ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 24 de novembro de 2005

SEÑORES/AS ASISTENTES:

NON ASISTEN:

Dª. Corina Porro Martínez
Dª. Lucia Molares Pérez
D. José Manuel Iglesias Carrera
D. Ignacio López-Chaves Castro.
Dª. Soledad Polo Lima
D. Antonio Coello Bufill
Dª. Marta Iglesias Bueno

D. José Manuel Figueroa Vila
D. Javier Jorge Guerra Fernández
D. Carlos Comesaña Abalde

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e cuarenta e cinco minutos do día vinte e catro de
novembro de dous mil cinco e baixo a presidencia da Excma. Alcaldesa, Sra. Porro Martínez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como secretaria a concelleira, Sra. Molares
Pérez, 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 presentes por invitación, o concelleiro Sr. Couto Pérez, 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. Rivas Romero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(1579).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(1580).- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR SUBHASTA DOS SEGUINTES
PROXECTOS DE OBRAS (EXPTE. 985/241):
- Construcción de piscina en Valladares.
- Construcción de vestiarios no campo de fútbol de herba sintética de Candeán.
- Rehabilitación do estanque e do muro de peche do xardín histórico do Pazo-Museo Quiñones
de León.
- Urbanización de accesos ao novo equipamento cultural e social de Saiáns.

S. Extr. e urx. 24.11.05

- Urbanización do entorno próximo ao novo equipamento cultural e social de Saiáns.

Examinadas as actuacións do expediente, vistos os devanditos proxectos de obras, o prego de
cláusulas administrativas para a contratación por subhasta de ditos proxectos, asinado polo xefe de
negociado do Servizo de Patrimonio e Contratación, do 23.11.05, e conformado polo xefe da Área de
Contratación e Novos Proxectos; visto o informe xurídico do 23.11.05 e de acordo co informe-proposta
do xefe de negociado de Contratación, do 23.11.05, conformado polo xefe da Área de Contratación e
Novos Proxectos e o interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º .- Aprobar os seguintes proxectos:
- Proxecto de construcción de unha piscina cuberta na parroquia de Valadares redactado polos
arquitectos Eduardo Guillén, Lorenzo Mateos e José Agustín Llópiz. (lote 1)
- Proxecto de construcción de vestiarios no campo de fútbol de herba sintética de Candeán redactado
polos arquitectos Eduardo Guillén, Lorenzo Mateos e José Agustín Llópiz. (lote 2)
- Proxecto de rehabilitación do estanque e do muro muro de peche do xardín histórico do Pazo
Museo Quiñones de León redactado polo arquitecto D. Juán Luis Piñeiro Ferradas. (lote 3)
- Proxecto de construcción da urbanización de accesos ao novo equipamento cultural e social de
Saiáns redactado polo arquitecto D. Juán Luis Piñeiro Ferradas. (lote 4)
- Proxecto de construcción da urbanización do entorno próximo ao novo equipamento cultural e
social de Saiáns redactado polo arquitecto D. Juán Luis Piñeiro Ferradas (lote 5)

2º .- Aprobar o gasto para a execución dos proxectos relacionados no paragrafo anterior e cuia
distribución é a seguinte:
Lote 1: 935.986,52 euros que estan consignados na partida 4521.622.00.00.
Lote 2: 94.976,48 euros que estan consignados na partida 4521.620.00.00.
Lote 3: 149.999,99 euros que estan consignados na partida 4531.210.00.03.
Lote 4: 108.704,70 euros que estan consignados na partida 4631.601.00.00.
Lote 5: 104.758,63 euros que estan consignados na partida 4631.601.00.01
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3º .-Aprobar o prego de clausulas administrativas para a contratación por subhastas das citadas obras.
4º.- Convocar a subhasta para a selección do contratista na forma prevista na lexislación vixente
e con tramitación urxente.

3(1581).- ADXUDICACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE INTALACIÓN DE CINCO
QUIOSCOS PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA. EXPTE. 1646/104.
Antecedentes
A Xunta de Goberno Local en sesión do 17.08.05 acorda aprobar o expediente para a contratación,
por concurso, da subministración de casetas de información turística.
O titular do Organo de apoio á Xunta de Goberno local con data 6.10.05 certifica que durante o
prazo sinalado no anuncio publicado no DOG nº 180 (19.09.05) e no BOP nº 181 (20.09.05)
presentaronse as seguintes proposicións: 1) Maderas Cunill S.A., 2) Equiro Equipament S.L., 3)
Distribuciones Cesir S.L., 4) Proyectos e Instalación de Material Urbano S.A.
A Mesa de Contratación en sesión do 10.10.05
procedeu á apertura da documentación
presentada, admitindo as propostas e pasándoas a informe do servizo de Turismo que foi emitido polo xefe
de dito servizo, con data 13.10.05, propoñendo como adxudicataria á empresa Proyectos e Instalación de
Material Urbano S.A.
En sesión do 21.11.05 a Mesa de Contratación, á vista do devandito informe, formula a proposta
que se contén na parte dispositiva deste acordo.
Acordo
A Xunta de Goberno local, de conformidade coa proposta da Mesa de Contratación, acorda:
Adxudicar a Proyectos e Instalación de Material Urbano S.L. a subministración e instalación de
cinco quioscos de información turística por un prezo respectivo de 100.856,20 €. Todo iso de acordo co
prego de condicións aprobado por acordo da Xunta de Goberno local de 17.08.2005 e a oferta presentada.

E sen ter máis asuntos que tratar, a Sra. presidenta rematou a sesión ás dez horas. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Lucía Molares Pérez
S. Extr. e urx. 24.11.05
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