ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 21 de xullo de 2015
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

Excmo. Sr. Alcalde
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Dª Mª. Carmen Silva Rego
Mª José Caride Estévez

Invitados:
Dª. Ana Laura Iglesias González.
Na Casa do Concello de Vigo, ás dez horas e cincuenta e cinco minutos do día
vinte e un de xullo 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. Alonso Suárez, 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, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral, Sr. González Carnero.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(852).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(853).- DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE DATA 16.07.15 DE NOMEAMENTO
DE PERSOAL EVENTUAL DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO PARTIDO POPULAR
E MAREA DE VIGO. EXPTE. 32/1102.
Dáse conta da referida Resolución do Ecxmo. Sr. Alcalde, que di o seguinte:
En sesión extraordinaria de data 19 de xuño 2015, a Xunta de Goberno Local acordou determinar o número e réxime do persoal eventual correspondente aos grupos políticos municipais do
Concello de Vigo, dentro dos termos do contemplado nos vixentes Orzamentos Municipais e Relación de Postos de Traballo.
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Considerando o disposto no artigo 12 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, en canto ás funcións de asesoramento e confianza especial que presta o persoal eventual, así como ás condicións de nomeamento e cesamento do mesmo e nos arts. 104 e
104 bis da LRBRL; no uso das compentencias que me atribúe o artigo 124.4, apartados b) e i)
da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, pola presente
RESOLVO:
Primeiro.- Nomear persoal eventual suxeito ao previsto no artigo 12 da Lei 7/2007, do 12 de
abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, ás persoas propostas polo Grupo municipal do
Partido Popular (Rex. 150085473-150094869, do 26/06/15 e 16/07/15, respectivamente), seguidamente relacionadas con cargo aos postos indicados:
POSTO
Asesor
POSTO
Auxiliar Admva.

DEDICACIÓN
Xornada completa
DEDICACIÓN
Xornada completa

RETR.BRUTA
ANUAL
30.079,98 euros.
RETR.BRUTA
ANUAL
21.495,18 euros.

NOME
Rodríguez González, Miguel Angel
DNI 36086689B
NOME
Barciela Bastos, Mª Luz
DNI 36063882C

Segundo.- Nomear persoal eventual suxeito ao previsto no artigo 12 da Lei 7/2007, do 12 de
abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, á persoa proposta polo Grupo municipal Marea
de Vigo (Doc. 150085571 do 26/06/15), seguidamente relacionada con cargo ao posto indicado:
POSTO
Auxiliar Admva.

DEDICACIÓN
Xornada completa

RETR.BRUTA
ANUAL
21.495,18 euros.

NOME
Miller Fernández, Estela
DNI 53176899W

Terceiro.- Dispoñer que o réxime retributivo e o de prestación das funcións de asesoramento ou
confianza especial será o acordado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data.19.06.2015.
Cuarto.- Dar conta á Xunta de Goberno Local e establecer así mesmo a súa inclusión no réxime
de publicidad previsto no artigo 104. bis LRBRL, dispoñendo a publicación semestralmente na
sede electrónica e no BOP do número dos postos de traballo reservados a persoal eventual,
dando conta ao Pleno da Corporación con carácter trimestral.
Quinto.- Notifíquese a presente á Intervención Xeral Municipal, Tesourería Municipal, Xefatura
da Área de Réxime Interior, Xefatura do Servizo de Recursos Humanos, interesados/as e grupos
políticos municipais.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda informada.
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3(854).- ADXUDICACIÓN
DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN DOS RESIDUOS VOLUMINOSOS
DE VIGO. EXPTE. 5414/252.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
17.07.15, dáse conta do informe-proposta asinado pola secretaria da Mesa de
Contratación con data 16.07.15, que di o seguinte:
A mesa de contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 14 de xullo de 2015, as
09.30 horas realizou entre outras, as seguintes actuacións:
9.-Adxudicación
Procedemento aberto para a contratación do servizo da xestión dos residuos
voluminosos de Vigo (expediente 5414-252)
a)

LEXISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
• Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007,
de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei
de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que no se opoña ó Real Decreto
Lexislativo 3/2011.
• Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación por procedemento aberto
do servizo da xestión dos residuos voluminosos de Vigo (expediente 5414-252) (PCAP).
ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local, na sesión do día 19 de xuño de 2015, adoptou o seguinte
acordo:
“Primeiro.- Dar conta do acordo da Mesa de contratación celebrada o 11 de xuño de 2015
pola que se excluiu da licitación a oferta presentada por Cogami Reciclado de Galicia S.L.
xa que a data de finalización do prazo de presentación de ofertas para este procedemento, non contaba na planta coa que se presenta a esta licitación coas autorizacións para
a xestión da totalidade de residuos obxecto deste contrato.
Segundo: Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no procedemento aberto para a contratación do servizo da xestión
dos residuos voluminosos de Vigo (expediente 5414-252)” no seguinte orde decrecente:
TOCA SALGADO, S.L. 100 puntos
Terceiro.- Requirir ao licitador clasificados en primeiro lugar TOCA SALGADO, S.L., ,
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.
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• A documentación esixida nas cláusulas 8 e 21 do prego de cláusulas administrativas
particulares.
• Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22 do
prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Requirir ao licitador TOCA SALGADO, S.L. o aboamento de 1.338,76 euros en
concepto de custe dos anuncios de licitación”.
Segundo.- Este acordo foi notificado ó licitador clasificado en primeiro lugar o día 19 de xuño
de 2015, que presenta a documentación requirida en data 26 de xuño de 2015, dentro do prazo
sinalado.
Terceiro.- Revisada a documentación presentada na sesión da Mesa de contratación de data 14
de xuño de 2015, e dado que esta é correcta, a Mesa, por unanimidade dos membros presentes,
acorda propoñer ó órgano de contratación a adxudicación do presente procedemento.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar
o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de
adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase
no perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar como a
solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que esta é correcta, procede
adxudicar o presente contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación
correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor do licitador que presente
a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación (artigo 22.1.g RLCSP).
A oferta economicamente máis vantaxosa para a administración contratante é a formulada por
TOCA SALGADO, S.L,, á vista dos informes do xefe do servizo de Limpeza de datas 5 e 10 de
xuño 2015. Este informe poderá consultarse no perfil do contratante do Concello de Vigo.
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación,
en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Adxudicar á TOCA SALGADO, S.L., o procedemento aberto para a contratación do servizo da
xestión dos residuos voluminosos de Vigo (expediente 5414-252), por un prezo unitario de
99,90 €/Ton IVE engadido.
Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
4(855).PROPOSTA DE APROBACIÓN DO NOVO “PROXECTO DE
EXECUCIÓN DE OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E CUBERTA”.
EXPTE. 3208/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
17.07.15, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de Fomento, do 15.07.15,
conformado polo asesor xurídico e o concelleiro delegado, ambos de dita Área, que
di o seguinte:
I.- Antecedentes
1.- A Xunta de Goberno Local con data 28 de xaneiro de 2015, aprobou un convenio de
colaboración entre o Concello de Vigo e o Real Club Celta de Vigo, SAD, para a execución das
actuacións comprendidas no Plan Director de Remodelación e Modernización do Estadio de
Balaídos. Dito convenio entre outras consideracións contempla o compromiso por parte do Real
Club Celta SAD de contratar, executar e pagar, ata a cantidade máxima de 2.000,000,00 euros
(dous millóns de euros), os estudos, proxectos, obras e demais actuacións complementarias,
necesarias para a execución do “Plan director de remodelación e modernización do Estadio de
Fútbol Municipal de Balaídos”.
En cumprimento do referido convenio o Real Club Celta de Vigo SAD, contratou co arquitecto D.
Pedro de la Puente Crespo o proxecto para execución das obras da segunda fase da “Grada de
Tribuna e Cuberta”.
2.- A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 17 de abril de 2015, entre
outros asuntos aprobou o “ PROXECTO DE EXECUCIÓN DE OBRA DA II FASE DA GRADA DE
TRIBUNA E CUBERTA”. EXPTE. 3208/440”.
3.- Con data 22 de xuño de 2015 por decreto da alcaldía, resolvese a delegación no Concelleiro
da Area de Fomento, Limpeza e Contratación, D. David Regades Fernández, as atribucións
precisas para a coordinación, dirección política e técnica, xestión, seguimento, tramitación e
execución dos expedientes administrativos necesarios para o DESENVOLVEMENTO DO PLAN
DIRECTOR DE REMODELACIÓN E MODERNIZACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL
DE BALAIDOS. Esta encomenda contempla ademais a tramitación e execución dos expedientes
conducentes o desenvolvemento da seguinte aplicación orzamentaria:
 9330.632.00.10 14933010 Investimento de mellora e reposición grada de Río Estadio de
Balaídos
4.- Dende a aprobación do proxecto o pasado 17 de abril de 2014, o súe redactor considerou
necesario incluír algunhas novas variantes técnicas para resolución das peculiaridades da
cuberta e fachada da grada de Tribuna e que presentou con 02/07/2015, tamén posteriormente
con data 13/07/2015, presentou o proxecto de SEGUNDA FASE PROXECTO DE REFORMA
CUBERTA DE GRADA E TRIBUNA, cun orzamento base de licitación máis IVE de CINCO
MILLONS DOUSCENTOS TRINTA E CATRO MIL DOSCENTOS CINCUENTA Y SEIS €UROS
CON NOVENTA E CATRO CENTIMOS (5.234.256,94 €), incluíndo as modificacións técnicas en
canto a materiais a empregar tanto na cuberta como no recubrimento da fachada e no que
mellóranse a definición e descrición das obras a executar, cunha maior e mellor definición de
detalles construtivos.
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En concreto o novo proxecto mantén o seu obxecto, que de forma xeral consistía na demolición
de cuberta existente actualmente, e a súa reposición por un elemento singular cuxa finalidade e
de ser un elemento de cubrición e decorativo singular da grada de preferencia existente, para elo
propoñen no proxecto presentado tamén o reforzo estrutural dos pilares de suxeición de dita
grada, mediante reforzos de pezas metálicas recubrindo os elementos de formigón existente
cuxa finalidade e reforzala para soportar as cargas que poidan transmitir a nova cuberta
proposta e protexela dos ambientes externos. A súa vez tamén se pretende unha nova
distribución co supresión da zona porticada existente no lindeo coa vía pública para o seu
aproveitamento de usos terciarios e lugares de reunión o servicio de uso característico deportivo
existente.
O prazo estimado para a execución das obras descritas segundo o novo proxecto presentado
pasa a ser dun 1 ano, (12 meses).
II.- FUNDAMENTOS XURÍDICOS:
1.- Normativa. Os contratos de obra, sempre que se celebren por unha Administración Pública,
son contratos administrativos. Esta afirmación leva aparellada unha serie de consecuencias
xurídicas: Se rexeran, en canto a súa preparación, adxudicación, efectos e extinción, polo Real
Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Contratos do Sector Público (TRLCSP), o Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que
se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP) e o
Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30
de outubro, de Contratos do Sector Público; supletoriamente se aplicarán as restantes normas
de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
O Libro II do TRLCSP contén as normas sobre a Preparación dos contratos, cuxo Título I se
refire á preparación dos contratos das Administracións Públicas. A Sección primeira do Capítulo
II deste Título contén unha serie de preceptos dedicados expresamente ás Actuacións
preparatorias do contrato de obras.
O primeiro destes preceptos está dedicado ao elemento básico do contrato de obras: o proxecto.
A adxudicación dun contrato de obras requirira a previa elaboración, supervisión, aprobación e
replanteo do proxecto técnico das mesmas, que definirá con precisión o obxecto do contrato.
2.- Elaboración do proxecto. O proxecto pode ser elaborado directamente pola Administración ou
ben é posible que esta contrate a súa realización externa mediante un contrato de servizos para
posteriormente contratar a execución das obras. Cabe tamén unha terceira fórmula que consiste
en que a Administración contrate cun empresario a realización conxunta do proxecto e a
execución da obra, se ben esta posibilidade ten carácter excepcional e só pode aplicarse nos
supostos taxativos previstos no artigo 124 TRLCSP.
O proxecto que se somete a aprobación correspóndese cos seguintes aspectos en orden á
elaboración dos proxectos, o artigo 123 do TRLCSP e artigos 126 a 132 do RXLCAP determinan
o contido obrigatorio dos proxectos, así como a responsabilidade derivada da súa elaboración.
3.- Xustificación da aprobación do novo proxecto: Se fundamenta legalmente en que neste caso
a aprobación do novo proxecto presentado polo Arquitecto D. Pedro de la Puente Crespo, foi
solicitada polo Real Club Celta de Vigo, que foi o que segundo o convenio fíxose cargo da
redacción do mesmo
4.- .- Supervisión do proxecto. Unha vez elaborado o proxecto, debe ser supervisado. A
supervisión do proxecto é un trámite administrativo previo a súa aprobación, obrigatorio para os
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de contía igual ou superior a 350.000 euros ou nos casos en que a obra afecte a súa
estabilidade, seguridade ou estanqueidade. Concretamente, a supervisión consiste na
verificación de que se tiveron en conta as disposicións xerais de carácter legal ou regulamentario
así como a normativa técnica que resulte aplicable.
Consta no expediente os informes preceptivos tanto en relación o cumprimento das condicións
urbanísticas, así como coa conformidade do Xefe da Oficina de Supervisión de proxectos. O
citado informe atopase asinado polo Enxeñeiro de Edificación D. Aurelio Adán Fernández e polo
Xefe da Oficina de supervisión de proxectos D. Jorge Muñoz Rama de data con data 14 de xullo
de 2015.
Do citado informe de supervisión considerase que a documentación do proxecto e completa,
tendo en conta as disposicións xerais de carácter legal así como a normativa técnica de
aplicación, reunindo todos os requisitos esixidos polo TRLCSP.
5.- Fiscalización. O artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establece o ámbito de
aplicación e modalidades da función interventora, entre elas, a intervención crítica ou previa de
todo acto, documento ou expediente susceptible de producir dereitos ou obrigas de contido
económico ou movemento de fondos de valores e intervención e comprobación material das
inversións.
Por isto o expediente debe ser remitido á Intervención Xeral por si, pola súa natureza,
considérase preciso informalo previamente a sometelo a coñecemento e resolución da Xunta de
Goberno Local.
6.- Aprobación do proxecto e órgano competente. De conformidade co sinalado no artigo 121 do
TRLCSP, a aprobación do proxecto corresponderá ao órgano de contratación, salvo que tal
competencia este especificamente atribuída a outro órgano por unha norma xurídica. De acordo
co apartado terceiro da disposición adicional segunda do TRLCSP, o órgano de contratación é a
Xunta de Goberno Local.
7.- Replanteo do proxecto. Unha vez aprobado o proxecto e antes de que se inicie a tramitación
do expediente de contratación, é preciso un novo trámite denominado replanteo do proxecto
(artigo 126 do TRLCSP). Dita operación deberá documentarse, incorporándose despois o
proxecto ao expediente de contratación.
III.- PROPOSTA:
Polo anteriormente exposto, PROPONSE á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes
acordos:
PRIMEIRO: Deixar sen efecto o seu acordo de data 17/04/2015, que aprobou o primitivo
proxecto de “PROXECTO DE EXECUCIÓN DE OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E
CUBERTA” redactado polo arquitecto D. Pedro de la Puente Crespo, cun orzamento base de
licitación incluído o IVE de CINCO MILLONS DOUSCENTOS TRINTA E CATRO MIL
DOUSCENTOS CINCUENTA E SEIS EUROS CON SESENTA E CATRO CENTIMOS –
5.234.256,64 €.SEGUNDO: Aprobar o novo proxecto que substitúe o anterior para execución da obra
“PROXECTO DE EXECUCIÓN DE OBRA DA II FASE DA GRADA DE TRIBUNA E CUBERTA”
asinado con data de xuño de 2015 polo arquitecto D. Pedro de la Puente Crespo, e contratado
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polo Real Club Celta SAD. O citado proxecto se anexa o presenta expediente e conta cun
orzamento base de licitación incluído o IVE que ascende o importe de CINCO MILLONS
DOUSCENTOS TRINTA E CATRO MIL DOUSCENTOS CINCUENTA E SEIS EUROS CON
NOVENTA E CATRO CENTIMOS – 5.234.256,94€.-

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 once horas.
Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Olga Alonso Suárez.
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