ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 6 de outrubro 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
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza

Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira
Dª Iolanda Veloso Ríos

Dª Laura López Atrio
Dª María Jesús Lago Rey

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e trinta e cinco minutos do día seis de outubro
de 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 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 e o titular da Asesoría
Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1.599).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
Ratifícase a urxencia por todos os presentes.

2(1.600).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA VÁZQUEZ VARELA. FASE I. EXPTE. 430/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo da área de Servizos Xerais, do 2.09.2010, co conforme do xefe de área, do
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asesor xurídico da área e da concelleira delegada da área de Servizos Xerais e co informe do
técnico de Fiscalización e Control Financeiro, do 5.10.2010, co conforme do Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente de contratación das obras de
humanización da rúa Vázquez Varela. Fase I, ao amparo dos artigos 96 e 128 da LCSP, a
efectos de redución de prazos, baseado en razóns de interese público.
2º.- Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares redactado polo xefe da Área de
Servizos Xerais mailo xefe da OSPIO, con data 1 de setembro, para á contratación das obras
de humanización da rúa Vázquez Varela. Fase I, segundo proxecto redactado pola empresa
GALAICONTROL e aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 23 de xullo.
3º.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares, incluíndo a FEC (Follas de
especificación do contrato) correspondente, redactadas polo xefe administrativo da Área de
Servizos Xerais, con data 1 de setembro, para a citada contratación, mediante un
procedemento aberto e trámite de urxencia.
4º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á aplicación
orzamentaria 1550.619.00.20, por un importe máximo de 936.928,78 €, máis o 18%
(168.647,18 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un
importe total de 1.105.575,96 € (un millón cento cinco mil cincocentos setenta e cinco mil
euros con noventa e seis céntimos)
5º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

3(1.601).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA OPORTO (ENTRE AREAL E ROSALÍA DE CASTRO).
EXPTE. 431/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo da área de Servizos Xerais, do 2.09.2010, co conforme do xefe de área, do
asesor xurídico da área e da concelleira delegada da área de Servizos Xerais e co informe do
técnico de Fiscalización e Control Financeiro, do 5.10.2010, co conforme do Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente de contratación das obras de
humanización da rúa Oporto, entre Areal e Rosalía de Castro, ao amparo dos artigos 96 e
128 da LCSP, a efectos de redución de prazos, baseado en razóns de interese público.
2º.- Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares redactado polo xefe da Área de
Servizos Xerais mailo xefe da OSPIO, con data 1 de setembro, para á contratación das obras
de humanización da rúa rúa Oporto, entre Areal e Rosalía de Castro, segundo proxecto

redactado pola empresa ALBERTO MORENO S.L. e aprobado pola Xunta de Goberno
Local de data 23 de xullo.
3º.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares, incluíndo a FEC (Follas de
especificación do contrato) correspondente, redactadas polo xefe administrativo da Área de
Servizos Xerais, con data 1 de setembro, para a citada contratación, mediante un
procedemento aberto e trámite de urxencia.
4º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á aplicación
orzamentaria 1550.619.00.21, por un importe máximo de 317.966,95 €, máis o 18%
(57.234,05 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un
importe total de 375.201 € (trescentos setenta e cinco mil douscentos un euros)
5º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

4(1.602).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA CANGAS. EXPTE. 432/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo da área de Servizos Xerais, do 2.09.2010, co conforme do xefe de área, do
asesor xurídico da área e da concelleira delegada da área de Servizos Xerais e co informe do
técnico de Fiscalización e Control Financeiro, do 5.10.2010, co conforme do Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente de contratación das obras de
humanización da rúa Cangas, ao amparo dos artigos 96 e 128 da LCSP, a efectos de
redución de prazos, baseado en razóns de interese público.
2º.- Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares redactado polo xefe da Área de
Servizos Xerais mailo xefe da OSPIO, con data 1 de setembro, para á contratación das obras
de humanización da rúa rúa Cangas, segundo proxecto redactado pola empresa INGENIA
PROXECTOS TÉCNICOS S.L. e aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 23 de
xullo.
3º.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares, incluíndo a FEC (Follas de
especificación do contrato) correspondente, redactadas polo xefe administrativo da Área de
Servizos Xerais, con data 1 de setembro, para a citada contratación, mediante un
procedemento aberto e trámite de urxencia.
4º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á aplicación
orzamentaria 1550.619.00.23, por un importe máximo de 486.594,07 €, máis o 18%
(87.586,93 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un
importe total de 574.181 € (cincocentos setenta e catro mil cento oitenta e un euros)
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5º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

5(1.603).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA MESTRE MONTES. EXPTE. 433/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo da área de Servizos Xerais, do 2.09.2010, co conforme do xefe de área, do
asesor xurídico da área e da concelleira delegada da área de Servizos Xerais e co informe do
técnico de Fiscalización e Control Financeiro, do 5.10.2010, co conforme do Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente de contratación das obras de
humanización da rúa Mestre Montes, ao amparo dos artigos 96 e 128 da LCSP, a efectos de
redución de prazos, baseado en razóns de interese público.
2º.- Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares redactado polo xefe da Área de
Servizos Xerais mailo xefe da OSPIO, con data 1 de setembro, para á contratación das obras
de humanización da rúa rúa Mestre Montes, segundo proxecto redactado pola empresa
ALBERTO MORENO S.L. e aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 23 de xullo.
3º.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares, incluíndo a FEC (Follas de
especificación do contrato) correspondente, redactadas polo xefe administrativo da Área de
Servizos Xerais, con data 1 de setembro, para a citada contratación, mediante un
procedemento aberto e trámite de urxencia.
4º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á aplicación
orzamentaria 1550.619.00.26, por un importe máximo de188.159,32 €, máis o 18%
(33.868,68 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un
importe total de 222.028 € (douscentos vintedous mil vinteoito euros)
5º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

6(1.604).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA COUTO DE SAN HONORATO. EXPTE. 434/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo da área de Servizos Xerais, do 2.09.2010, co conforme do xefe de área, do
asesor xurídico da área e da concelleira delegada da área de Servizos Xerais e co informe do
técnico de Fiscalización e Control Financeiro, do 5.10.2010, co conforme do interventor
xeral, a Xunta de Goberno local acorda:

1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente de contratación das obras de
humanización da rúa Couto San Honorato, ao amparo dos artigos 96 e 128 da LCSP, a
efectos de redución de prazos, baseado en razóns de interese público.
2º.- Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares redactado polo xefe da Área de
Servizos Xerais mailo xefe da OSPIO, con data 1 de setembro, para á contratación das obras
de humanización da rúa Couto San Honorato, segundo proxecto redactado pola empresa
TECNIGAL S.L. e aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 23 de xullo.
3º.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares, incluíndo a FEC (Follas de
especificación do contrato) correspondente, redactadas polo xefe administrativo da Área de
Servizos Xerais, con data 1 de setembro, para a citada contratación, mediante un
procedemento aberto e trámite de urxencia.
4º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á aplicación
orzamentaria 1550.619.00.29, por un importe máximo de 360.169,49 €, máis o 18%
(64.830,51 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un
importe total de 425.000 € (catrocentos vintecinco mil euros)
5º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

7(1.605).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA MARTÍNEZ GARRIDO. FASE I. EXPTE. 438/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo da área de Servizos Xerais, do 2.09.2010, co conforme do xefe de área, do
asesor xurídico da área e da concelleira delegada da área de Servizos Xerais e co informe do
técnico de Fiscalización e Control Financeiro, do 5.10.2010, co conforme do Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente de contratación das obras de
humanización da rúa Martínez Garrido. Fase I, ao amparo dos artigos 96 e 128 da LCSP, a
efectos de redución de prazos, baseado en razóns de interese público.
2º.- Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares redactado polo xefe da Área de
Servizos Xerais mailo xefe da OSPIO, con data 1 de setembro, para á contratación das obras
de humanización da rúa Martínez Garrido. Fase I, segundo proxecto redactado pola empresa
GOC e aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 30 de agosto.
3º.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares, incluíndo a FEC (Follas de
especificación do contrato) correspondente, redactadas polo xefe administrativo da Área de
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Servizos Xerais, con data 1 de setembro, para a citada contratación, mediante un
procedemento aberto e trámite de urxencia.
4º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á aplicación
orzamentaria 1550.619.00.32, por un importe máximo de 847.457,63 €, máis o 18%
(152.542,37 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un
importe total de 1.000.000 € (UN MILLÓN EUROS)
5º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

8(1.606).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN. FASE I. EXPTE. 439/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo da área de Servizos Xerais, do 2.09.2010, co conforme do xefe de área, do
asesor xurídico da área e da concelleira delegada da área de Servizos Xerais e co informe do
técnico de Fiscalización e Control Financeiro, do 5.10.2010, co conforme do Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente de contratación das obras de
humanización da rúa Aragón. Fase I, ao amparo dos artigos 96 e 128 da LCSP, a efectos de
redución de prazos, baseado en razóns de interese público.
2º.- Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares redactado polo xefe da Área de
Servizos Xerais mailo xefe da OSPIO, con data 1 de setembro, para á contratación das obras
de humanización da rúa Aragón. Fase I, segundo proxecto redactado pola empresa VILAR
MONTORO INGENIERÍA S.L. e aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 30 de
agosto.
3º.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares, incluíndo a FEC (Follas de
especificación do contrato) correspondente, redactadas polo xefe administrativo da Área de
Servizos Xerais, con data 1 de setembro, para a citada contratación, mediante un
procedemento aberto e trámite de urxencia.
4º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á aplicación
orzamentaria 1550.619.00.28, por un importe máximo de 1.711.864,41 €, máis o 18%
( 308.135,59 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un
importe total de 2.020.000 € (DOUS MILLÓNS VINTE MIL EUROS)
5º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

9(1.607).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA ASTURIAS. EXPTE. 440/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo da área de Servizos Xerais, do 2.09.2010, co conforme do xefe de área, do
asesor xurídico da área e da concelleira delegada da área de Servizos Xerais e co informe do
técnico de Fiscalización e Control Financeiro, do 5.10.2010, co conforme do Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente de contratación das obras de
humanización da rúa Asturias, ao amparo dos artigos 96 e 128 da LCSP, a efectos de
redución de prazos, baseado en razóns de interese público.
2º.- Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares redactado polo xefe da Área de
Servizos Xerais mailo xefe da OSPIO, con data 1 de setembro, para á contratación das obras
de humanización da rúa Asturias, segundo proxecto redactado pola empresa INGENIA
PROXECTOS TÉCNICOS S.L. e aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 30 de
agosto.
3º.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares, incluíndo a FEC (Follas de
especificación do contrato) correspondente, redactadas polo xefe administrativo da Área de
Servizos Xerais, con data 1 de setembro, para a citada contratación, mediante un
procedemento aberto e trámite de urxencia.
4º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á aplicación
orzamentaria 1550.619.00.25, por un importe máximo de 237.971,19 €, máis o 18%
(42.834,81 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un
importe total de 280.806 € (douscentos oitenta mil oitocentos seis euros)
5º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

10(1.608).- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA SALVATERRA. EXPTE. 441/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo da área de Servizos Xerais, do 6.09.2010, co conforme do xefe de área, do
asesor xurídico da área e da concelleira delegada da área de Servizos Xerais e co informe do
técnico de Fiscalización e Control Financeiro, do 5.10.2010, co conforme do Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente de contratación das obras de
humanización da rúa Salvaterra, ao amparo dos artigos 96 e 128 da LCSP, a efectos de
redución de prazos, baseado en razóns de interese público.
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2º.- Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares redactado polo xefe da Área de
Servizos Xerais mailo xefe da OSPIO, con data 6 de setembro, para á contratación das obras
de humanización da rúa rúa Salvaterra, segundo proxecto redactado pola empresa GOC e
aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 3 de setembro.
3º.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares, incluíndo a FEC (Follas de
especificación do contrato) correspondente, redactadas polo xefe administrativo da Área de
Servizos Xerais, con data 1 de setembro, para a citada contratación, mediante un
procedemento aberto e trámite de urxencia.
4º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á aplicación
orzamentaria 1550.619.00.24, por un importe máximo de 180.457,63 €, máis o 18%
(32.482,37 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un
importe total de 212.940 € (douscentos doce mil novecentos corenta euros)
5º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente

11(1.609).- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA RAMÓN NIETO. FASE I. EXPTE. 442/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe
administrativo da área de Servizos Xerais, do 2.09.2010, co conforme do xefe de área, do
asesor xurídico da área e da concelleira delegada da área de Servizos Xerais e co informe do
técnico de Fiscalización e Control Financeiro, do 5.10.2010, co conforme do Interventor
Xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Declarar a urxencia na tramitación do expediente de contratación das obras de
humanización da rúa Ramón Nieto. Fase I, ao amparo dos artigos 96 e 128 da LCSP, a
efectos de redución de prazos, baseado en razóns de interese público.
2º.- Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares redactado polo xefe da Área de
Servizos Xerais mailo xefe da OSPIO, con data 1 de setembro, para á contratación das obras
de humanización da rúa Ramón Nieto. Fase I, segundo proxecto redactado pola empresa
TECNIGAL S.L. e aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 30 de agosto.
3º.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares, incluíndo a FEC (Follas de
especificación do contrato) correspondente, redactadas polo xefe administrativo da Área de
Servizos Xerais, con data 1 de setembro, para a citada contratación, mediante un
procedemento aberto e trámite de urxencia.
4º.- Autorizar un gasto para a contratación das obras indicadas con cargo á aplicación
orzamentaria 1550.619.00.33, por un importe máximo de 847.457,63 €, máis o 18%

(152.542,37 €) correspondente ao IVE soportado pola Administración Local, o que fai un
importe total de 1.000.000 € (UN MILLÓN EUROS)
5º.- Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
trinta e sete minutos. Como secretaria dou fe.
am/rs.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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