ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do de 27 de abril de 2010

ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

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

D. Xulio Calviño Rodríguez

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 dezaoito horas e tres minutos do día vinte e sete de abril
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 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:
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1(519).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE INSTALACIÓN
DE REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, 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 26.04.10, e de
acordo coa proposta da Mesa de Contratación celebrada o día 23.04.10, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a SERCOYSA PROYECTOS Y OBRAS, S.A., o
procedemento aberto para a contratación das “OBRAS DE INSTALACIÓN DA REDE
SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA LUMÍNICA DA RÚA TOMÁS A.
ALONSO (CURVA DE SAN GREGORIO)” (expediente 195-440) por un prezo total de
1.148.405,89 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 158.400,81 euros) e
coas seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 11 persoas, aportan a maiores 2 persoas
procedentes de situación legal de desemprego das que 2 son desempregadas de larga
duración.
Fixa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 3 %.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.
Propón a execución das seguintes melloras valoradas por un importe total de
21.013,47 euros:
1. Substitución pavimento lousas granito rosa porriño80x80x4
vermello Venezuela 80x40x4 cm
2. Revestimento con morteiro en pozos (41 unidades)
3. Xuntas estancas en pozos de saneamento (41 unidades)
4. Xardineira mod. Sifu 710+ (2 unidades)

a baldosas

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 11-03-2010 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar, que
incluirá ademais a certificación de acharse ao corrente das súas obrigacións
tributarias co Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.(A non existencia
de débedas de carácter tributario co concello de Vigo se comprobará directamente
por esta administración).

−

Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria
esixida.

−

Ter ingresado na conta do concello o custe dos anuncios de licitación por importe
de 698, 98 euros.

3º.- Esta proposta de adxudicación provisional se converterá en proposta de adxudicación
definitiva sen necesidade dun novo acordo da mesa de contratación, se se presentan os
documentos esixidos no apartado 2º da proposta.

2(520).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL 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. 196/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 26.04.10, e de
acordo coa proposta da Mesa de Contratación celebrada o día 23.04.10, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a U.T.E. SERCOYSA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. FOMENTO DE ÁRIDOS Y OBRAS, S.L.U. o procedemento aberto para a contratación das
“OBRAS DE INSTALACIÓN DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN
DAS REDES DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA
LUMÍNICA DA RÚA BOLIVIA (ENTRE GRAN VÍA E PANAMÁ) E PADRE DON
RÚA” (expediente 196-440) por un prezo total de 1.609.801,12 euros IVE incluído (a cota
correspondente o IVE é de 222.041,53 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 14 persoas, aportan a maiores 3 persoas
procedentes de situación legal de desemprego das que 3 son desempregadas de larga
duración.
Fixa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 3 %.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.
Propón a execución das seguintes melloras valoradas por un importe total de
36.287,49 € euros:
1.
2.
3.
4.

Bancos de madeira (15 unidades)
Xuntas estancas en pozos de saneamento resina epoxi (83 unidades)
Tapas de fundición recheables C-250 (152 unidades)
Revestimento con morteiro de alta resistencia en pozos(83 unidades)
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Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 11-03-2010 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar, que
incluirá ademais a certificación de acharse ao corrente das súas obrigacións
tributarias co Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.(A non existencia
de débedas de carácter tributario co concello de Vigo se comprobará directamente
por esta administración).

−

Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria
esixida.

−

Ter ingresado na conta do concello o custe dos anuncios de licitación por importe
de 698, 98 euros.

3º.- Esta proposta de adxudicación provisional se converterá en proposta de adxudicación
definitiva sen necesidade dun novo acordo da mesa de contratación, se se presentan os
documentos esixidos no apartado 2º da proposta.

3(521).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL 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). EXPTE.
199/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 26.04.10, e de
acordo coa proposta da Mesa de Contratación celebrada o día 23.04.10, a Xunta de Goberno
local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a empresa MOVEXVIAL, S.L. (B-36.684.157) o
procedemento aberto para a contratación das “OBRAS DE INSTALACIÓN DE REDE
SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DAS REDES DE ABASTECEMENTO,
SANEAMENTO E MELLORA LUMINICA NA RÚA LOPEZ MORA ENTRE PI Y
MARGALL E JOSE FRAU RUIZ (expediente 199-440) por un prezo total de 1.660.604,96
euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 229.048,96 euros) e coas seguintes
prestacións adicionais:
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 12 persoas, aporta a maiores 2 persoas
procedentes de situación legal de desemprego das que 2 son desempregadas de larga
duración.
Fixa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 3 %.

•

•

Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.
Das melloras ofertadas admitense as seguintes valoradas pola administración nun
importe total de 47.161,06 euros:

19 ud Tapas recheables 50x50
79 ud Tapas recheables 60x60
2 ud Tapas recheables 80x80
76 Selado pozos morteiro hidrófugo
13 m Xardineiras granito gris alba con cimentación de formigón HM20
1 Cadro de mando multiusos serie TEUCRO
867,85 m2 reforzo mallado base formigón entrada graxes e aparcadoiros
5 ud sinalización vertical e horizontal praza aparcadoiro minusválidos

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 11-03-2010 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar, que incluirá
ademais a certificación de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado,
Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.(A non existencia de débedas de carácter
tributario co concello de Vigo se comprobará diretamente por esta administración).

−

Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

−

Ter ingresado na conta do concello o custe dos anuncios de licitación por importe de 709,
80 euros.

Esta proposta de adxudicación provisional se converterá en proposta de adxudicación
definitiva sen necesidade dun novo acordo da mesa de contratación, se se presentan os
documentos esixidos no apartado 2º da proposta.
4(522).APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE E
NOMEAMENTO
DA
DIRECCIÓN
FACULTATIVA
DA
OBRA
“ACONDICIONAMENTO DA SENDA PEONIL DA AVENIDA DE EUROPA”.
EXPTE. 1433/443.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Área de
Servizos Xerais, do 26.04.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra ACONDICIONAMENTO DA SENDA
PEONIL DA AVENIDA DE EUROPA
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2. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. JUAN
AGUIRRE RODRÍGUEZ Y D. JUAN HANSEN GARCÍA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria DIZ CONSTRUCCIONES Y
PROYECCIONES, S.L., a cal a súa vez xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á
Autoridade Laboral competente, ao servizo de prevención constituido na empresa ou concertado con entidade especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos representantes dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por
escrito e de forma razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do
Real Decreto 1627/1997).
5(523).APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE E
NOMEAMENTO
DA
DIRECCIÓN
FACULTATIVA
DA
OBRA
“ACONDICIONAMENTO DA REDE DE PLUVIAIS DA AVENIDA DE EUROPA.
MARXE SUR”. EXPTE. 1434/443.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe da Área de
Servizos Xerais, do 26.04.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1. Aprobar o plan de seguridade e saúde da obra ACONDICIONAMENTO DA REDE
DE PLUVIAIS NA AVDA. EUROPA. MARXE SUR
2. Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. JUAN
AGUIRRE RODRÍGUEZ e D. JUAN HANSEN GARCÍA
Do presente acordo daráselle traslado a empresa adxudicataria AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, FCC S.A. VIGO UTE , a cal a súa vez xunto co plan de seguridade e
saúde dará conta á Autoridade Laboral competente, ao servizo de prevención constituído na
empresa ou concertado con entidade especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei
31/1995, de 8 de novembro, a efectos do cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f);
ás persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos representantes dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto 1627/1997).

6(524).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN
DUN PARQUE DEPORTIVO EN BARREIRO. EXPTE. 9383/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 26.04.10, e de
acordo coa proposta da Mesa de Contratación celebrada o día 22.04.10, a Xunta de Goberno
local acorda:

1º.- Adxudicar provisionalmente a UTE ANTALSIS, S.L.-MOVEXVIAL, S.L.
o
procedemento aberto para a contratación da “CONTRATACIÓN DA CONSTRUCIÓN DUN
PARQUE DEPORTIVO EN BARREIRO” (expediente 9379-333) por un prezo total de
993.815, 90 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 137.078,06 euros) e coas
seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 13 persoas, aportan a maiores 3 persoas
procedentes de situación legal de desemprego das que 3 son desempregadas de larga
duración.
Fixa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 3 %.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.
Propón a execución das seguintes melloras valoradas por un importe total de
48.786,48 euros:
1. Taquillas de resina
2. Substitución de ml de barandilla de acero

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 11-03-2010 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar, que
incluirá ademais a certificación de acharse ao corrente das súas obrigacións
tributarias co Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.(A non existencia
de débedas de carácter tributario co concello de Vigo se comprobará diretamente
por esta administración).

−

Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria
esixida.

−

Ter ingresado na conta do concello o custe dos anuncios de licitación por importe
de 694, 26 euros.

3º.- Esta proposta de adxudicación provisional se converterá en proposta de adxudicación
definitiva sen necesidade dun novo acordo da mesa de contratación, se se presentan os
documentos esixidos no apartado 2º da proposta.
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7(525).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE RENOVACIÓN
DAS REDES DE SERVIZOS DE AUGAS E ACTUACIÓNS DE CONSERVACIÓN DO
ENTORNO DA COLEXIATA DE VIGO, UBICADA NO CASCO HISTÓRICO DE
VIGO. EXPTE. 5465/307.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 26.04.10, e de
acordo coa proposta da Mesa de Contratación celebrada o día 22.04.10, a Xunta de Goberno
local acorda:

1º.- Adxudicar provisionalmente a empresa C.ALDASA, S.L.U., o procedemento aberto 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, CON CARGO AO FONDO ESTATAL
PARA O EMPREGO E A SOSTENIBILIDADE LOCAL (expediente 5465-307) por un
prezo total de 660.053,30 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 91.041,83
euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 7 persoas, aporta a maiores 1 persoa
procedente de situación legal de desemprego das que 1 e desempregada de larga
duración.
Fixa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 3 %.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados
no prego de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é
de 60 meses.
Propón a execución das seguintes melloras valoradas por un importe total de 34.739,
65 euros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Revestimento con mortero de alta resistencia en pozo de rexistro.
Tapas recheas en arquetas de rexistro.
Xardiñeira 45*25 en chapa de 5 mm.
Xardiñeira 80*40 en chapa de 5 mm.
Plantacións arbóreas.
Alcorques.
Recercados de alcorques en inox.
Luminarias Brazo pared Vigo H de Setga y luminarias Vigo H de Setga.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 11-03-2010 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
−

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar, que incluirá
ademais a certificación de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado,

Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.(A non existencia de débedas de carácter
tributario co concello de Vigo se comprobará diretamente por esta administración).
−

Resgardo da garantía definitiva e, no seu caso, da garantía complementaria esixida.

−

Ter ingresado na conta do concello o custe dos anuncios de licitación por importe de 706,
70 euros.

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

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

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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