ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 4 de xuño de 2010
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
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

D. Francisco Xabier Alonso Pérez

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Iolanda Veloso Ríos

Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e tres minutos do día catro de xuño 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.RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de goberno Local ratifica a urxencia da sesión.

2.APROBACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE “CONSTRUCIÓN ,
ADECUACIÓN E MELLORA DAS PISTAS DEPORTIVAS DA CIDADE. EXPTE.
5152/446.
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Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe da xefa do Secretario da Mesa de
Contratación do 3.06.2010, e o informe da técnico de Fiscalización e Control, do 4.06.10 co
conforme do Interventor Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.Adxudicar provisionalmente á mercantil Obras, Reformas y Saneamiento, S.L., o
procedemento aberto para a contratación das obras de CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN
E MELLORA DAS PISTAS DEPORTIVAS NA CIDADE”(Expediente 5152-446) por un
prezo total de 137.365,22 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 18.946,93
euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
•

•
•

•

Sobre o persoal mínimo medio esixido de 4 persoas, aportan a maiores 1 persoa
procedente de situación legal de desemprego das que 1 persoa é desempregada 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 IVE
incluído de 7.447,08 euros:
1. 4 ud. banco modelo Bilbao.
2. 4 ud papeleira modelo Bruma
3. 1 ud de xardineira de granito.

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 23 de abril 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
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.

3.CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A CRUZ VERMELLA
ESPAÑOLA PARA O SERVIZO DE PRIMEIROS AUXILIOS E TRANSPORTE
SANITARIO 2010. EXPTE. 78012/210.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe da xefa do Servizo de Transportes
do 27.05.2010. co conforme do concelleiro delegado de Mobilidade, Transporte e
Seguridade, así como o informe do titular da Asesoría Xurídica do 28.05.10 e da xefa de
Fiscalización co conforme do Interventor do 1.06.10, a Xunta de Goberno Local acorda:
1º.Aprobar o proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Cruz Vermella
Española para a prestación de primeiros auxilios e transporte sanitario nas praias do
Municipio dende o día 5 de xuño ata o 15 de setembro de 2010, co contido que no mesmo
proxecto figura.
2º.Autorizar o gasto, a dispoñibilidade do crédito e facer o aboamento do mesmo nos
términos derivados da estipulación DÉCIMA do convenio, por un importe de 153.000 € , con
cargo á partida 1330.2279900 do vixente orzamento municipal.
3º.O presente acordo producirá efectos a partir da data prevista no convenio e unha vez
asinado o mesmo.
4º.-

Déase conta do acordo á Intervención Xeral a través da oficina de xestión.

PROXECTO DE CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A CRUZ VERMELLA
ESPAÑOLA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE PRIMEIROS AUXILIOS E
TRANSPORTE SANITARIO NOS AREAIS DO MUNICIPIO DE VIGO NA TEMPORADA 2010.
En Vigo a

de xuño de 2010.
R E U N I D O S:

Dunha parte:
D. Abel Caballero Alvarez, alcalde-presidente do Concello de Vigo, nomeado por acordo plenario
de data 16 de xuño de 2007, e en representación deste, segundo dispón o artigo 124.4 da Lei 7/85,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Doutra:
Dª. Mª Teresa Alvarez Quicler, presidenta do Comité Comarcal de Cruz Vermella Española en Vigo,
en virtude do nomeamento de data 9 de outubro de 2007 do presidente do Comité Provincial, en
representación desta.
Os dous, de mutuo acordo
MANIFESTAN
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PRIMEIRO: Que a Cruz Vermella Española, institución humanitaria de carácter voluntario e de
interese público, está configurada legalmente como auxiliar e colaboradora das administracións
públicas nas actividades humanitarias e sociais impulsadas por estas.
SEGUNDO: Que entre os fins estatutarios da Cruz Vermella Española figura a promoción e a
colaboración de accións de benestar social de servizos asistenciais e sociais, con especial atención a
colectivos ou a persoas con dificultades para a súa integración social. A prevención e reparación de
danos orixinados por sinistros, calamidades públicas, conflitos, enfermidades e epidemias. A
cooperación en programas de prevención sanitaria, accións de tipo asistencial e reparador no
campo da saúde, e en xeral, o exercizo de toda función social e humanitaria, compatible co espírito
da institución. Todo iso, baixo os principios de humanidade, imparcialidade, neutralidade,
independencia, voluntariado, unidade e universalidade.
TERCEIRO: Que ao abeiro do Real decreto 415/96, do 1 de marzo, polo que se establecen as
normas de ordenación da Cruz Vermella Española, e dos seus estatutos, aprobados por Consello de
Ministros o 22 de abril de 1998 e en cumprimento da R(85) 9, do 21 de xuño do Comité de Ministros
do Consello de Europa sobre traballo voluntario en actividades sociais, a Cruz Vermella é unha
entidade idónea para contribuír ao desenvolvemento da política social do Concello de Vigo.
CUARTO: Que é competencia municipal, a prestación do servizo de salvamento e socorrismo nos
areais de acordo cos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, co artigo 115 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas e coa Orde de 31 de xullo de 1972
(Presidencia) pola que se ditan normas e instrucións para a seguridade humana nos lugares de
baño. (Clasificación do areal, servizo de vixilancia, servizo de auxilio e salvamento).
QUINTO: A Cruz Vermella está disposta a colaborar co Concello no servizo de primeiros auxilios
e transporte sanitario das praias, para o que pon á disposición deste a infraestrutura, os recursos
materiais e o máis importante, o elemento humano: os voluntarios. Este servizo representa unha
carga económica para a Cruz Vermella, considerando o gasto que supón a formación, a
amortización e mantemento do material, a reposición do material funxible, o combustible de
ambulancias, a reposición de gastos de manutención e transporte dos voluntarios, etc.
Por conseguinte, ambas partes formalizan de mutuo acordo este convenio de colaboración nos
areais, de acordo coas seguintes:
ESTIPULACIÓNS
PRIMEIRA:
A Asemblea Comarcal da Cruz Vermella Española de Vigo, comprométese a realizar
o servizo de primeiros auxilios e transporte sanitario nos areais de Samil, Illas Cíes ( praia de
Rodas), Vao, Tombo do Gato (antigamente, A Fonte), Canido, Argazada, Teis e Fontaiña, durante a
época estival do presente ano. (Nas datas e horarios que se detallan no anexo I e de acordo co
disposto na cláusula novena do presente convenio).
Non é obxecto do presente convenio a cobertura de salvamento na mar nin a vixilancia dos areais
anteriormente citadas.
SEGUNDA:
Para levar a cabo o referido servizo, a Asemblea Comarcal da Cruz Vermella
Española de Vigo comprométese a achegar os recursos materiais e humanos relacionados no
documento anexo II e que previamente determinou o Concello como suficientes para a realización

do servizo. Manifestan, por tanto, que con iso a Cruz Vermella se fai cargo da xestión dunha parte
das competencias que a lei lle atribúe ao Concello e que do resto o único responsable será O
Concello.
TERCEIRA:
Que a Asemblea Comarcal da Cruz Vermella Española de Vigo achegará durante a
vixencia do presente convenio o material da súa propiedade relacionado no anexo II.
CUARTA: A Cruz Vermella Española acreditará que todo o persoal asignado ás actividades
asumidas pola institución en virtude deste convenio realizou os correspondentes cursos de
formación, e que deberá estar en posesión dos cursos de socorros e emerxencias ou primeiros
auxilios ou auxiliar de transporte sanitario, segundo o tipo de actividade ao que estea adscrito; así
como aqueloutras titulacións específicas que esixa o desempeño das tarefas que lles fosen
encomendadas.
QUINTA: O Concello de Vigo comprométese a sinalizar a localización dos postos de primeiros
auxilios, a establecer accesos e mantelos accesibles para as ambulancias.
SEXTA:
O cambio de bandeiras de sinalización de utilización de areais será responsabilidade do
Concello de Vigo.
SÉTIMA: A Asemblea Comarcal da Cruz Vermella Española comprométese a efectuar os
pagamentos necesarios motivados polas accións comprendidas neste convenio, así como a presentar
mensualmente informes sobre o desenvolvemento do servizo e as estatísticas de atención.
OITAVA: Cada unha das entidades asinantes será responsable do cumprimento da normativa
reguladora do tratamento de datos de carácter persoal, e ambas as dúas comprométense a dar
cumprimento ao disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal.
NOVENA: En caso ningún esta prestación suporá relación laboral ningunha entre o persoal da
Cruz Vermella e o Concello de Vigo.
DECIMA: Polo período de vixencia do convenio, o Concello de Vigo aboaralle á Cruz Vermella
Española a cantidade de 153.000 euros, IVE engadido (cento corenta e nove mil novecentos corenta
e sete € con cincuenta e tres céntimos) con cargo a partida núm. 1330.2279900, de asistencia
sanitaria en praias, do orzamento para o ano 2010.
En canto ao pagamento da referida cantidade, e para atender a necesidade de comprar o material
preciso e o carácter de entidade sen ánimo de lucro que ostenta a Cruz Vermella Española,
efectuarase antes do día 15 xullo o aboamento de 50.000 euros, antes do día 15 de agosto o
aboamento de 50.000 euros e o resto unha vez finalizado o servizo.
O pagamento realizarase tras a presentación da correspondente factura por parte da Cruz Vermella
Española que deberá conformar a Área de Mobilidade , transportes e seguridade
O último pagamento realizarase previa presentación da correspondente Memoria por parte de Cruz
Vermella española na que deberan detallarse os servizos prestados e os gastos realizados de
conformidade co presuposto presentado e aprobado, e certificación do cumprimento do Convenio
expedida polo Área de Mobilidade, Transporte e Seguridade.
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UNDÉCIMA: Créase unha comisión paritaria que formada por parte do Concello de Vigo por:
-

O Concelleiro-delegado de Seguridade ou persoa en quen delegue.
O Xefe da Área de Seguridade.
Un representante de Protección Civil do Concello.

Por parte da Cruz Vermella:
O presidente da Asemblea Comarcal ou persoa en quen delegue.
O coordinador xeral da Asemblea Comarcal.
O responsable do servizo de areais.
Ambas partes recoñecen esta comisión como válida para realizar as funcións de seguimento,
coordinación e control, así como para resolver calquera controversia que poida xurdir tanto da
interpretación como da aplicación do presente convenio.
DUODÉCIMA: O presente convenio de colaboración entrará en vigor o día 05 de xuño de 2010 e
estará vixente até o día 15 de setembro de 2010.
DÉCIMO TERCEIRA: Para resolver calquera cuestión, incidencia ou controversia que se derive da
interpretación e execución deste convenio, e que non poida resolver a Comisión Paritaria, ambas
partes sométense de modo expreso á Xurisdición e Tribunais de Vigo, con renuncia expresa ao seu
propio foro se o tiveren.
E en proba de conformidade, as partes asinan por cuadriplicado o presente Convenio, rubricado en
todos os folios e anexos estendidos nunha soa cara, no lugar e na data arriba indicados.
ANEXO I -DATAS E HORARIOS DE CADA POSTO
Posto no areal de Samil
−

LUGAR: posto de primeiros auxilios no paseo do areal de Samil.
DATAS DE ATENCIÓN: O 5 e 6/06/10 e do 12/06/10 até o 15/09/10.
HORARIO: Nos meses de xuño e setembro:
De luns a venres de 15:30 h a 20:00 h.
Fins de semana de 11:00 h a 20:00 h.
Nos meses de xullo e agosto
De luns a venres de 11:00 h a 20:00 h
Fins de semana e festivos de 10:30 h a 20:30 h.

Posto no areal do Vao
-

LUGAR: situado no areal do Vao ao carón da Estación Náutica.
DATAS DE ATENCIÓN: do 12/06/10 até o 15/09/10.
HORARIO: No meses de xuño e setembro:
De luns a venres de 15:30 h a 20:00 h
Fins de semana de 11:00 h a 20:00 h
Nos meses de xullo e agosto

De luns a venres de 11:00 h a 20:00 h.
Fins de semana e festivos de 10:30 h a 20:30 h.
Posto na Praia de Rodas nas illas Cíes
-

LUGAR: situado no lado norte do areal de Rodas nas illas Cíes.
DATAS DE ATENCIÓN: do 12/06/10 ao 15/09/10
HORARIO: Nos meses de xuño e setembro:
Dende o primeiro barco Vigo- Illas Cíes ata o último
Fins de semana.
Nos meses de xullo e agosto:
Dende o primeiro barco Vigo-Illas Cíes ata o último barco Illas Cíes-Vigo. Atención diaria

Posto no areal do Tombo do Gato ( A Fonte)
-

LUGAR: posto de primeiros auxilios situado na praia da Fonte.
DATAS DE ATENCIÓN: do 12/06/10 até o 15/09/10.
HORARIO: Nos meses de xuño e setembro:
Fins de semana de 11:00 a 20:00 h
Nos meses de xullo e agosto:
De luns a venres de 11:00 h a 20:00 h
Fins de semana e festivos de 10:30 h a 20:30 h.

Posto no areal de Canido
-

LUGAR: posto de primeiros auxilios na praia de Canido.
DATAS DE ATENCIÓN: do 01/07/10 até o 31/08/10.
HORARIO: De luns a venres de 15:30 h ata as 20.00 h;
Fins de semana de 10.30 h a 20.30 h.

Posto no areal de Argazada ( Samil 2)
-

LUGAR : posto de primeiros auxilios situado no areal de Argazada
DATAS DE ATENCIÓN: Do 01/07/10 até o 31/08/10.
HORARIO: De luns a venres de 11.00 horas ata as 20.00 horas;
Fins de semana e festivos de 10:30 h a 20:30 h.

Posto no areal da Punta
-

LUGAR: posto de primeiros auxilios situado na praia de Teis.
DATAS DE ATENCIÓN: do 01/07/10 ata o 31/08/10
HORARIO: De luns a venres de 15:30 h a 20:00 h
Fins de semana de 10:30 h a 20:30 h.

Posto no areal de Fontaíña
-

LUGAR: posto de primeiros auxilios situado no areal de Fontaiña.
DATAS DE ATENCIÓN: do 1/07/2010 ata o 31/08/10
HORARIO: De luns a venres de 15:30 h a 20:00 h.
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Fins de semana de 10:30 h a 20:30 h.
ANEXO II - RECURSOS QUE APORTA A CRUZ VERMELLA
Posto no areal de Samil
-

MEDIOS HUMANOS:

-

MEDIOS MATERIAIS:

4 socorristas
1 condutor
1DUE
Posto fixo, ambulancia e material sanitario.

Posto no areal do Vao
-

MEDIOS HUMANOS:

-

MEDIOS MATERIAIS:

2 socorristas.
1 condutor – socorrista
Posto fixo e material sanitario.

Posto no areal de Rodas nas illas Cíes
-

MEDIOS HUMANOS:

-

MEDIOS MATERIAIS:

1 médico ou D U E (meses de xullo e agosto)
2 socorristas
Posto fixo e material sanitario

Posto no areal de Tombo do Gato ( A Fonte)
-

MEDIOS HUMANOS: 2 socorristas
MEDIOS MATERIAIS: posto de primeiros auxilios alugado
material sanitario.

Posto no areal de Canido
-

MEDIOS HUMANOS:
MEDIOS MATERIAIS:

2 socorristas.
posto de primeiros auxilios alugado
material sanitario.

Posto no areal de Argazada ( Samil 2)
-

MEDIOS HUMANOS:
MEDIOS MATERIAIS:

2 socorristas
posto de primeiros auxilios alugado
material sanitario.

Posto no areal da Punta (Teis)
-

MEDIOS HUMANOS:
MEDIOS MATERIAIS:

Posto no areal de Fontaiña

2 socorristas.
posto de primeiros auxilios alugado
material sanitario.

-

MEDIOS HUMANOS:
MEDIOS MATERIAIS:

2 socorristas
posto de primeiros auxilios alugado
material sanitario.

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

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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