ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 11 de maio de 2010

ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Eudosio Álvarez Álvarez
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. Eudosio Álvarez Álvarez

D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Carlos López Font
D. José Manuel Mariño Mendoza

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Iolanda Veloso Ríos
Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e doce minutos do día once de maio do ano
dous mil dez e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Álvarez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira,
Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co
obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día
remitida a todos os 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, e o titular da Asesoría
Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(787).-

RATIFICACIÓN DA URXENCIA.

A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

S.extr.urx. 11.05.10

2(788).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE “INSTALACIÓN
DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DE REDES DE
ABASTECEMENTO E MELLORA LUMÍNICA NA RÚA PI Y MARGALL (ENTRE
RÚA CHILE-LÓPEZ MORA). EXPTE. 202/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 10.05.10, e de
acordo coa proposta da Mesa de Contratación do 6.05.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS, S.L., 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 NA RÚA PI Y MARGALL
(ENTRE RÚA CHILE-LÓPEZ MORA) (expediente 202-440) por un prezo total de
1.222.459,79 euros IVE incluído (a cota correspondente ó IVE é de 168.615,14 euros) e coas
seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 9 persoas, aportan a maiores 2 persoas
procedentes da situación legal de desemprego das que 2 son desempregadas de larga
duración.
Fixa a achega 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
37.760,13 € euros:
1. Morteiro de alta resistencia para revestimento de pozos de rexistro (16 ud)
2. Incremento lousas granito ranuradas de 6 cm a 8 cm, para pasos de peóns (67
m2)
3. Xardineira modelo Sifu 710/2B, sobre columna tipo Nikolson Ayto NKB de
3,5 m (15 ud)
4. Xardineira de granito gris alba, semicircular (4 ud)
5. Xardineira de granito gris alba 90 cm de altura (18 m)

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 á 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 obrigas 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 709, 80 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(789).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE “INSTALACIÓN
DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DE REDES DE
ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E MELLORA LUMÍNICA NA RÚA PI Y
MARGALL (ENTRE PASEO DE ALFONSO XII E RÚA CHILE). EXPTE. 201/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 10.05.10, e de
acordo coa proposta da Mesa de Contratación do 6.05.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a EIRIÑA, S.L., 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 NA RÚA PI Y MARGALL (ENTRE PASEO DE ALFONSO
XII E RÚA CHILE) (expediente 201-440) por un prezo total de 1.673.068,02 euros IVE
incluído (a cota correspondente ó IVE é de 230.768 euros) e coas seguintes prestacións
adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 12 persoas, aportan a maiores 2 persoas
procedentes de situación legal d 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
75.846,41 euros:
1. Incremento de espesor nos pasos de peóns das lousas flamexadas vermello
Venezuela de 6 cm a 7 cm (149 m2)
2. Revestimento con morteiro de alta resistencia en pozos(118 ud)
3. Xuntas estancas en aneles prefabricados de pozos de saneamento (118 ud)
4. Canalización de Polietileno de diámetro 110 mm, para reserva municipal
(1156 m)

S.extr.urx. 11.05.10

5.
6.
7.
8.

Tapas recheables 100*80 (42 ud)
Tapas recheables de 60*60 (51 ud)
Tapas recheables de 40*40 (102 ud)
Xardineira de pedra con banco (4 m)

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 709, 80 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.

4(790).ADXUDICACIÓN
PROVISIONAL
DAS
OBRAS
DE
“REHABILITACIÓN DA ESCOLA INFANTIL DA RÚA CASIANO MARTÍNEZ”.
EXPTE. 238/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 10.05.10, e de
acordo coa proposta da Mesa de Contratación do 7.05.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Excluír do presente procedemento ós licitadores Construcciones Caselas, S.L., e
Eduardo Boan Álvarez, por non acreditar a solvencia económica financeira e técnica.
2º.-Excluír do presente procedemento á mercantil Plygepe, S.L., por ofertar un prezo de
execución superior ó tipo de licitación.
3º.- Adxudicar provisionalmente a CONSTRUCCIONES PARAXE, S.L. (CIF B36.770.535), o procedemento aberto para a contratación das obras de “REHABILITACIÓN
DA ESCOLA INFANTIL DA RÚA CASIANO MARTÍNEZ” (expediente 238-440), por un
prezo total de 233.601,96 euros, IVE incluído, (a cota correspondente ó IVE é de 32.220,96
euros) e coas seguintes prestacións adicionais:

•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 5 persoas, aportan a maiores 1 persoa
procedente de situación legal de desemprego das que 1 é 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
12.284,12 euros:
1. 2 ud balancín pegaso xogo de porterías F7
2. 1 ud sobe e baixa cabaliño
3. 1 ud bambán pitiusa mixto
4. 2 ud balancín parchís.
5. 42 ud camas amontoables.
6. 10 ud berce bebe
7. 6 ud mesa redonda.
8. 35 ud cadeiras polipropileno

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-03-2010 e a oferta presentada.
4º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes á inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
−

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 664,94 euros.

5º.- 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 4º da proposta.

5(791).ADXUDICACIÓN
PROVISIONAL
DAS
OBRAS
DE
“REHABILITACIÓN DA ESCOLA INFANTIL DA RÚA TOMÁS ALONSO”. EXPTE.
237/440.

S.extr.urx. 11.05.10

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 10.05.10, e de
acordo coa proposta da Mesa de Contratación do 7.05.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Excluír do presente procedemento os licitadores Construcciones Caselas, S.L., e
Eduardo Boan Álvarez, por non acreditar a solvencia económica financeira e técnica.
2º.-Excluír do presente procedemento á mercantíl Proyect Isauro 25, S.L., por non acreditar
a solvencia técnica e porque o seu obxecto social non a faculta para a execución do contrato.
3º.- Adxudicar provisionalmente a CONSTRUCCIONES PARAXE, S.L. (CIF B36.770.535), o procedemento aberto para a contratación das obras de “REHABILITACIÓN
DA ESCOLA INFANTIL DA RÚA TOMÁS ALONSO” (expediente 237-440). por un prezo
total de 233.601,96 euros, IVE incluído, (a cota correspondente ó IVE é de 32.220,96 euros)
e coas seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 5 persoas, aportan a maiores 1 persoa
procedente de situación legal de desemprego das que 1 é 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
12.250,60 euros:
1. 4 ud balancín pegaso
2. 1 ud sobe e baixa cabaliño
3. 1 ud bambán pitiusa mixto
4. 2 ud balancín parchís.
5. 1 ud Casita duende.
6. 42 ud camas amontoables.
7. 9 ud berce bebé.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 25-03-2010 e a oferta presentada.
4º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes á inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
−

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 664,94 euros.

5º.- 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 4º da proposta.

6(792).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE “INSTALACIÓN
DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DE REDES DE
ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E MELLORA LUMÍNICA NA RÚA
PIZARRO”. EXPTE. 204/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 10.05.10, e de
acordo coa proposta da Mesa de Contratación do 7.05.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.Excluír
do
presente
procedemento
á
UTE
AQUALIA-AQUALIA
INFRAESTRUCTURAS por falta de poder de representación da persoa que presenta a oferta
por parte de AQUALIA INFRAESTRUCTURAS.
2º.- Adxudicar provisionalmente á mercantil MOVEXVIAL, S.L., 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 NA RÚA PIZARRO” (expediente 204-440) por
un prezo total de 1.909.636,08 euros, IVE incluído, (a cota correspondente ó IVE é de
263.398,08 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 13 persoas, aportan a maiores 3 persoas
procedentes de situación legal do 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
86.545,81 euros (sen IVE):

S.extr.urx. 11.05.10

Precio unitario
Importe (sen IVE)
(sen IVE)
ud
14
140,00 €
1.960,00 €
Tapa recheable 40x40 cm, acabado en lousa de granito de 4 cm, grabado servizo correspondente
21
155,00 €
3.255,00 €
ud
Tapa recheable de 50x50, acabado en lousa de granito de 4 cm, grabado servizo correspondente
ud
61
170,43 €
10.396,23 €
Tapa recheable de 60x60, acabado en lousa de granito de 4 cm, grabado servizo correspondente
ud
5
182,33 €
911,65 €
Tapa recheable de 80x80, acabado en lousa de granito de 4 cm, grabado servizo correspondente
46
134,47 €
6.185,62 €
ud
Revestimento de pozos de rexistro con morteiro hidrófugo
ud
46
139,23 €
6.404,58 €
Execución de xuntas estancas en pozos de rexistro
ud de Edigal ou Monolit
1 de Arelsa
2.300,00 €
2.300,00 €
Sustitución de cadro de mando de alumeado por cadro de mando multiusos serie Teucro
2
2.775,08 €
5.550,16 €
Xardineira angular con banco modelo Piñeiro Angular de 3,50m, en granito macizo ud
ud
1
2.648,94 €
2.648,94 €
Xardineira con banco modelo Piñeiro doble de 4, 00m, en granito macizo
ud
1
3.153,50 €
3.153,50 €
Xardineira con banco modelo Pedrouco doble de 3,50m, en granito macizo
1
2.084,24 €
2.084,24 €
ud
Xardineira con banco modelo Pedrouco de 2,65m , en granito macizo
34
840,45 €
28.575,30 €
Xardineira modelo Serea 100 en aceiro cortén circular de 100 cm de diámetro e 60 cmudde altura
ud
6
1.072,19 €
6.433,14 €
Banco modelo Coia o similar de dimensións 2000x600x435/910 mm
ud
55
121,59 €
6.687,45 €
Tapa Rexess de fundición articulada para calzada con bloqueo automático
UNIDADE OFERTADA COMO MELLORA

Medición

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.
3º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes á inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
−

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 709, 80 euros.

4º.- 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 3º da proposta.

7(793).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE “INSTALACIÓN
DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DE REDES DE
ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E MELLORA LUMÍNICA NA RÚA
DR.CADAVAL”. EXPTE. 197/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 10.05.10, e de
acordo coa proposta da Mesa de Contratación do 7.05.10, a Xunta de Goberno local acorda:

1º.Excluír
do
presente
procedemento
á
UTE
AQUALIA-AQUALIA
INFRAESTRUCTURAS por falta de poder de representación da persoa que presenta a oferta
por parte de AQUALIA INFRAESTRUCTURAS.
2º.-Adxudicar provisionalmente á UTE formada polas mercantís EIRIÑA, S.L., e IMESAPI,
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 NA
RÚA DR. CADAVAL (ENTRE PORTA DO SOL E RÚA LÓPEZ DE NEIRA) (expediente
197-440) por un prezo total de 773.827,20 euros, IVE incluído, (a cota correspondente ó IVE
é de 106.734, 79 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 6 persoas, aportan a maiores 1 persoa
procedente de situación legal de desemprego da que 1 é 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
35.021,99 euros (sen IVE):
1.
2.
3.
4.

Revestimento con morteiro de alta resistencia en pozos de rexistro (37 uds)
Xunta estanca en pozos de saneamento con resina epoxi (37 uds)
Canalización de Polietileno Ø 110 mm, para reserva municipal (314 uds.)
Tapas de rexistro Rexess, con escudo do Concello, articuladas para calzada,
con bloqueo e xunta (41 uds).
5. Xardineira de granito, de sección 10/20 cm, altura variable entre 40-60 cm (10
uds)
6. Conxunto floral formado por columna Barcelona de 3 m altura, Slfu S 580/2 e
Saco de substrato JMS de 80 l (5 uds)
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.
3º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
−

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).

S.extr.urx. 11.05.10

−

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.

4º.- 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 3º da proposta.

8(794).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE “INSTALACIÓN
DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS, RENOVACIÓN DE REDES DE
ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E MELLORA LUMÍNICA NA RÚA LÓPEZ
MORA”. EXPTE. 200/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 11.05.10, e de
acordo coa proposta da Mesa de Contratación do 7.05.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a ORECO, S.A. (CIF A-36.614.691), o procedemento
aberto para a contratación das obras de “INSTALACIÓN DA REDE SEPARATIVA DE
PLUVIAIS, RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E
MELLORA LUMÍNICA NA RÚA LÓPEZ MORA” (expediente 200-440), por un prezo
total de 1.663.031,07 euros, IVE incluído, (a cota correspondente ó IVE é de 229.383,59
euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 12 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
54.266,87 euros:
1. 1080 m2 lastro branco Mera 14x14x12 cm flamexado na cara vista.
2. 411 m Aumento por troco da rigola de formigón por rigola de granito branco
Mera.

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 comprobarase 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 709,80 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.

9(795).ADXUDICACIÓN
PROVISIONAL
DAS
OBRAS
DE
“CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E MELLORA DE CENTROS DE SERVIZOS
SOCIAIS, SANITARIOS CULTURAIS E DEPORTIVOS NA ALAMEDA DE
BEMBRIVE”. EXPTE. 5097/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o 10.05.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Excluír do presente procedemento á mercantil Constructora Eshor, S.L. por non acreditar
a solvencia económica e técnica.
2º.- Adxudicar provisionalmente a EIRIÑA, S.L. (CIF 36005411) o procedemento aberto
para a contratación das “OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN E MELLORA
DE CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS, SANITARIOS CULTURAIS E DEPORTIVOS
NA ALAMEDA DE BEMBRIVE” (expediente 5097-446)”, por un prezo total de
347.991,90 euros, IVE incluído, (a cota correspondente ó IVE é de 47.998,88 euros) e coas
seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 6 persoas, aportan a maiores 1 persoas
procedentes de situación legal do desemprego das que 1 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
18314,81 € euros:
1. 1 ud Cedro O 20-25
2. 4.ud Liquidámbar 20-25

S.extr.urx. 11.05.10

3.
4.
5.
6.
7.

4 Ud Bétula útilis 20-25
5 ud Acer Palmatum 18-20
5 ud Cornus Florida 14-16
2 ud mesas e bancos
315,6 m canalización 110.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 18-03-2010 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes á inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
−

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 comprobarase 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 700,50 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.

10(796).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DO “PROXECTO DE PROTECCIÓN
E CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO E PAISAXÍSTICO DOS
XARDÍNS DO CASTRO”. EXPTE. 5092/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
realizada o 10.05.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente á mercantil EXCONSA, S.L., o procedemento aberto para a
contratación das obras do “PROXECTO DE PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DO
PATRIMONIO HISTÓRICO E PAISAXÍSTICO DOS XARDÍNS DO CASTRO”
(expediente 5092-446) por un prezo total de 338.834,21 euros, IVE incluído, (a cota
correspondente ó IVE é de 46.735,75 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 6 persoas, aportan a maiores 1 persoa
procedente de situación legal do desemprego das que 1 persoa é 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
17.818,90 euros:
1. Mellora pavimento de xabre (929 m2).
2. Varanda escaleira apartamento (11, 82 m).

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 18-03-2010 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 comprobarase 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 678, 86 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.

11(797).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DO “PROXECTO DE ADECUACIÓN
DUN CARRIL BICI NA AVENIDA DE CASTELAO”. EXPTE. 5091/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
realizada o 10.05.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a HIDROSCIVIL, S.L., (CIF 36.759.652) o procedemento
aberto para a contratación das OBRAS DO “PROXECTO DE ADECUACIÓN DUN
CARRIL BICI NA AVENIDA DE CASTELAO” (expediente 5091-446) por un prezo total
de 117.387,72 euros, IVE incluído, (a cota correspondente Ó IVE é de 16.191,41 euros) e
coas seguintes prestacións adicionais:

S.extr.urx. 11.05.10

•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 5 persoas, aportan a maiores 1 persoas
procedentes de situación legal dO desemprego das que 1 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
6.185,79 € euros:
1. 3.ud de formación de pasos elevados.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 18-03-2010 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes á inserción no perfil do contratante do presente
acordo, o adxudicatario provisional terá que presentar a seguinte documentación:
−

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 654,12 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.

12(798).ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DO “PROXECTO DE EFICIENCIA,
XESTIÓN
DE
RECURSOS
HÍDRICOS
E
OUTRAS
REDES
DE
SUBMINISTRACIÓN DE AUGA NA RÚA STA. CRISTINA”. EXPTE. 5090/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
realizada o 10.05.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente á mercantil CONSTRUCCIONES CRESPO, S.A., o
procedemento aberto para a contratación das obras do “PROXECTO DE EFICIENCIA,
XESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS E OUTRAS REDES DE SUBMINISTRACIÓN

DE AUGA NA RÚA STA. CRISTINA” (expediente 5090-446), por un prezo total de
219.784,35 euros, IVE incluído, (a cota correspondente ó IVE é de 30.315,08 euros) e coas
seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 5 persoas, aportan a maiores 1 persoa
procedente de situación legal de desemprego das que 1 persoa é 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
11.567,60 euros:
1.
2.
3.
4.

Revestido pozo (6 ud).
Xunta estanca en pozo (6 ud).
Tapa fundición recheable (20 ud).
Papeleira Strada 80 l (10 ud).

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 18-03-2010 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 comprobarase 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 703, 60 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.

13(799).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN
ALUMEADO PÚBLICO PARA AFORRO ENERXÉTICO NO CASCO
HISTÓRICO”. EXPTE. 5517/307.

S.extr.urx. 11.05.10

Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
realizada o 10.05.10, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.-Adxudicar provisionalmente á mercantil C.ALDASA, S.L.U., o procedemento aberto
para a contratación das obras de “RENOVACIÓN ALUMEADO PÚBLICO PARA
AFORRO ENERXÉTICO NO CASCO HISTÓRICO” (expediente 5517-307) por un prezo
total de 1.049.641,52 euros, IVE incluído, (a cota correspondente ó IVE é de 144.778,14
euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 10 persoas, aporta a maiores 2 persoas
procedentes de situación legal do desemprego das que 2 persoas 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
55.244,29 euros:
1. Revestimento con morteiro de alta resistencia en pozo de rexistro (37 uds)
1. Xuntas estancas con resina epoxi en pozos (37 uds)
2. Tapas recheas en arquetas de rexistro 80x80 (8 uds)
3. Tapas recheas en arquetas de rexistro 60x60(35 uds)
4. Tapas recheas en arquetas de rexistro 30x30 (12 uds)
5. Luminarias a maiores(10 uds)
6. Xardineira 80x40
(4 uds)
7. Xardineira 45x25
(4 uds)
8. Plantacións arbóreas(3 uds)
9. Gabias(3 uds)
10. Recercados de gabias en inox(3 uds)

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 30 de marzo de 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 695,88 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.

14(800).PROXECTO DE OBRA PARA A EXECUCIÓN DUNHA GLORIETA
NA RÚA COUTADAS. EXPTE. 7009/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do Servizo
de Desenvolvemento local e emprego, do 10.05.10, conformado polo concelleiro de
Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar o proxecto de Obra para a execución de unha Glorieta na rúa Coutadas, a execución
dun tramo de beirarrúa, fresado e reposición de capa rodadura existente, así como a limpeza
dun muro na rúa Santander, a realizar pola empresa Oresa S.L., por un montante de
50.168,26 €.

15(801).SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á SECRETARÍA XERAL DE
POLÍTICA LINGÜÍSTICA PARA REFORZAR O SERVIZO DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA. EXPTE. 1051/334.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica do
Servizo de Normalización Lingüística, do 5.05.10, conformado pola concelleira de
Xuventude, Igualdade e Normalización Lingüística, a Xunta de Goberno local acorda:
Aprobar a solicitude de subvención á Secretaría Xeral de Política Lingüística para reforzar o
SNL (contratación de persoal técnico para o SNL por un total de 10 meses) e para programas
de dinamización por un total de 85.000 euros, distribuídos do seguinte xeito: 35.000 euros
para a contratación de persoal e 50.000 euros para os programas de dinamización lingüística.

16(802).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE E NOMEAMENTO DA
COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE E DA SUPERVISIÓN TÉCNICA
MUNICIPAL DAS OBRAS DE “REHABILITACIÓN PARA A UBICACIÓN DUNHA
PINACOTECA”. EXPTE. 5604/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de
Patrimonio Histórico,do 10.05.10, conformado polo delegado da Área de Patrimonio
Histórico, a Xunta de Goberno local acorda:

S.extr.urx. 11.05.10

1.- Nomear a Juan Luís Piñeiro Ferradás e David Carvajal Rodríguez-Cadarso, arquitectos
municipais da Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo, como supervisores técnicos
municipais das obras de rehabilitación para a localización dunha pinacoteca.
2.- Nomear a Miguel Ángel Guerra Freire, en representación da empresa RODRÍGUEZ Y
RIVOIRA ARQUITECTOS, S.L.P., como coordinador de seguridade e saúde para as obras
de rehabilitación para a localización dunha pinacoteca.
3.- Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde das obras de rehabilitación para a localización
dunha pinacoteca, informado favorablemente por Miguel Ángel Guerra Freire, en
representación da empresa RODRÍGUEZ Y RIVOIRA ARQUITECTOS, S.L.P.

17(803).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE E NOMEAMENTO DA
COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE E DA SUPERVISIÓN TÉCNICA
MUNICIPAL DAS OBRAS DE “REHABILITACIÓN DO ENTORNO DO
CRUCEIRO VELLO DE BOUZAS”. EXPTE. 5605/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de
Patrimonio Histórico do 10.05.10, conformado polo delegado da Área de Patrimonio
Histórico, a Xunta de Goberno local acorda:
1.- Nomear a Juan Aguirre Rodríguez e Juan Hansen García, enxeñeiros municipais da
Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo, como supervisores técnicos municipais das
obras de rehabilitación do contorno do Cruceiro Vello de Bouzas.
2.- Nomear a Mª Jesús Iglesias Mouteira, en representación da empresa INGENIA, como
coordinadora de seguridade e saúde para as obras de rehabilitación do contorno do Cruceiro
Vello de Bouzas.
3.- Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde das obras de rehabilitación do contorno do
Cruceiro Vello de Bouzas, informado favorablemente por Mª Jesús Iglesias Mouteira, en
representación da empresa INGENIA.

18(804).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE E NOMEAMENTO DA
COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE E DA SUPERVISIÓN TÉCNICA
MUNICIPAL DAS
OBRAS
DE
“RENOVACIÓN
DAS
REDES
DE
SUBMINISTRACIÓN DE AUGA E RENOVACIÓN DO ALUMEADO PÚBLICO
PARA A MELLORA ENERXÉTICA DO ENTORNO DA SUBIDA Ó CASTELO ”.
EXPTE. 5606/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de
Patrimonio Histórico do 10.05.10, conformado polo delegado da Área de Patrimonio
Histórico, a Xunta de Goberno local acorda:

1.- Nomear a Juan Aguirre Rodríguez e Juan Hansen García, enxeñeiros municipais da
Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo, como supervisores técnicos municipais das
obras de renovación das redes de subministro de auga e renovación do alumeado público
para a mellora enerxética do contorno da subida ó Castelo.
2.- Nomear a Fernando José Vega Pla, en representación da empresa PETTRA, como
coordinador de seguridade e saúde para as obras de renovación das redes de subministro de
auga e renovación do alumeado público para a mellora enerxética do contorno da subida ó
Castelo.
3.- Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde 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, informado favorablemente por Fernando José Vega Pla, en representación da
empresa PETTRA.

19(805).NOMEAMENTO DE CATRO FUNCIONARIOS INTERINOS COMO
DIPLOMADOS/AS EN TRABALLO SOCIAL E BASES RECTORAS DO PROCESO
SELECTIVO. EXPTE. 19838/220.
Examinadas as actuacións do expediente, vista a proposta do técnico de organización e
planificación de RR HH de data 07-05-2010, conformada pola xefa do servizo de Recursos
Humanos e visto así mesmo o informe de fiscalización da Intervención Xeral do 10.05.2010,
a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.- Declarar a urxencia para proceder, previa selección, ó nomeamento de catro
funcionarios/as interinos/as por acumulación de tarefas, como diplomados/as en Traballo
Social, ao abeiro do exposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto
básico do empregado público, por un período máximo de seis meses, finalizando a relación
de servizo transcorrido dito período, xustificada nas necesidades do Servizo de Benestar
Social, nos termos da solicitude do seu xefe de Área de data 26 de marzo de 2010 e, en
consecuencia, autorizar o gasto por importe de 75.357,52€ con cargo á partida orzamentaria
922.0.140.00.00 -outras modalidades de contratación temporal- para facer fronte ás referidas
contratacións, finalizando a relación de servizo transcorrido dito período.
2º.- Nomear funcionaria interina por acumulación de tarefas como diplomada en Traballo
Social por un período máximo de seis meses, á Dª. BIBIANA VILARIÑO GUNTÍN, DNI
36.162.170-Y, aspirante que superou todos os exercicios do último proceso de selección de
persoal convocado para o nomeamento interino por acumulación de tarefas de diplomados/as
en Traballo Social, de conformidade co previsto no acordo da Xunta de Goberno Local de 25
de setembro do 2009 e na Instrución conxunta das Secretarías Xerais para a Administración
Pública e de Orzamentos e Gastos sobre procedementos de autorización de contratos de
persoal laboral e nomeamento de funcionarios interinos, así como co disposto no artigo
10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público.

S.extr.urx. 11.05.10

3º.- O referido nomeamento farase de conformidade co disposto no art. 10.1.d) da Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, rematando cando
transcorran os seis meses dende a data do nomeamento nos termos legalmente previstos.
4º.- Dar aprobación ás bases específicas reitoras do proceso selectivo de diplomados/as en
Traballo Social e que forman parte inseparable do presente acordo, ordenando a súa urxente
publicación no Taboleiro de Editos da Casa do Concello, así como dun extracto da
convocatoria nun dos diarios de mais difusión da localidade e na páxina web municipal
www.vigo.org.
5º.- Dispoñer que pola Alcaldía-Presidencia, tras a finalización do proceso de selección, se
proceda ó nomeamento de tres funcionarios/as interinos/as por acumulación de tarefas, como
diplomados/as en Traballo Social, ao abeiro do exposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007, do
12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, por un período máximo de seis meses,
dos/das tres candidatos/as propostos/as polo citado Órgano de Selección, para a realización
das tarefas propias do posto de traballo de diplomado/a en Traballo Social, percibindo como
retribucións o importe do soldo, retribucións complementarias e a parte proporcional da paga
extraordinaria do posto Cód. 81-Diplomado/a en Traballo Social, da RPT vixente, aprobada
pola Xunta de Goberno Local, na súa sesión de 21 de xaneiro de 2009, sendo adscritos/as ao
Servizo de Benestar Social, Cód. 301 .
Os/as candidatos/as propostos/as deberán aportar no Servizo de RR.HH. deste Concello os
orixinais da titulación esixida (Diplomatura en Traballo Social), Documento Nacional de
Identidade, tarxeta sanitaria, vida laboral actualizada e certificado médico ao que se refire o
apartado b) da base 1ª das que rexen a presente convocatoria.
6º.- A xornada laboral dos traballadores/as nomeados/as, desenvolverase preferentemente en
xornada continuada de mañá –07,45 a 15,00 horas-. En calquera caso, contarase con
dispoñibilidade horaria para traballar en quenda de tarde, si por requirimento do Servizo fose
necesario.
7º.- Os/as aspirantes que superen todas probas de que consta o proceso selectivo convocado
sen dereito a obter praza formarán parte dunha lista de substitucións, ordenada en función da
puntuación obtida (de maior a menor cualificación final obtida) aos efectos de poder ser
hipoteticamente nomeados interinamente como funcionarios/as interinos/as polas
circunstancias previstas no artigo 10.1 da Lei 7/2007, do 12 de abril, ou ser
excepcionalmente contratados como persoal laboral temporal para necesidades conxunturais,
previa tramitación do correspondente expediente administrativo, nos termos dos criterios
aprobados por acordo da Xunta de Goberno Local de 3 de marzo de 2008 (BOP do 11 de
abril de 2008), modificada por acordo da Xunta de Goberno Local de 24 de abril de 200
(BOP do 23 de xuño de 2009) e normativa de concordante aplicación e da lexislación
vixente. A referida lista engadirase a resultante do proceso selectivo aprobado pola Xunta de
Goberno Local de 25 de setembro de 2009, vixente na actualidade.

8.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo
de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso contenciosoadministrativo no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte ao da publicación do acto
que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos,
8, 25 e 46 da vixente Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa.

20(806).PRODUTIVIDADE DOS OFICIAIS CONDUTORES DE ALCALDÍA,
PRIMEIRO TRIMESTRE 2010. EXPTE. 19827/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 10.05.10, e de
acordo co informe-proposta do técnico de Organización e Planificación de Recursos
Humanos, do 30.04.10, conformado pola xefa do Servizo de Recursos Humanos e polo
concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:
Aboar ós seguintes funcionarios, que prestan servizos como condutores adscritos á Alcaldía,
as cantidades que para cada un deles se especifica, polo especial rendemento e dedicación
extraordinaria no desenvolvemento dos seus postos de traballo, mais alá do meramente
esixible polo desenvolvemento das súas funcións públicas, de conformidade co
regulamentado no artigo 5 do R. decreto 861/86, de 25 de abril, durante o primeiro trimestre
do ano 2010, de conformidade coa proposta do xefe de Relacións Públicas e Protocolo, de
data 12 de abril de 2010:
-

D. Basilio Costas Fernández, núm. persoal 10257, condutor da Alcaldía, por un
importe total de 1.334,99 €.
D. Camilo Fontán Balbuena, núm. persoal 22326, condutor da Alcaldía, por un
importe total de 1.533,68 €.

Déase traslado da presente resolución ós interesados, ó Comité de Persoal e á Intervención
Xeral, debendo expoñerse, así mesmo, no Taboleiro de Editos da Casa do Concello por prazo
de quince días.

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

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

S.extr.urx. 11.05.10

