO INGENIERÍA S.L.P.
2º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación das obras do proxecto indicado no punto anterior, mediante
un procedemento aberto e trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
3º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á partida orzamentaria 4410.639.00.62, por un importe de 1.109.310,16 €, máis o 16% (177.489,63 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de
1.286.799,79 € (UN MILLÓN DOUSCENTOS OITENTA E SEIS MIL SETECENTOS NOVENTA E NOVE EUROS CON SETENTA E NOVE CÉNTIMOS)
4º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente.
10(254).EXPEDIENTE DE CONTATACIÓN DA INSTALACIÓN DE REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NAS RÚAS DOCTOR
CADAVAL (ENTRE PORTA DO SOL E LÓPEZ DE NEIRA), LUGO E PERÚ. EXPTE. 197/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 4.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 1.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto que se achega no expediente para a execución das obras de instalación da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e mellora da eficiencia lumínica nas rúas Dr. Cadaval (entre Porta do Sol e López de Neira), Lugo e
Perú, redactado pola empresa INGENIA PROYECTOS TÉCNICOS S.L
2º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación das obras do proxecto indicado no punto anterior, mediante

S.extr.urx. 11.03.10

un procedemento aberto e trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
3º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á partida orzamentaria 4324.619.00.63, por un importe de 702.202,54 €, máis o 16% (112.352,41 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de
814.554,95 € (OITOCENTOS CATORCE MIL CINCOCENTOS CINCOENTA E CATRO
EUROS CON NOVENTA E CINCO CÉNTIMOS)
4º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente.
11(255).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA INSTALACIÓN DE REDE
SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NA RÚA PIZARRO,
ENTRE PRAZA ISABEL A CATÓLICA E URZÁIZ. EXPTE. 204/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 3.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 1.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o proxecto que se achega no expediente para a execución das obras de instalación da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e mellora da eficiencia lumínica na rúa Pizarro (entre Praza Isabel la Católica e Urzáiz), redactado
pola empresa TECNIGAL.
2º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación das obras do proxecto indicado no punto anterior, mediante
un procedemento aberto e trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
3º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á partida orzamentaria 4324.619.00.64, por un importe de 1.732.882,89 €, máis o 16% (277.261,26 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de
2.010.144,15 € (DOUS MILLÓNS DEZ MIL CENTO CORENTA E CATRO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS)
4º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente

12(256).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA Á DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NAS RÚAS BOLIVIA
(ENTRE GRAN VÍA E PANAMÁ) E PADRE DON RÚA. EXPTE. 216/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 10.03.10, o informe xurídico, do 9.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 5.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación da asistencia á dirección facultativa das obras de instalación
da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e mellora da eficiencia lumínica na rúa Bolivia (entre Gran Vía e Panamá) e Padre Don Rúa, mediante un procedemento NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE en base ao artigo 158.e) da
LCSP, e trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26
de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local
(FEESL), e o artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
2º.- Autorizar un gasto para a citada contratación con cargo á partida orzamentaria
4410.639.00.56, por un importe de 18.413,44 €, máis o 16% (2.946,15 €) correspondente ao
IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de 21.359,59 € (VINTEÚN MIL TRESCENTOS CINCOENTA E NOVE EUROS CON CINCOENTA E NOVE
CÉNTIMOS).
3º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente
13(257).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA Á DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NA RÚA LÓPEZ
MORA ( ENTRE PI Y MARGALL E JOSÉ FRAU RUÍZ-PINTOR).
. EXPTE.
217/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 10.03.10, o informe xurídico, do 9.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 5.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación da asistencia á dirección facultativa das obras de instalación
da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e me-
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llora da eficiencia lumínica na rúa López Mora (entre Pi y Margall e José Frau Ruíz), mediante un procedemento NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE en base ao artigo 158.e) da
LCSP, e trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26
de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local
(FEESL), e o artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
2º.- Autorizar un gasto para a citada contratación con cargo á partida orzamentaria
4410.639.00.57, por un importe de 18.994,56 €, máis o 16% (3.039,13 €) correspondente ao
IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de 22.033,69 €
(VINTEDOUS MIL TRINTA E TRES EUROS CON SESENTA E NOVE CÉNTIMOS).
3º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente.
14(258).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA Á DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NA RÚA LÓPEZ
MORA, ENTRE JOSÉ FRAU RUÍZ-PINTOR E CAMELIAS. EXPTE. 218/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 10.03.10, o informe xurídico, do 9.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 5.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación da asistencia á dirección facultativa das obras de instalación
da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e mellora da eficiencia lumínica na rúa López Mora (entre José Frau Ruíz e Camelias), mediante
un procedemento NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE en base ao artigo 158.e) da LCSP, e
trámite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o
artigo 96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
2º.- Autorizar un gasto para a citada contratación con cargo á partida orzamentaria
4410.639.00.58, por un importe de 19.022,31 €, máis o 16% (3.043,57 €) correspondente ao
IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de 22.065,88 €
(VINTEDOUS MIL SESENTA E CINCO EUROS CON OITENTA E OITO CÉNTIMOS).
3º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente .

15(259).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA Á DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NA RÚA PI Y MARGALL, ENTRE PASEO DE ALFONSO XII E CHILE. EXPTE. 219/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 10.03.10, o informe xurídico, do 9.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 5.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación da asistencia á dirección facultativa das obras de instalación
da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e mellora
da eficiencia lumínica na rúa Pi y Margall (entre Paseo Alfonso XII e Chile), mediante un procedemento NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE en base ao artigo 158.e) da LCSP, e trámite
de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro, polo
que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o artigo 96
da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
2º.- Autorizar un gasto para a citada contratación con cargo á partida orzamentaria
4410.639.00.61, por un importe de 19.137,11 €, máis o 16% (3.061,94 €) correspondente ao
IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de 22.199,05 €
(VINTEDOUS MIL CENTO NOVENTA E NOVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS).
3º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente.
16(260).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA Á DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA NA RÚA PIZARRO,
ENTRE PRAZA ISABEL A CATÓLICA E URZÁIZ. EXPTE. 220/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 10.03.10, o informe xurídico, do 9.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área
de Servizos Xerais, do 5.03.10, conformado polo xefe, o asesor xurídico e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar os pregos de prescripcións técnicas e de condicións administrativas particulares,
incluindo as FEC (Follas de especificación do contrato) correspondentes, que se achegan no
expediente, para á contratación da asistencia á dirección facultativa das obras de instalación
da rede separativa de pluviais, renovación das redes de abastecemento e saneamento, e mellora
da eficiencia lumínica na rúa Pizarro (entre Praza Isabel la Católica e Urzáiz), mediante un
procedemento NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE en base ao artigo 158.e) da LCSP, e trá-
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mite de urxencia, ao amparo do artigo 17.1 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro,
polo que se crea o Fondo Estatal para o emprego e sostenibilidade local (FEESL), e o artigo
96 da LCSP, a efectos de reducción de prazos.
2º.- Autorizar un gasto para a citada contratación con cargo á partida orzamentaria
4324.619.00.64, por un importe de 21.843,06 €, máis o 16% (3.494,89 €) correspondente ao
IVE soportado pola Administración Local, o que fai un importe total de 25.337,95 € (VINTECINCO MIL TRESCENTOS TRINTA E SETE EUROS CON NOVENTA E CINCO
CÉNTIMOS).
3º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente
17(261).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRO ELÉCTRICO Á ESTACIÓN DE BOMBEO DO DEPÓSITO DE CANDEÁN CON CARGO A
COTAS DE ENGANCHE-AQUALIA. EXPTE. 226/440.
Examinadas as actuacións do expediente, e de acordo co informe-proposta do xefe administrativo da Área de Servizos Xerais, do 10..03.10, conformado polo xefe e a concelleira-delegada da Área de Servizos Xerais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar a memoria valorada presentada pola empresa Aqualia, con data 1 de marzo,
para executa-las obras de subministro eléctrico á estación de bombeo do depósito de Candeán, cun presuposto total de 20.025,49 €, sen IVE engadido.
2º.- Adxudicar a execución de ditas obras á “Aqualia ”, empresa consesionaria do servizo
municipal de abastecemento e saneamento, por un importe de 20.025,49 € (sen IVE) e con
cargo ao saldo da “ Conta de Ingresos de Acometidas ás redes de abastecemente e saneamento municiais” que xestiona dita empresa como concesionaria do servicio, según informe
do xefe do servizo de investimentos de data 17 de febreiro”
18(262).ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPAIS. EXPTE. 50522/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 5.03.10, o informe xurídico, do 3.03.10, e de acordo co informe-proposta do xefe de Área de Benestar
Social, do 03.03.10, conformado pola concelleira delegada de dita Área, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente nº 50522/301 para
a contratación das obras de “Eliminación de barreiras arquitectónicas en
edificios e dependencias municipais”

2º.- Aprobar o proxecto de execución de construción das obras
Eliminación de barreiras arquitectónicas en edificios e dependencias
municipais” redactado por Besada y Failde, BMJ arquitectos S.C.P.
3º.- Aprobar o gasto de 180832,40 euros para a execución das obras de
de “Eliminación de barreiras arquitectónicas en edificios e dependencias
municipais”que se imputarán á partida FEESL/3130.6320055 –
Eliminación barreiras arquitéctonicas en edificios municipais-.
4º Aprobar o expediente de contratación que contén o prego de cláusulas
administrativas particulares para a contratación das obras por
procedemento negociado sen publcidade con múltiples criterios de
adxudicación de data 1 de marzo de 2010.
5º Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista e
solicitar ofertas a tres empresas capacidadas para a realización do
obxecto do contrato.

19(263).MELLORAS DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO CAMPO DE
FÚTBOL DE STA. MARIÑA. EXPTE. 9377/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 3.03.10, e de acordo co informe-proposta do director deportivo do IMD,
do 03.03.10, conformado pola concelleiro delegado da Área de Deportes, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente nº 9377-333 para a contratación das
obras de “Mellora das instalacións deportivas do campo de fútbol de Santa Mariña”.
2º.- Aprobar o proxecto de execución de construción das obras “Mellora das instalacións
deportivas do campo de fútbol de Santa Mariña, redactado por Naos 04 Arquitectos, SLP.
3º.- Aprobar o gasto de 312.050,60 € euros para a execución das obras de “Mellora das
instalacións deportivas do campo de fútbol de Santa Mariña” que se imputarán á partida
FEESL/4521.622.00.56
4º Aprobar o expediente de contratación que contén o prego de cláusulas administrativas
particulares para a contratación das obras por procedemento aberto con múltiples criterios de
adxudicación de data 26/02/2010.
5º Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción de
anuncios de licitación no Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra e Perfil do contratante do concello de Vigo.
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20(264).OBRAS DE RENOVACIÓN DA CLIMATIZADORA E INSTALACIÓN
DE PANEIS SOLARES NA PISCINA MUNICIPAL DAS TRAVESAS. EXPTE.
9378/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 5.03.10, o informe xurídico, do 3.03.10, e de acordo co informe-proposta do director deportivo do IMD,
do 03.03.10, conformado pola concelleiro delegado da Área de Deportes, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente nº 9378-333 para a contratación das
obras de “Renovación dunha climatizadora e instalación de paneis solares na piscina
municipal das Travesas”.
2º.- Aprobar o proxecto de execución de construción das obras “Renovación dunha
climatizadora e instalación de paneis solares na piscina municipal das Travesas”, redactado
por Naos 04 Arquitectos, SLP.
3º.- Aprobar o gasto de 172.391,20 euros para a execución das obras de “Renovación dunha
climatizadora e instalación de paneis solares na piscina municipal das Travesas” que se
imputarán á partida FEESL/4521.622.00.57
4º Aprobar o expediente de contratación que contén o prego de cláusulas administrativas
particulares para a contratación das obras por procedemento aberto con múltiples criterios de
adxudicación de data 26/02/2010.
5º Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción de
anuncios de licitación no Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra e Perfil do contratante do concello de Vigo.
21(265).CONSTRUCIÓN DUN PARQUE DEPORTIVO EN BARREIRO. EXPTE. 9379/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 5.03.10, o informe xurídico, do 3.03.10, e de acordo co informe-proposta do director deportivo do IMD,
do 03.03.10, conformado pola concelleiro delegado da Área de Deportes, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente nº 9379-333 para a contratación das
obras de “Construción dun parque deportivo en Barreiro”.
2º.- Aprobar o proxecto de execución de construción das obras “Construción dun parque
deportivo en Barreiro”, redactado por Naos 04 Arquitectos, SLP.
3º.- Aprobar o gasto de 1.046.122,00 € euros para a execución das obras de “Construción
dun parque deportivo en Barreiro” que se imputarán á partida FEESL/4521.609.00.58

4º Aprobar o expediente de contratación que contén o prego de cláusulas administrativas
particulares para a contratación das obras por procedemento aberto con múltiples criterios de
adxudicación de data 26/02/2010.
5º Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción de
anuncios de licitación no Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra e Perfil do contratante do concello de Vigo.
22(266).DIRECCIÓN DE OBRA DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN PARQUE DEPORTIVO EN BARREIRO. EXPTE. 9383/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 3.03.10, e de acordo co informe-proposta do director deportivo do IMD,
do 03.03.10, conformado pola concelleiro delegado da Área de Deportes, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente nº 9383-333 para a contratación da
Dirección das obras de construción do parque deportivo en Barreiro
2º.- Aprobar o gasto de 66.404,20 € euros para a execución da Dirección das obras de
construción do parque deportivo en Barreiro, que se imputarán á partida
FEESL/4521.609.00.58
4º.- Aprobar o expediente de contratación que contén o prego de cláusulas administrativas
particulares para a contratación das obras por procedemento aberto con múltiples criterios de
adxudicación de data 01/03/2010.
5º.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a invitación a
participar a un mínimo de 3 empresas.

23(267).PROXECTO DE RENOVACIÓN DAS REDES DE SERVIZOS DE AUGAS E ACTUACIÓNS DE CONSERVACIÓN DO ENTORNO DA COLEXIATA DE
VIGO – CASCO HISTÓRICO. EXPTE. 5465/307.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 3.03.10, e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de Patrimonio Histórico, do 03.03.10, conformado polo delegado da Área de Patrimonio Histórico, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente nº5465/307 para a contratación das
obras de renovación das redes de servizos de augas e actuacións de conservación no entorno
da Colexiata de Vigo, ubicada no casco histórico da cidade.
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2º.- Aprobar o proxecto de execución das obras de renovación das redes de servizos de
augas e actuacións de conservación no entorno da Colexiata de Vigo, ubicada no casco
histórico da cidade, redactado pola empresa Plans Estratéxicos Territoriais de Transporte e
Ambientais, S.L., (PETTRA)
3º.- Aprobar o gasto de 694.792,95 euros para a execución das obras de renovación das
redes de servizos de augas e actuacións de conservación no entorno da Colexiata de Vigo,
ubicada no casco histórico da cidade, que se imputarán á partida FEESL/4531.6190060.
4º Aprobar o expediente de contratación que contén o prego de cláusulas administrativas
particulares para a contratación das obras por procedemento aberto con múltiples criterios de
adxudicación de data 19 de febreiro de 2010.
5º Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción de
anuncios de licitación no Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra e Perfil do contratante do concello de Vigo.
24(268).REHABILITACIÓN DO ENTORNO DO CRUCEIRO VELLO DE
BOUZAS. EXPTE. 5468/307.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 3.03.10, e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de Patrimonio Histórico, do 03.03.10, conformado polo delegado da Área de Patrimonio Histórico, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente nº 5468/307 para a contratación das
obras de rehabilitación do entorno do Cruceiro Vello de Bouzas.
2º.- Aprobar o proxecto de execución das obras de rehabilitación do entorno do Cruceiro
Vello de Bouzas, redactado pola empresa “INGENIA PROYECTOS TÉCNICOS, S.L.”.
3º.- Aprobar o gasto de 188.113,90 euros para a execución das obras de rehabilitación do
entorno do Cruceiro Vello de Bouzas, que se imputarán á partida FEESL/4531.6190056.
4º- Aprobar o expediente de contratación que contén o prego de cláusulas administrativas
particulares para a contratación das obras por procedemento negociado sen publicidade con
múltiples criterios de adxudicación de data 19 de febreiro de 2010.
5º- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a invitación a
participar a un mínimo de 3 empresas.
25(269).REHABILITACIÓN DO ENTORNO DA PRAZA DIEGO SANTOS E
RENOVACIÓN DAS REDES DE SANEAMENTO E REDE SEPARATIVA DE AUGAS. EXPTE. 5469/307.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 3.03.10, e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de Patrimonio Histórico, do 3.03.10, conformado polo delegado da Área de Patrimonio Histórico, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente nº5469/307 para a contratación das
obras de rehabilitación da Praza de Diego Santos e renovación das redes de saneamento e
rede separativa de augas.
2º.- Aprobar o proxecto de execución das obras de rehabilitación da Praza de Diego Santos e
renovación das redes de saneamento e rede separativa de augas, redactado pola empresa “INGENIA PROYECTOS TÉCNICOS, S.L.”.
3º.- Aprobar o gasto de 261.024,81 euros para a execución das obras de rehabilitación da
Praza de Diego Santos e renovación das redes de saneamento e rede separativa de augas, que
se imputarán á partida FEESL/4531.6190057.
4º.- Aprobar o expediente de contratación que contén o prego de cláusulas administrativas
particulares para a contratación das obras por procedemento aberto con múltiples criterios de
adxudicación de data 19 de febreiro de 2010.
5º.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción
de anuncios de licitación no Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra e Perfil do contratante do concello de Vigo.
26(270).PROXECTO DE RENOVACIÓN DE REDES DE SUBMINISTRO DE
AUGA E RENOVACIÓN DO ALUMEADO PÚBLICO PARA MELLORA ENERXÉTICA DO ENTORNO DA SUBIDA AO CASTELO. EXPTE. 5467/307.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 9.03.10, o informe xurídico, do 3.03.10, e de acordo co informe-proposta da xefa do Servizo de Patrimonio Histórico, do 03.03.10, conformado polo delegado da Área de Patrimonio Histórico, a
Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente nº5467/307 para a contratación das
obras de renovación das redes de subministro de auga e renovación do alumeado público
para a mellora enerxética do entorno da subida ó Castelo.
2º.- Aprobar o proxecto de execución das obras de renovación das redes de subministro de
auga e renovación do alumeado público para a mellora enerxética do entorno da subida ó
Castelo redactado pola empresa Plans Estratéxicos Territoriais de Transporte e Ambientais,
S.L., (PETTRA)

S.extr.urx. 11.03.10

3º.- Aprobar o gasto de 183.567,40 euros para a execución das obras de renovación das redes
de subministro de auga e renovación do alumeado público para a mellora enerxética do
entorno da subida ó Castelo, que se imputarán á partida FEESL/4531.6190058.
4º.- Aprobar o expediente de contratación que contén o prego de cláusulas administrativas
particulares para a contratación das obras por procedemento negociado sen publicidade con
múltiples criterios de adxudicación de data 19 de febreiro de 2010.
5º.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a invitación a
participar a un mínimo de 3 empresas.
27(271).CREACIÓN DE ÁREAS ETNOARQUEOLÓXICAS MEDIANTE
UNHA POSTA EN VALOR DOS BENS PATRIMONIAIS DAS PARROQUIAS DE
CANDEÁN, ZAMÁNS E SAIÁNS DE VIGO. EXPTE. 5470/307.
A Xunta de Goberno local retira este expediente.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás dez horas e catorce minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

