ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 19 de febreiro de 2015

ASISTENTES:

NON ASISTEN:

Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Dª. Olga Alonso Suárez
D. Cayetano Rodríguez Escudero

Invitados:
D. David Regades Fernández

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e dez minutos horas do día
dezanove de febreiro de dous mil quince 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 tódolos
membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o secretario de Admón. Municipal, Sr. Lorenzo
Penela, por ausencia da titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, o
interventor xeral, Sr. García Alvarez, e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó
Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(160).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
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2(161).- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PROXECTO DA GRADA
PREFERENTE NO ESTADIO MUNICIPAL DE BALAÍDOS. EXPTE. 3016/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
19/02/2015, dáse conta do informe-proposta do 18/02/2015, do xefe de área de
Fomento, asinado polo asesor xurídico da área e conformado polo concelleirodelegado de Fomento que di o seguinte:
“1.- Antecedentes:
Con data 28 de xaneiro de 2015 a Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente,
aprobou o convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o Real Club Celta de Vigo,
S.A.D., para a execución de actuacións comprendidas no PLAN DIRECTOR DE
REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL DE BALAIDOS.
O citado convenio foi asinado polo Alcalde de Vigo e o Presidente do Real Club Celta de Vigo
con data 28 de xaneiro de 2015.
Entre as obrigas das partes que recolle o convenio asinado, o Real Club Celta de Vigo, SAD, de
acordo ao estipulado na cláusula segunda apartado A), obrigase a contratar, executar e
financiar, ata a cantidade máxima de 2.000.000 euros (dous millóns de euros), os estudios,
proxectos, obras e demais actuacións complementarias, necesarias para a execución do “Plan
director de remodelación e modernización do Estadio de Fútbol Municipal de Balaídos”.
As concretas actuacións a executar e financiar por parte do Real Club Celta de Vigo, S.A.D.
serán parte das contempladas no “Plan director de remodelación e modernización do Estadio de
Fútbol Municipal de Balaídos” para os anos 2014 e 2015, en relación coa remodelación e
modernización das gradas de Río, Tribuna ou Preferencia e, dentro destas, as que a Comisión
de Seguimento determine, a vista da proposta de plan de actuación que o Club lle presente, trala
sinatura do presente convenio; e que conterá de maneira detallada as actuacións propostas e a
súa cuantificación económica.
Entre estas actuacións de forma específica se regula a obriga por parte do Real Club Celta de
Vigo, S.A.D de executar previa aprobación do correspondente proxecto técnico polo Concello de
Vigo, as obras proxecto de “Primeira fase”, “Grada de Preferencia”, e unha “Segunda Fase”,
“Grada de Tribuna e Cuberta”. Dito proxecto será contratado e financiado directamente polo Real
Club Celta de Vigo, SAD.
2.- Proposta do Real Club Celta de Vigo, S.A.D.
En base aos antecedentes descritos, o Real Club Celta de Vigo, S.A.D, presenta no rexistro do
Concello de Vigo, con data 10 de febreiro de 2015, escrito polo cal fai entrega ao Concello de
Vigo dos proxectos de obra, a contratar directamente polo RCC, e vinculados a de “Primeira
fase”, “Grada de Preferencia”, e unha “Segunda Fase”, “Grada de Tribuna e Cuberta”.
Ditos proxectos deben ser aprobados polo Concello de Vigo con carácter previo a súa
execución.
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Con data 17 de febreiro de 2015 remítese copia do proxecto de obra redactado polo arquitecto
Pedro de la Puente para informe do técnico Municipal Enxeñeiro de Edificación D. Aurelio Adán
Fernández en relación ao cumprimento dos requisitos técnicos esixidos pola Lei de Edificación e
o PXOM de Vigo. O citado técnico emite informe favorable con data 18 de febreiro.
Con data 18 de febreiro de 2015, remítese o proxecto de referencia á Oficina de Supervisión de
Proxectos e Obras para informe da súa competencia. Na mesma data o Xefe da Oficina de supervisión de proxectos emite informe favorable.
O Convenio asinado polo Concello de Vigo e o Real Club Celta de Vigo recolle entre as obrigas
do Real Club Celta de Vigo a seguinte:
“O Real Club Celta de Vigo se obriga a integrar na dirección facultativa da obra a un técnico
competente que designe o Concello para velar pola correcta execución das obras ...”
Polo que, á vista do anteriormente exposto proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte acordo:
1. Aprobar o proxecto presentado polo Real Club Celta de Vigo e redactado polo Arquitecto
D. Pedro de La Fuente coa denominación “Fase I. Reforma da grada Tribuna Preferencia”, por importe de 846.373,22 Euros (IVE engadido) e un prazo de execución de trece
semanas
2. Nomear como técnico municipal do Concello para a supervisión das obras de referencia
a D. Aurelio Adán Fernández, Enxeñeiro de Edificación.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás catorce
horas e quince minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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