ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 17 de setembro de 2014
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
D. Cayetano Rodríguez Escudero
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

NON ASISTEN:
Dª Mª Carmen Silva Rego
Dª. Olga Alonso Suárez
D. José Manuel Fernández Pérez

Na Casa do Concello de Vigo, ás dez horas e trinta minutos do día dezasete de
setembro de dous mil catorce e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr.
Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como secretaria a concelleira, Sra. Lago Rey, 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, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña e o interventor xeral, Sr. García Alvarez.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1011).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA
A Xunta de Goberno Local ratifica a urxencia da sesión.
2(1012).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS: EXPEDIENTE “ADQUISICIÓN DE
1.600 ENTRADAS PARA OS PARTIDOS DO RC CELTA DE VIGO. TEMPORADA
DEPORTIVA 2014-2015”. EXPTE. 13337/333.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa
do servizo de Contratación de data 12-09-14, que di o seguinte:
“Á vista das actuacións que constan na acta de apertura de data 10 de setembro de 2014 e na
presente acta, se propón á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación
(disposición adicional 2º TRLCSP), a adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento negociado sen publicidade para a adquisición de 1.600
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entradas para os partidos do Real Club Celta de Vigo a celebrar na tempada deportiva 20142015, no seguinte orde decrecente:
1.

REAL CLUB CELTA DE VIGO, SAD

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, REAL CLUB CELTA DE VIGO, SAD,
para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que
recibise o requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):
•

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

•

Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado, Xunta
de Galicia e coa Seguridade Social.

•

A documentación esixida na cláusula 7 do prego de cláusulas administrativas
particulares para acreditar a personalidade xurídica, a representación, a solvencia
económica e técnica”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta contida no precedente informe.

3(1013).AVOGACIÓN E POSTERIOR DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL: ÁREAS DE URBANISMO, CASCOS
HISTÓRICOS, GRANDES PROXECTOS E PATRIMONIO.
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta de data 16/09/14, da AlcaldíaPresidencia de avogación e posterior delegación de competencias da área de
Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes Proxectos e Patrimonio:
“Con motivo da ausencia da membro do Goberno e primeira tenente de alcalde, Dª Mª Carmen
Silva Rego, dende o día 17 ata o 21 de setembro de 2014, ambos inclusive, e coa finalidade de
garantir o normal funcionamento das áreas de Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes
Proxectos e Patrimonio, nela delegadas por acordo da Xunta de Goberno Local, sesión do 30 de
xullo de 2014, esta Alcaldía-Presidencia emite a seguinte
PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO:
Primeiro.Avogar as competencias delegadas das áreas de Urbanismo, Cascos Históricos,
Grandes Proxectos e Patrimonio na concelleira Dª Mª Carmen Silva Rego que se conteñen no
acordo da Xunta de Goberno Local de data 30 de xullo de 2014 dende o día 17 ao 21 de
setembrol, ambos incluídos, recuperando novamente a súa vixencia a devandita delegación ao
día seguinte do período indicado.
Segundo.Delegar no concelleiro D. CARLOS LÓPEZ FONT as competencias da Xunta de
Goberno Local referidas as áreas de Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes Proxectos e
Patrimonio, en todos os termos que se conteñen no acordo da Xunta de Goberno Local, sesión
30 de xullo de 2014, dende o día 17 ata o 21 de setembro de 2014, ambos incluídos.
Terceiro.Notificar o acordado aos concelleiros e demais persoal interesado e dar conta
mediante a intranet municipal.
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Cuarto.O acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local entrará en vigor no mesmo
momento da súa aprobación, sen prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia,
conforme co establecido no art. 44.2 do RD 2568/1986 e darase conta del ao Pleno da
Corporación para os efectos de información.”

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás dez horas e
corenta minutos. Como secretaria dou fe.
rs.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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