ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 13 de agosto de 2015
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

Excmo. Sr. Alcalde
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
D. Angel Rivas González.

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas do día trece de agosto 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. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(931).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(932).PROPOSTA DE ADSCRICIÓN DE PERSOAL EVENTUAL Á
ALCALDÍA. EXPTE. 41/1102.
Dáse conta da referida proposta do Excmo. Alcalde, de data 11.08.15, que di como
se transcribe de seguido:
O artigo 12 da Lei 7/2007, do 14 de abril, pola que se aproba o Estatuto dos Empregados
Públicos configura como persoal eventual o que, en virtude de nomeamento e con carácter non
permanente, sólo realiza funcións expresamente cualificadas como de confianza ou
asesoramento especial, sendo retribuido con cargo aos créditos presupuestarios consignados
para este fin.
Vistos os acordos de determinación de persoal eventual municipal do 15 e do 19 de xuño do
2015, resulta necesario asignar unha persoa en calidade de persoal eventual de Alcaldía quen
obstentará o posto de asesor/a.
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O réxime de dito persoal eventual para o ámbito local atópase regulado nos artigos 104 e 104 bis
da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, complementada para os
concellos de gran poboación, como o de Vigo, polo disposto no Título X de dita norma, no marco
dos límites derivados da reforma local.
Conforme ao disposto no artigo 127.1 h) LRBRL corresponde á Xunta de Goberno Local a
competencia para acordar o número e réxime do persoal eventual, polo que esta AlcaldíaPresidencia en exercizo das competencias legalmente atribuidas, formula a seguinte
PROPOSTA:
Primeiro.- Adscribir á Alcaldía unha persoa que obstentará a condición de persoal eventual como
asesor/a da Alcaldía en réxime de dedicación de xornada completa, cunha retribución bruta
anual de 30.079,98 €. Deste xeito o número de persoal eventual adscrito á Alcaldía será de catro
persoas cos seguintes postos: secretaria do alcalde, directora de comunicación, director de
gabinete e asesor/a.
Segundo.- A dedicación plena do devandito persoal implicará, ademais do cumprimento da
xornada laboral ordinaria, a incompatibilidade para calquera actividade pública ou privada por
conta allea ou propia.
Terceiro.- As retribucións anuais brutas deste persoal aboaranse en catorce pagas e revisaranse
anualmente na mesma proporción que as do resto do persoal ao servizo do Concello.
Cuarto.- A condición de persoal eventual implicará en todo caso a aplicación do réxime que para
o mesmo contempla o artigo 12, Lei 7/2007, do 12 de abril e normativa de concordante
aplicación, podendo ser libremente nomeados e cesados consonte ao citado precepto.
Quinto.- Dispoñer que o nomeamento do persoal eventual se realice por Resolución da AlcaldíaPresidencia, no uso das competencias atribuídas polo artigo 124.4, apartados b) e i), debendo
publicarse a citada resolución no diario oficial que corresponda, xuntamente coas retribucións e
réxime de prestación das funcións de asesoramento ou confianza especial.
Sexto.- 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 da provincia do
número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual, dando conta ao Pleno da
Corporación con carácter trimestral.
Sétimo.- Notificar o presente acordo á Alcaldía, Concellería-delegada da Área de Xestión
Municipal, Intervención Xeral Municipal, Tesourería Municipal, Xefatura da Área de Réxime
Interior e Xefatura do Servizo de Recursos Humanos aos efectos oportunos. Proceder á súa
publicación na sede electrónica municipal de conformidade co disposto no art. 6 da Lei 19/2013,
do 9 de decembro, de Transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Acordo
A Xunta de Goberno aproba a precedente proposta.
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3(933).DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE DATA 27.07.15 DE
NOMEAMENTO DO DIRECTOR DE GABINETE DE ALCALDÍA. EXPTE. 42/1102.
Dáse conta da resolución da referida Resolución do Excmo. Alcalde, que di o
seguinte:
En sesión de data 15 de xuño 2015, a Xunta de Goberno Local acordou determinar o número e
réxime do persoal eventual correspondente á Alcaldía ao servizo do Concello de Vigo, dentro
dos termos do contemplado nos vixentes Orzamentos Municipais e Relación de Postos de Traballo do Concello de Vigo.
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 cese 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, con efectos dende o 28 de xullo de 2015, á persoa proposta por esta Alcaldía para o posto de director de Gabinete da Alcaldía cunha
retribución bruta anual de 43.671,42 €.
POSTO

DEDICACIÓN

RETR.BRUTA
ANUAL

NOME

Director de Gabinete da
Alcaldía

Xornada completa

43.671,46 euros.

José Carlos Baños Márquez
DNI 36007487K

SEGUNDO.- 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.15.06.2015.
TERCEIRO.- 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 da provincia do número dos postos de traballo
reservados a persoal eventual, dando conta ao Pleno da Corporación con carácter trimestral.
CUARTO.- 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 do PSOE e BNG, aos efectos oportunos.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda informada.
4(934).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO
ABERTO, PARA A SUBMINISTRO DUN VEHÍCULO AUTOBOMBA SEN
DOTACIÓN PARA O PARQUE AUXILIAR DE BALAÍDOS DO SERVIZO DE
BOMBEIROS. EXPTE. 3883/213.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
10.08.15, dáse conta do informe-proposta do oficial xefe do Servizo de Bombeiros,
do 5.08.15, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Seguridade e
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Mobilidade e polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o
seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN
•

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 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeneral
da Lei de contratos das administracións públicas (RLCAP).

•

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL).

•

Real Decreto - Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).

•

Lei 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia (LALGA).

ANTECEDENTES
Primeiro.- Mediante Resolucións de 27 de maio de 2015 o Concelleiro Delegado da Area de
Seguridade e Mobilidade acordou iniciar o procedemento de contratación para o subministro
dun Vehículo autobomba sen dotación (chasis, carrozado e grupo de bomba) para o Parque
Auxiliar de Balaidos do Servizo de Bombeiros.
Segundo.- No expediente tramitado ó efecto consta entre outra a seguinte documentación:
•

Informe xustificativo da necesidade do contrato asinado por xefe do servizo de
Bombeiros o 26 de maio de 2015.

•

Prego de prescricións técnicas particulares (PPT) asinado polo oficial xefe do servizo de
Bombeiros de 1 e 16 de xuño de 2015.

•

Memoria xustificativa do contrato asinada polo oficial xefe do servizo de 1 e 16 de xuño
de 2015 có conforme do concelleiro delegado da Área de Seguridade e Mobilidade.

•

Informe de revisión da documentación e de redacción do PCAP asinado pola técnica de
Administración Xeral de contratación o 24 de xuño de 2015.

•

Prego de cláusulas administrativas particulares asinada pola técnica de Administración
Xeral de contratación o 24 de xuño de 2015.

•

Dilixencia de observacións para reconsideración do servizo de 06 de xullo de 2015
asinada pola asesora xurídica.

•

Dilixencia asinada polo oficial xefe do servizo de data 08 de xullo de 2015 de
establecemento de garantía complementaria e xustificación do contrato de subministros.

•

Dilixencia asinada pola técnica de Administración Xeral de modificacións na FEC do
PCAP de 09 de xullo de 2015.

•

Prego de cláusulas administrativas particulares asinada pola técnica de Administración
Xeral de contratación do 09 de xullo de 2015.

•

Informe favorable de Asesoría Xurídica de 15 de xullo de 2015 asinado pola técnica de
Administración Xeral .
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FUNDAMENTOS DE DEREITO
Primeiro.- O expediente de contratación, de acordo co disposto no artigo 109.1 do TRLCSP
iniciarase polo Órgano de Contratación. No concello de Vigo esta competencia esta delegada
por acordo da Xunta de goberno Local de 19 de xuño de 2015 nos concelleiros de Area. O
Concelleiro Delegado da Area de Mobilidade, Transporte e Seguridade en resolucións de 27 de
maio de 2015 autorizou o inicio deste expediente de contratación.
Segundo.- No expediente consta, tal e como prevé o artigo 109.2 do TRLCSP, o prego de
prescricións técnicas redactado polo oficial xefe do servizo de Bombeiros e o prego de cláusulas
administrativas particulares redactado pola técnica de administración xeral da oficina de
Contratación.
Terceiro.- O procedemento elixido para a contratación é o aberto e a tramitación ordinaria de
acordo coa xustificación que figura na memoria xustificativa de 01 e 16 de xuño de 2015.
Cuarto.- En cumprimento do disposto nos artigos 113 TRRL e no apartado 8 da disposición
adicional segunda do TRLCSP, emitiuse pola Asesoría Xurídica do concello de Vigo o día 15 de
xullo 2015, informe favorable ó expediente de contratación.
Quinto.- No artigo 109.3 do TRLCSP se establece que ó expediente se incorporará o certificado
de existencia de crédito, documento que incorporará o servizo de Intervención Xeral quen
ademais fiscalizará previamente a aprobación do expediente.
Sexto.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme ó previsto na Disposición
adicional segunda paragrafo 3º do TRLCSP. A resolución deberá ser motivada e aprobará o
expediente de contratación e disporá apertura do procedemento de adxudicación e implicará a
aprobación do gasto (artigo 110.1 TRLCSP).
A vista das anteriores circunstancias, , 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:
“1º Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a licitación para
a contratación do subministro dun vehículo autobomba sen dotación para o Parque
Auxiliar de Balaidos do Servizo de Bombeiros redactado pola técnica de Administración
Xeral da Área de Contratación con data 09-07-2015.
2º. Aprobar o prego de prescricións técnicas que rexerá a licitación para a contratación
do subministro dun vehículo autobomba sen dotación (chasis, carrozado e grupo de
bomba) para o Parque Auxiliar de Balaidos do Servizo de Bombeiros, redactado polo
oficial xefe do servizo con data 16-06-2015.
3º.- Autorizar o gasto establecido como orzamento base de licitación no apartado 3 das
FEC, polo importe de 315.702,48 euros, máis o 21% (66.297,52 euros) correspondente
ao IVE soportado pola Administración Local. O que fai un importe total de 382.000,00
euros (tres centos oitenta e dous mil euros) para a contratación do subministro dun
vehículo autobomba sen dotación para o Parque Auxiliar de Balaidos do Servizo de
Bombeiros., con imputación á aplicación orzamentaria 13606240000 “ Flota de
Vehículos“ e con cargo ao crédito da bolsa de vinculación a nivel do artigo 62 do
orzamento municipal prorrogado para o 2015, non afectando o emprego deste crédito da
bolsa de vinculación ao normal funcionamento do servizo.
4º Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista.”
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

5(935).CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA DE ESTABLECEMENTO,
MELLORA E AMPLIACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO PARQUE CENTRAL DE
TEIS DO SERVIZO DE BOMBEIROS. EXPTE. 3092/213.
Visto o informe de fiscalización do 5.08.15, dáse conta do informe-proposta do oficial
xefe do Servizo de Bombeiros, do 10.07.15, conformado polo concelleiro de
Seguridade e Mobilidade, que di o seguinte:
De acordo co sinalado no apartado 3 da cláusula 1 do PCAP, correspóndelle ao responsable do
contrato a emisión dun informe sobre a execución e desenvolvemento da obra, polo que procédese a emisión do seguinte informe sobre o desenvolvemento do contrato:
1. Antecedentes
✔ A Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o 13 de setembro de 2013 aprobou o proxecto
básico e de execución da obra de Establecemento, mellora e ampliación dos Servizos de Extinción de Incendios (SEIS) no Parque Central de Teis do Servizo de Bombeiros.
✔ O concelleiro-delegado da área de Seguridade e Mobilidade con data 24 de setembro de
2013, rectificada o 29 de outubro de 2013, resolve o inicio do expediente para a contratación das
obras de establecemento, mellora e ampliación dos SEIS no Parque Central de Teis.
✔ Con data 13 de novembro de 2013, a Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente adoptou o acordo de aprobación do expediente de contratación por procedemento aberto
das obras de establecemento, mellora e ampliación dos SEIS do Parque Central de Teis do Servizo de Bombeiros ( Expediente 3092-213) cun orzamento básico de licitación de 1.295.188,86
euros (IVA incluído) dividido en dúas anualidades: 647.594,43€ no exercicio 2013 e 647.594,43€
no 2014, con imputación á aplicación orzamentaria 13506320000 “Parque de Bombeiros do or zamento municipal.
✔ O período de licitación de 13 días dende a publicación no BOP (18/11/2013) e no DOG
(19/11/2013) rematou o 2 de decembro de 2013.
✔ A Xunta de goberno Local de 27 de decembro de 2013, extraordinaria e urxente, acordou a
adxudicación da obra de Mellora e ampliación do Parque Central de Teis do Servizo de Bombei ros á empresa Misturas por un prezo total (IVE incluído) de 878.526,55€ coas seguintes presta ción adicionais;
➢ - Mantemento do inmoble por un período de 60 meses.
➢ - Un prazo de garantía da obra de 60 meses.
➢ - Aportación para o control de calidade da obra do 3% do presuposto de execución
material do proxecto.
✔ O 30 de decembro de 2013 asinase o contrato cun prazo de execución de sete meses.
✔ Con data 23 de maio de 2014 a Xunta de Goberno Local acorda o nomeamento de directores
facultativos da obra aos arquitectos municipais Juan Piñeiro Ferradás y David Carbajal Rodriguez-Cadarso e directora de execución da obra á aparelladora municipal Beatriz Alonso Asenjo.
Expediente 3449-213.
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✔ Na mesma sesión do 23 de maio de 2014 a Xunta de Goberno Local aproba o nomeamento
de coordinador de seguridade e saúde ao arquitecto técnico Alejandro Martínez García, o Plan
de Seguridade e Saúde elaborado pola empresa Misturas, asinado polo Coordinador Alejandro
Martinez García e visado polo colexio de Arquitectos técnicos de Vigo e o Plan de Xestións de
Residuos, redactado pola empresa Misturas S.A. E do que se levanta acta de aprobación asinada polo arquitectos municipais Juan Piñeiro Ferradás e David Carvajal Rodriguez-Cadarso. Exp.
3348-213.
2. Execución da obra:
✔ O día 19 de maio de 2014 asinase a acta de comprobación de replanteo e inicio das obras. A
data inicial de finalización da obra será o 19 de decembro de 2014.
✔ A empresa adxudicataria, Misturas, S.A., o 10 de decembro de 2014 solicita a ampliación en
dous meses do prazo de execución da obra por imprevistos xurdidos na execución que informan
favorablemente os técnicos municipais e aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión do
26 de decembro de 2014. Polo que queda fixado o prazo de finalización da obra no 19 de febreiro de 2015. Expediente 3670-213.
3. Certificacións tramitadas
DATA

CERTIFICACIÓN

IMPORTE
incluído)

(IVE

30/05/2014

Nº 1. Execución obra

15.767,33 €

30/06/2014

Nº 2. Execución obra

38.078,24 €

31/07/2014

Nº 3. Execución obra

32.956,16 €

29/08/2014

Nº 4. Execución obra

51.539,48 €

30/09/2014

Nº 5. Execución obra

74.399,05 €

31/10/2014

Nº 6. Execución obra

180.945,28 €

28/11/2014

Nº 7. Execución obra

257.797,13 €

22/12/2014

Nº 8. Execución obra

226.931,95 €

30/01/2015

Nº 9. Resumo

0,00 €

4. Recepción das obras:
✔ Con data 19 de febreiro de 2015 esténdese acta de recepción negativa polas deficiencias observadas na estrutura de aceiro da fachada e cuberta da zona de cocheiras asinada polos direc tores de obra, directora de execución, empresa adxudicataria e responsable do contrato na que
se fixa un prazo de 12 semanas para a subsanación dos problemas descritos.
✔ O 14 de maio de 2015 asínase a acta de recepción positiva da obra de Establecemento, mellora e ampliación dos Servizos de Extinción de Incendios do Parque Central do Servizo de Bombeiros, fixando a data do 4 de xuño de 2015 para proceder á medición final da obra executada.
✔ De acordo co contido da acta de recepción, en relación á determinación do acto para a reali zación da medición xeral das obras, con data 4 de xuño de 2015, se procede á realización de
esta medición xeral das obras coa participación dos directores facultativos da obra e o representante do contratista, de acordo co establecido no artigo 166 do RXLCAP, a directora de execución e o responsable do contrato. Dito acto queda recollido na Acta de Medición Xeral da Obra
expedida por triplicado con data 4 de xuño de 2015 e asinada por D. Juan Piñeiro Ferradás e D.
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David Carvajal Rodriguez-Cadarso, arquitectos municipais, en calidade de Directores da Obra;
Dª Beatriz Alonso Asenjo, aparelladora municipal, en calidade de directora de execución; D. Guillermo Domínguez López, oficial xefe do Servizo de Bombeiros, en calidade de responsable do
contrato e D. Oscar Ribao, xefe de obra da empresa adxudicataria Misturas, S.A., en calidade
de representante da empresa adxudicataria das obras. Nesta medición xeral comprobase a existencia de incrementos de medición respecto do considerado no proxecto de execución en diversas partidas e outras nas que non se chegou a executar a medición prevista no proxecto. Estas
variacións quedan reflectidas na Acta de Medición Final.
✔ Con data 11 de xuño de 2015, a dirección facultativa emite a certificación final de obra, de
acordo ao contido da medición xeral realizada, que asigna o representante do contratista na
mesma data.
5. Prazo de garantía
✔ O prazo de garantía, de acordo ao ofertado polo adxudicatario e o contrato asinado o 30 de
decembro de 2013, será de 60 meses que empezará a contar a partir do 14 de maio de 2015,
data da sinatura da acta de recepción de conformidade, e rematará o 14 de maio de 2020.
O responsable do contrato dentro dos quince días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, de oficio ou a instancia do contratista deberá redactar un informe sobre o estado das
obras e e liquidación do contrato de acordo ao procedemento sinalado no artigo 235 do TRLCSP.
O presente informe recolle os antecedentes vinculados á execución e finalización das obras de
Establecemento, mellora e ampliación dos servizos de extinción de incendios no Parque Central
de Teis do Servizo de Bombeiros.
De acordo ao apartado 9 do artigo 166 do RXLCAP, correspóndelle ao órgano de contratación a
aprobación da certificación final das obras executadas no prazo máximo de 3 meses contados
dende a data de recepción das obras e polo que, previo informe de fiscalización favorable da Intervención Xeral, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
1. Aprobar a Certificación Final de obra de data 11 de xuño de 2015 correspondente a execución
das de Establecemento, mellora e ampliación dos servizos de extinción de incendios no Parque Central de Teis do Servizo de Bombeiros. Esta certificación recolle a medición xeral da
obra executada,
Presuposto de execución material

989.333,87€

A deducir execución material anteriores 899.384,58€
certificacións
Total execución material da presente 89.949,29€
certificación
13% Gastos xerais
6% Beneficio industrial
Suma
IVE 21%
Presuposto execución contrato

11.693,41€
5.396,96€
107.039,66€
22.478,33€
129.517,99€

Baixa 32,1700041449%

41.665,94€

C. adxudicación: 0,67829995851

87.852,05€
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Presuposto líquido global

87.852,05€

Base impoñible

72.605,00€

Cota IVE 21%

15.247,05€

Importe total certificación 10-Final

87.852,05€

2. Autorizar o gasto por importe de 87.852,05€ (IVE incluído) a favor da entidade MISTURAS
OBRAS E PROXECTOS, S.A. polos incrementos de medición respecto do considerado no
proxecto de execución, nas partidas detalladas na Acta de Medición Final da obra asinada
con data 4 de xuño de 2015 e con cargo aplicación orzamentaria 13606320000 “Parque de
Bombeiros”.
3. Dar conta do inicio do prazo de garantía da obra de Establecemento, mellora e ampliación
dos servizos de extinción de incendios no Parque Central de Teis do Servizo de Bombeiros
que de acordo co contrato asinado o 30 de decembro de 2013, será de 60 meses que empezará a contar a partir do 14 de maio de 2015, data da sinatura da acta de recepción de conformidade, e rematará o 14 de maio de 2020.
O responsable do contrato dentro dos quince días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, de oficio ou a instancia do contratista deberá redactar un informe sobre o estado das
obras e e liquidación do contrato de acordo ao procedemento sinalado no artigo 235 do TRL CSP.
Da liquidación do contrato, se non resulta liquidación favorable para ningunha das partes, darase conta ao Órgano de contratación. De existir saldos, tramitarase proposta de aplicación
orzamentaria que soporte o gasto no seu caso, do que a aprobación corresponderá á Xunta
de Goberno Local.
4. Dar conta do presente acordo a MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A para o seu
coñecemento e tramitación da correspondente factura polo importe ao seu favor resultante da
liquidación final da obra aprobada.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
6(936).RECTIFICACIÓN DE ERROS NO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
DO SUBMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA EN MEDIA E BAIXA TENSIÓN
PARA AS INSTALACIÓNS E DEPENDENCIAS DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE.
15696/444.
Dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Contratación, do 13.08.15,
conformado polo concelleiro delegado de Contratación, que di o seguinte:
NORMATIVA 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).

•

Lei 30/1992, de 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común (LRJAP).

ANTECEDENTES:
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En data 07 de agosto de 2015 a Xunta de Goberno Local acordou:
“Aprobar o Prego de Prescripcións Técnicas (PPT) para a Contratación do subministro
de enerxía eléctrica en media e baixa tensión, para as distintas dependencias e instalacións electromecánicas do Concello de Vigo, elaborado polo Servizo de Enerxía con
data 23.06 2015 corrixido con data 8.07.2015.
Aprobar o Prego de Condicións Administrativas Particulares (PCAP) para a Contratación
do subministro de enerxía eléctrica en media e baixa tensión, para as distintas
dependencias e instalacións electromecánicas do Concello de Vigo, elaborado polo
Servizo de Contratación con data 25.06.2015 e corrixido con data 8.07.2015.
Autorizar o gasto de 4.200.008,95 € con cargo a os orzamentos do exercizo 2016 para a
contratación do subministro de enerxía eléctrica en media e baixa tensión para os
distintos edificios e instalacións do Concello con cargo as partidas e imputación
presupostaria que se indican na seguinte taboa:
Aplicación presupostaria
1710.221.00.00 (Parq. - Xardíns)
3230.221.00.00 ( Educación )
3410.221.00.00 ( Deportes )
9200.221.00.00( Dependencias )
1650.221.00.00 (alumeado público)
3420.221.00.00 (IMD)
TOTAL

Total ano 2016
69.050,94 €
549.899,34 €
250.289,64 €
852.656,76 €
2.055.191,71 €
422.920,56 €
4.200.008,95 €

Abrir o procedemento licitatorio para a selección do contratista na forma prevista na lexislación
vixente.”
Estando en período de licitación o citado expediente se ten detectado un erro material no
apartado f) do punto 3 do anexo I “FOLLAS DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO”.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS:
Primeiro.- no apartado f) do punto 3 do anexo I “FOLLAS DE CARACTERISTICAS DO
CONTRATO”. do prego de cláusulas administrativas do expediente,
contémplase coa
denominación de " Táboa 2" unha táboa de prezos unitarios para a enerxía expresados en
centimos de euro.
Nese mesmo apartado f) e como aclaración da táboa 2 indícanse os conceptos que se contemplan incluídos e excluídos nese cadro de prezos e entre os excluídos indícase erróneamente "
A tarifas de peaxe e acceso regulamentariamente establecidas, así como as súas modificacións
si se produciran”.
Detectado o erro e para que non exista contradición entre a Táboa 2 de prezos por período e o
texto que comenta os conceptos que se consideran incluídos ou excluídos nos mesmos, resulta
necesario facer a oportuna corrección de erros do prego neste apartado, de xeito que:
No apartadof) do punto 3 do do Anexo I "FOLLAS DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
(FEC)” do prego de cláusulas administrativas do expediente no apartado que escomenza por
Taboa 2....... deberá eliminarse o parágrafo que di “A tarifas de peaxe e acceso
regulamentariamente establecidas, así como as súas modificacións si se produciran”.
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Segundo.- A lexislación de procedemento administrativo faculta ás administracións públicas a
rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de
feito ou aritméticos existentes nos seus actos (artigo 105 LRJAP).
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme ó previsto no apartado 3
da disposición adicional segunda do TRLCSP.
Así, en mérito ó exposto, se propón á Xunta de Goberno, en uso das facultades que lle confire a
lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Rectificar o apartado f) do punto 3 do do Anexo I "FOLLAS DE CARACTERÍSTICAS DO
CONTRATO (FEC)” do prego de cláusulas administrativas Particulares (PCAP) para a
Contratación do subministro de enerxía eléctrica en media e baixa tensión, para as distintas
dependencias e instalacións electromecánicas do Concello de Vigo, no apartado que escomenza
por Taboa 2....... deberá eliminarse o parágrafo que di “A tarifas de peaxe e acceso
regulamentariamente establecidas, así como as súas modificacións si se produciran”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
7(937).BASES
E
CONVOCATORIA
DE
SUBVENCIÓNS
PARA
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS NO EXERCICIO 2015. EXPTE.
5974/335.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
7.08.15, dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo de Festas do 6.08.15,
conformado pola concelleira de Festas e Turismo e o concelleiro delegado da Área
de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Con data 6 de marzo de 2015 apróbase pola Xunta de Goberno Local as bases e convocatoria
de subvencións para programas de actividades Socioculturais ano 2015 (expte. 5974/335). A
cantidade destinada á presente convocatoria ascende a 50.000 € con cargo a partida
3380.489.0000 do programa de Festas para o vixente exercicio.
Con data, 19 de marzo de 2015 foi publicada no BOP. O prazo de presentación de solicitudes foi
de 20 días naturais, que comenzou ao día seguinte da súa publicación no BOP, día 20 de mar zo e rematou o 8 de abril de 2015, ambos incluidos.
A instrución do procedemento de concesión das subvencións convocadas foi levado a cabo polo
servizo de Festas, que unha vez revisadas as solicitudes e de acordo co estipulado na base dé cima (instrucción) solicitaron aos/as interesados/as para que nun prazo de dez días, completaran a documentación ou os defectos materiais e formais e achegaran os documentos perceptivos.
Unha vez rematada a instrución do expediente, foi remitido á Comisión de Avaliación que se
reunnió ás 11,00 horas do día 19 de maio de 2015 na planta primeira do Concello de Vigo, e que
está integrada polo Concelleiro delegado da área de Cultura e Festas, Don Cayetano Rodríguez
Escudero, que actúa como presidente, Dna. Luz María González Domínguez como Xefa do servizo de Festas e D. Jesus López Moure, como Xefe do servizo de Xestión e Programación cultural. Incorpórase ao expediente a acta de data 20 de maio xunto coa folla valorativa anexa.
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Con data 2 de xuño de 2015, achégase a Intervención Xeral a resolución da convocatoria de
subvencións para programas de actividades socioculturais no ano 2015. Con data 15 de xuño de
2015 a Xefa do servizo de Fiscalización devolve o expediente para que se complete a folla
valorativa individual de cada solicitante coas indicacións que procedan en relación aos criterios
B1e B2 tal e como se requiriu no Informe de Fiscalización das Bases reguladoras de
Subvencións.
No mesmo informe solicitase unha revisión da valoración respecto dos criterios contidos na
táboa de puntuacións, ao detectarse certas disparidades, así como tamén da folla valorativa
para que figuren relacionados e valorados todos e cada un dos criterios contidos na Base
Oitava, e que a entidade Festa da Consolación de Coia debe aportar o certificado da AEAT
conforme está ao corrente das obrigas tributarias.
A delegación de competencias da Alcaldía de data 19 de xuño de 2015, modifica a composición
das áreas, e como consecuencia a composición da comisión de avaliación recollida na base décima (instrucción) das bases e convocatoria de subvencións para programas de actividades socioculturais realizados no exercicio 2015. Expte. 5974-335 aprobadas pola Xunta de Goberno
Local de data 6 de marzo de 2015.
A Comisión de Avaliación queda integrada pola Concelleira delegada da Área de Festas e Turismo, Dna Ana Laura Iglesias González e pola Xefa do servizo de Festas, Dna. Luz María Gonzá lez Domínguez, quedando excluido dela o Xefe de Xestión e Promoción Cultural, D. Jesús López
Moure.
Con data 25 de xuño ás 09,00 horas, reúnese novamente a Comisión de Avaliación e procédese
a revisión dos criterios contidos na base oitava e na táboa de puntación. Incorpórase a acta e a
nova táboa de valoración, e elabórase ademáis unha folla valorativa individual para cada un das
entidades solicitantes.
En cumprimento do estabelecido na base décima 3) fai as funcións de secretaria, Dna. Luz
María González Domínguez. Iníciase unha nova revisión das valoracións das 52 solicitudes
dacordo aos contidos da táboa de puntuación:
Faise constar que dacordo co establecido no artigo 21.4 da Lei de Subvencións de Galicia, da
información que obra en poder do órgano de instrutor despréndese que todos os beneficiarios
cumpren cos requisitos necesarios para acceder a subvención.
Apórtase o certificado da AEAT conforme a entidade Festas da Consolación de Coia está ao
corrente das obrigas tributarias, que se achega ao expediente.
Con data 1 de xullo a Intervención Xeral solicita aclaración sobre sobre a forma de obter e
rexistrar os puntos da táboa de valoración, en concreto nos apartados (A2, B1 e B2). Polo
servizo de Festas procédese a aclaración dos mesmos.
Á vista do exposto, e de acordo co estabelecido na base décima 5. da convocatoria, previo
informe da Intervención de Fondos e coa conformidade da concelleira de Turismo e Festas faise
á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA:
Primeiro: Que se resolva a convocatoria de subvencións para programas de actividades de
socioculturais para o ano 2015, de acordo coa acta de Comisión de Avaliación de data 23 de
xuño de 2015 por un importe total de 48.663,29 euros con cargo á aplicación 3380.489.0000 do
programa de Festas para o vixente exercicio, a favor das entidades que se relacionan a
continuación polos conceptos e cantidades indicados en cada caso:
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SOLICITANTE

6031-335 SCFESTAS DA CONSOLACION COIA
6066-335 IRMANDADE DEVOTOS SAN ROQUE
6025-335 AVC e UCSDR VAL DO FRAGOSO
6062-335 AV M.CIDADAN O NOSO BARRIO
6027-335 AVCR SAN MAMEDE DE ZAMANS
6028-335 AF QUEIXUMES
6029-335 AV FEIRA DE CABRAL
6030-335 AV SAN ROQUE

CIF/NIF

epig

G-36633030
G-36763225
G-36640860
G-36784296
G-36691855
G-36735728
G-36729796
G-36659894

3a)
3a)
2
2

Programa

Import/activ.

Festas de Consolación
Festa Patronal
Noite de San Xoan
Festa da Bouza
2 Festa do Socio 2015
1 Intercambio folclórico Nacional
3 c) XV Edición Festa do Xurelo
2 Cumprindo coas nosas tradicións MAGOSTO
2 Festa do Carballo
6032-335 A. IRMANDADE N. SRA. DAS NEVES
G-36954162
3b) Festa Nosa Sra. Das Neves de Matamá
6036-335 AAVV A UNION DE S PEDRO MATAMA
G-36654036
2 Festa de San Xoan
6037-335 AVCD SANTA MARIÑA DE CABRAL
G-36651073
2 Fogueira de San Xoan
1 Homenaxe ao Gaiteiro
6038-335 CRAC DE CORUXO
G-36627495
2 Entroido: Enterro do Castrón
6039-335 AV PRAZA DA MIÑOCA
G-36842284
2 San Xoan
3C) Romería do Pan de Millo
6040-335 CCR CABRAL BECERREIRA
V-36658680
2 Festival do Entroido- infantil
6041-335 AC FESTAS DE BEIRAN
G-36703171
3b) Festa Virxen de la Soledad
6042-335 AV EMILIO CRESPO DE NAVIA
G-36648608
2 San Xoan
6043-335 IRMANDADE FESTAS DE SANTA ANA
G-36648095
3b) Festas Patronais
6044-355 AVV ROSALIA CASTRO SALGUEIRA
G-36644904
2 San Xoan
6045-335 ASOCIACIÓN XOGAIS
G-36917037
2 III Edición Vigo, cidade diversa
1 Festival Folclórico en Beade
6046-335 AVCU-CSCR DE BEADE
G-36632081
2 Beade dinámica
3C) XXX Feira da Cereixa
1 Cultura Musical no Barrio (nadal dos nenos...)
6047-335 AV O CARBALLO DE SARDOMA
G-36649325
2 Festa do Socio 2015
1 Venres musicais
6048-335 AVCD LAVADORES
G-36633618
2 San Xoan
6056-335 AVCD SAN XURXO DE SAIANS
G-36648988
2 XXX Festa da Amizade
3b) Festa da Candelaria e San Brais
3b) Dulce nome de Maria
3b) Señora del Rosario
3b) San Paio de Navia
6037-335 AGRUP. COMISIONS DE FESTAS VIGO G-36659563 3b) San Cribran-Bembrive
3b) Festa de S. Bieito do Monte Pequeño Candeán
3b) Santa Baia Alcabre
3b) San Cristobal e Santa Ana
3b) Santa Cristina de Lavadores
6055-35 AC KARRASKAL ROCK
G-27741495
1 XII Karraskal rock de Zamans
6058-335 AVC CASCO VELLO
G-36645885
2 Festa do Samain
1 Actuación grupo de Gaitas
6059-335 AVCD SAMPAIO
G-36648103
2 Festa de San Xoan -Sardiñada
6060-335 IRMANDADE DE SAN CAMPIO DE VALLADARES
G-36840940 3 b) Festas Patronais
1 III Festival as Nosas Rúas
6062-335 AV AS NOSAS RUAS Travesía Vigo
G-36640985
3C) Chourizada 2015
1 VIII Gala Esta Noite hai unha fia
6063-335 ACF O FIADEIRO
G-36812204
2 III Ronda de Nadal
6064-335 IRMANDADE F SANTA MARIÑA CABRAL G-36837425
3b) Santa Mariña
6065-335 ASOC. CULTURA L” A BURACA”
G-27815562
2 II Certame Canción as Nosas Tabernas
1 Ciclo de teatro
6067-335 SAN MIGUEL DE OIA
G-36648640
2 San xoán
6068-335 A CR SAN MIGUEL ARCANXO
G-27745918
3b) Festas Patronais
1 Navia, Parqued'Arte
6069-335 AS. VECIÑOS NOVO VIGO
G-27771195
2 San Xoan
6070-335 COMISION FESTAS SAN XOAN FREIXO G-36791846
3b) Festas Patronais San Xoan Freixo
1 XVIII Certame Internacional Regueifas
6072-335 CVC DE VALADARES
G-36805158
2 13 Xerán Tradicional
6073-335 C.C.A.R. DE VALLADARES

G-36617082

6076-335 AVCD CANDEAN
6079-335 VCD MONTE DA MINA CASTRELOS

G-36863348
G-36623593

6082-335 SVCD NAUTILUS DE COMESAÑA

G-36631703

6083-335 A.C. DEPORTIVOS E CULTURAIS

G-36791291

6084-335 A. CULTURAL XARABAL

G-36884864

6085-335 FUNDACIÓN CUME

G-36797579

6087-335 C.C.V.D. VIGO CENTRO

G-27762434

1 Memorial Moxenas
2 Certame Rondallas
2 Festas tradicionais
2 Festa da convivencia
1 Letras Galegas
2 San Xoan
1 Festival Baile Moderno
1 Magosto Popular
1 Festival intercultural
2 O Camiño pasa por Vigo
1 Encontro Folclórico

Importe concedido

4.000,00 €
4.000,00 €
295,05 €
590,10 €
641,42 €
487,48 €
538,79 €
513,13 €
615,76 €
923,64 €
500,31 €
538,79 €
602,93 €
577,28 €
474,65 €
936,47 €
474,65 €
731,22 €
436,16 €
923,64 €
474,65 €
756,87 €
500,31 €
654,25 €
846,67 €
692,73 €
692,73 €
564,45 €
461,82 €
641,42 €
677,42 €
641,42 €
449,85 €
552,96 €
641,42 €
448,99 €
674,78 €
667,07 €
448,99 €
846,67 €
667,07 €
461,82 €
423,34 €
897,98 €
300,00 €
200,00 €
808,19 €
808,19 €
808,19 €
615,76 €
590,10 €
474,65 €
744,04 €
705,56 €
384,85 €
808,19 €
654,25 €
718,39 €
667,07 €
731,22 €
731,22 €
448,99 €
590,10 €
615,76 €
641,42 €
423,34
551,62
821,01
564,45

€
€
€
€

4.000,00 €
4.000,00 €
295,05
590,10
641,42
487,48
538,79
513,13

€
€
€
€
€
€

1.539,40 €
500,31 €
538,79 €
1.180,21 €
474,65 €
1.411,12
731,22
436,16
923,64
474,65
756,87

€
€
€
€
€
€

2.001,22 €
1.385,46 €
1.026,27 €
641,42 €

5.202,68 €
667,07 €
885,16 €
897,98 €
500,00 €
1.616,37 €
808,19 €
615,76 €
1.064,75 €
744,04 €
1.090,41 €
808,19 €
1.372,63 €
1.398,29 €
731,22 €
448,99 €
1.205,86 €
641,42 €
423,34 €
1.372,63 €
564,45 €
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Segundo.- Á exclusión das solicitudes ás que se refiren a base sétima, sendo a relación de solicitudes desentimadas a seguinte:
EXPTE.

NOME ENTIDADE

CIF

CAUSA DE DESESTIMACIÓN

6061-335

ASOCIACIÓN XARUMA

G-27746486

Desestimada base 7ª 2

6071-335

ACCIÓN SOLIDARIA GALICIA (ASDEGAL)

G-27727593

Desestimada base 7ª 2

6074-335

A. MULLERES PEDRA VELLA

G-36837433

Desestimada base 7ª 2

6075-335

A XUVENIL XUNTAZA XUVENIL

G-36744951

Desestimada base 7ª 2

6080-335

AV A NOSA TERRA DE ALCABRE

G-36649374

Desestimada base 7ª 8

6086-335

ASOCIACIÓN AREAS

G-36768729

Desestimada base 7ª 2

6088-335

AV DO CALVARIO

G-36648293

Desestimada base 7ª 8

Terceiro.-O
prazo de xustificación das subvencións para programas de actividades
socioculturais 2015 unha vez rematado o programa e como data límite o día 2 de decembro de
2015.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
8(938).ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN DE TRABALLOS TÉCNICOS
DERIVADOS DA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES NO AUDITORIO
MUNICIPAL. EXPTE. 6016/335.
Visto o informe de fiscalización do 13.08.15, dáse conta do informe-proposta de data
07.08.15, asinado pola secretaria da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
A mesa de Contratación celebrada o día 07 de agosto de 2015 ás 12:45 horas acordou:
1.-Proposta de Adxudicación.
a)

Procedemento aberto para a contratación do servizo de xestión de traballos técnicos
derivados da programación de actividades no auditorio municipal (expediente 6016-335)

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.
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•

Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación por
procedemento aberto do servizo de xestión de traballos técnicos derivados da
programación de actividades no auditorio municipal (PCAP).

ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local, na sesión do día 6 de agosto de 2015, adoptou o seguinte
acordo:
“Primeiro.- Excluír da presente licitación a mercantil SERVICIOS SECURITAS, S.A., por
considerar que a súa oferta contén valores anormais ou desproporcionados.
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no “procedemento aberto para a contratación do servizo de
xestión de traballos técnicos derivados da programación de actividades no auditorio
municipal (expediente 6016-335)” no seguinte orde decrecente:
1.- Produción e Xestión Cultural, S.L.

97,25 puntos.

2.- Eulen, S.A.

67,14 puntos.

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, Produción e Xestión Cultural,
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.
A documentación esixida na cláusula 8 do prego de cláusulas administrativas
particulares.
Póliza do seguro de responsabilidade civil de acordo co esixido no apartado 14
a) da FEC.
Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22 do
prego de cláusulas administrativas particulares.

•
•
•

Cuarto.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 637,16 euros en concepto de custe
dos anuncios de licitación”.
Segundo.- Este acordo foi notificado ó licitador clasificado en primeiro lugar o día 6 de agosto
de 2015, que presenta a documentación requirida en data 6 de agosto de 2015, dentro do prazo
sinalado.
Terceiro.- Revisada a documentación presentada na sesión da Mesa de contratación de data 7
de agosto 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).
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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
Produción e Xestión Cultural, S.L,, á vista dos informes do xefe do servizo de Xestión e
Promoción cultural de 15 de xullo de 2015 e 3 de agosto do mesmo ano . Estes informes poderán
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 Produción e Xestión Cultural, S.L,, o procedemento aberto para a
contratación do servizo de xestión de traballos técnicos derivados da programación de
actividades no auditorio municipal (expediente 6016-335), que oferta unha reducción dos
prezos unitarios de horas de prestación do servizo de atención ó público, previstas no
apartado 3.F da FEC de 19,70 %.
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.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

9(939).ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO EN
DEPENDENCIAS DA REDE DE MUSEOS MUNICIPAIS DE VIGO. EXPTE.
936/341.
Visto o informe de fiscalización do 13.08.15, dáse conta do informe-proposta de data
07.08.15, asinado pola secretaria da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
A mesa de Contratación celebrada o día 07 de agosto de 2015 ás 09:30 horas acordou:
2.-Proposta de Adxudicación.
a)

Procedemento aberto para a contratación do servizo de atención ao público en
dependencias da rede de museos Municipais (expediente 936-341).

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).
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•
•
•

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 de atención ao público en dependencias da rede
de museos Municipais (expediente 936-341).

ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local, na sesión do día 27 de xullo de 2015, adoptou o seguinte
acordo:
8.CLASIFICACIÓN DE OFERTAS NO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO EN DEPENDENCIAS DA REDE
DE MUSEOS MUNICIPAIS. EXPTE. 936/341.
“Primeiro.- Excluír da presente licitación as mercantís ALIANZAS E SUBCONTRATAS,
S.A., UTE V-2 COMPLEMENTOS AUXILIARES, S.A.- CEE V-2 COMPLEMENTOS
AUXILIARES, S.A, e SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L.
por conter as súas ofertas valores anormais ou desproporcionados.
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no “procedemento aberto para a contratación do servizo de
atención ao público en dependencias da rede de museos Municipais” no seguinte orde
decrecente:
1. SERVICIOS SECURITAS S.A.
2. BRÓCOLI S.L.
3. STENDHAL MUSEUM SOLUTION SL
4. COYMA SERVICIOS GENERALES SL
5. INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA SAU
6. CLECE S.A.
7. SERVICIOS GENERALES S.L.

92,27
86,75
79,39
75,13
71,57
52,13
41,74

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, SERVICIOS SECURITAS,
S.A., 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 8 do prego de cláusulas administrativas
particulares.
Póliza do seguro de responsabilidade civil por un importe mínimo de 600.000
euros.
Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22 do
prego de cláusulas administrativas particulares.

•
•
•

Cuarto.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 604,70 euros en concepto de custe
dos anuncios de licitación”.
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Segundo.- Este acordo foi notificado ó licitador clasificado en primeiro lugar o día 27 de xullo de
2015, que presenta a documentación requirida en data 7 de agosto de 2015, dentro do prazo
sinalado.
Terceiro.- Revisada a documentación presentada na sesión da Mesa de contratación de data 7
de agosto 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
SERVICIOS SECURITAS, S.A., á vista dos informes dos informes da xefe do servizo de Museos,
do xefe do servizo de Xestión e Promoción cultural e dos directores dos museos municipais, de
datas 30 de abril, 26 de maio, 8 de xuño e 8 de xullo de 2015. Estes informes poderán
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 SERVICIOS SECURITAS, S.A., o procedemento aberto para a contratación dos
servizos de atención ao público en dependencias da rede de museos Municipais (expediente
936-341) cunha redución porcentual dos prezos unitarios de horas de prestación do servizo de
atención ó público, previstas no apartado 3.F da FEC así como do prezo do servizo de
coordinación e organización do servizo previsto no apartado 3.A da FEC do 35. (%).
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.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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10(940).PROXECTO
MODIFICADO
Nº
1
DO
PROXECTO
DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA ALONSO OJEDA EN TEIS. EXPTE. 2616/443.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 31.07.15 e o
informe de fiscalización do 11.08.15, dáse conta do informe-proposta do xefe de
Área de Fomento, do 17.07.15, conformado polo asesor xurídico da Área de
Fomento e o concelleiro delegado de dita Área, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local de data 3 de xuño de 2014 acorda aproba-lo “Proxecto de obras de
Humanización da Rúa Alonso Ojeda en Teis.
En data 14 de novembro de 2014 a Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación do procede mento aberto para a contratación das obras de Humanización da Rúa Alonso Ojeda en Teis
(Expte. 2.490/440) á empresa Xestión Ambiental de Contratas, S.L., por un importe de 179.760 €
(IVE incluído).
En data 10 de decembro de 2014 asínase acta de comprobación de replanteo; autorizando o comenzo da obra, computándose o prazo de execución dende o día seguinte a esa data.
En data 24 de abril de 2015 a Xunta de Goberno Local, autoriza a redacción do proxecto
modificado nº 1 do Proxecto de Humanización da Rúa Alono Ojeda en Teis, así como a
paralización das obras ata a aprobación do mesmo.
Con data 17 de xullo de 2015, os técnicos Municipais Juan Aguirre Rodríguez e Juan Hansen
García como directores facultativos da obra do PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA
ALONSO OJEDA EN TEIS, presentan o proxecto Modificado Nº 1 e o informe de xustificación de
dito proxecto modificado, do cal debemos sinalar os seguintes aspectos:
a.- Modificación do contrato por actuacións non previstas no PCAP.
As modificacións do proxecto propostas teñen a súa xustificación na necesidade de axustar a
execución desta obra por causas obxectivas, que indican a falta de idoneidade nas
especificacións técnicas do proxecto a executar, en relación ás novas condicións técnicas que se
pon de manifesto con posterioridade á adxudicación do actual contrato, aspectos que teñen un
carácter similar aos contemplados nos apartados a) e b) do articulo 107 do TRLCSP.
En efecto, ao pouco tempo de comezar as obras deste Proxecto, detectar a necesidade de
construír unha rede separativa de saneamento non prevista, cuestión que recolle a actual
PXOM.
Esta rede separativa execútase por parte de AQUALIA, mediante contrato diferente ao do
Proxecto que se informa.
As unidades de obra que se veran alteradas refírense a executar novas acometidas de pluviais
dos edificios, a reformular a previsión contida no orzamento orixinal nesta materia, e a modificar
a formulación da conservación en parte do firme de calzada existente, posto que as obras do
novo saneamento necesitan removelo na súa totalidade.
Á súa vez, unha vez realizado un reformulo exhaustivo das obras tanto en planta como en
alzado observáronse certos desaxustes coa realidade física da rúa, comprobando que o tamaño
das beirarrúas non podía garantir a accesibilidade,
Isto tradúcese de forma concreta en variacións de unidades de obra relativas aos seguintes
epigrafes.
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- Aumento do pavimento en beirarrúas ao ampliarse a súa anchura.
- Diminución do pavimento de zonas de aparcadoiro ao suprimirse unha das bandas destinadas
a este fin.
- O tratamento dos vaos para vehículos, que tamén aumentan.
- Cambio de xardineiras por arboles en alcorques aproveitando o aumento do ancho de
beirarrúas.
- Cambio de farois en fachadas por outras en báculos, aproveitando o mesmo aumento na a
anchura das beirarrúas, e asi prescindir da servidume que supón a súa adosamiento a fachadas
actual.
- Substitución dos bordos por outros de formigón bicapa.
En calquera dos casos a actual proposta de modificación por condicións non incluídas no PCAP,
enténdese justificada xa que a mesma responde de maneira global a unha actuación de interese
público en relación a mellorar a accesibilidade do ámbito da actuación da obra ao poder dispor
máis espazo de uso peonil. Así mesmo debemos de indicar que esta proposta de modificación
non altera as condicións esenciais do contrato de acordo co estipulado no articulo 107.3 do
TRLCSP e de maneira especial as modificacións previstas de coñecerse previamente no
proceso de licitación non teñen suficiente envergadura para indicar novos condicionantes que
provocasen a concorrencia doutros interesados nin provocaría modificacións substanciais das
ofertas formuladas no proceso de adxudicación do contrato que se pretende modificar.
A continuación detállanse as modificacións e axustes de medicións a realizar:
Apartado 01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRABAJOS PREVIOS

Importe

Se produce una disminución del gasto relacionado con una minoración de
mediciones sobre las unidades existentes.
Apartado 02 PAVIMENTACION Y FIRMES

-1.245,22 €
Importe

0201 FIRMES Y PAV. ACERAS: Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes.

6.781,02 €

0202 FIRMES P.ADOQUIN Y HORMIGON EN VADOS Y DÁRSENAS. Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes

430,36 €

0204 FIRMES Y PAV. PARA PASOS DE PEATONES. Se produce un aumento del gasto por incremento de la medición en las partidas existentes.

612,44 €

0205 BORDILLO Y RIGOLA DE DELIMITACIÓN DE ACERAS CON CALZADAS Y APARCAMIENTO. Se produce una minoración del gasto relacionado
con una disminución de mediciones sobre las unidades existentes y la incorporación de una nueva unidad de ejecución de obra de menor importe.

-4.906,28 €

0206 JARDINERAS. Se produce una minoración del gasto por la no ejecución
de la partida existente.

-3.295,71 €

03 ABASTECIMIENTO
Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes

2.160,12€

04 PLUVIALES
Se produce una minoración del gasto relacionado con una minoración de mediciones sobre las unidades existentes.

-2.359,72€
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05 ELECTRICIDAD

Importe

Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes y se incorporan nuevas unidades de ejecución de obra en este capitulo

8.416,53 €

06 TELEFONICA
Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes y se incorpora una nueva unidad de ejecución de obra en este capitulo
07 ILUMINACIÓN

2.880,36 €

Importe

0701 OBRA CIVIL. Se produce una disminución del gasto relacionado con
una minoración de mediciones sobre las unidades existentes

-1.704,30 €

0702 SOPORTES Y LUMINARIAS. Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes y se incorporan tres nuevas unidades de ejecución de obra en este capitulo

3.846,84 €

08 JARDINERÍA Y RIEGO

Importe

0801 JARDINERIA. Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes

2.851,02 €

0802 RIEGO. Se produce una disminución del gasto relacionado con una minoración de mediciones sobre las unidades existentes

-3.712,52 €

09 SEÑALIZACION

Importe

0901 SEÑALIZACIÓN VERICAL. Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes

535,80 €

0902 SEÑALIZACION HORIZONTAL. Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes

572,70 €

10 VARIOS. Se produce una disminución del gasto relacionado con una minoración de mediciones por reasignación de las partidas alzadas.

-7.310,12 €

11 GESTION DE RESIDUOS. Se produce una disminución del gasto relacionado con una minoración de mediciones

-4.553,32 €

RESUMEN TOTAL:

0,00 €

CONCLUSIÓNS:
As modificacións propostas no presente proxecto “Modificado nº 1 Proxecto de Humanización da
Rúa Alonso Ojeda en Teis.”, non supoñen alteracións dos fins e caracteristicas básicas do
proxecto inicial. Así mesmo de acordo cos antecedentes descritos neste informe, os ámbitos
modificados explicados no apartado 2.1 axústanse ás opcións de modificación contempladas no
articulo 107 a) e b), xa que preténdese conseguir a accesibilidade que non se conseguia, alo
menos de forma adecuada, co primitivo proxecto.
Así mesmo de acordo con todos os antecedentes, o modificado proposto non suma prestacións
complementarias ás inicialmente contratadas, non amplia o obxecto do contrato e non incorpora
prestacións susceptibles de utilización ou aproveitamento independente. De forma global queda
xustificada o interese público das actuacións recollidas neste modificado, así como tamén queda
xustificado que non se alteran as condicións esenciais da adxudicación e licitación e que, as
modificacións que introduce non fan presumir que, de terse coñecido previamente, concurriran a
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licitación outros interesados ou os que concurriron puideran ter presentado ofertas
substancialmente diferente as formuladas.
O proxecto “Modificado nº 1 Proxecto de Humanización da Rúa Alonso Ojeda en Teis, foi
encargado pola Dirección Facultativa en cumprimento do articulo 234.3 do TRLCSP. Así mesmo
o contido do mesma conta coa conformidade do contratista e do redactor do proxecto segundo
queda de manifesto na firma do Proxecto modificado.
Á vista do anteriormente exposto, e tendo en conta o informe dos Directores facultativos da obra
de data 17 de xullo e informe do Xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos do 22 de xuño,
faise á Xunta de Goberno Local a seguinte proposta, previo informe da Asesoría xurídica
Municipal e da Intervención Xeral:
PROPOSTA:
1º.Aprobar o proxecto modificado nº 1 do Proxecto de Humanización da Rúa Alonso Ojeda
en Teis, sin coste adicional.
2.Acordar a modificación do contrato de obra adxudicado á mercantil Xestión Ambiental de
Contratas, S.L. por un importe de 179.760 € (IVE incluído), por acordo da Xunta de Goberno Lo cal en data 14 de novembro de 2014, e que ten por obxecto a execución do “Proxecto de Hu manización da Rúa Alonso Ojeda en Teis”. Sen importe adicional.
3.Notificar o presente acordo á mercantil XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.,
contratista adxudicataria das obras ao obxecto de proceder á formalización da
modificacióncontractual acordada.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
11(941).PROXECTO
MODIFICADO
Nº
1
DO
PROXECTO
DE
HUMANIZACIÓN DA RÚA COUTADAS ENTRE A RÚA SANTANDER E O PASO
SUPERIOR SOBRE A AP-9, FASE 1. EXPTE. 2615/443.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 31.07.15, o
informe de fiscalización do 11.08.15, dáse conta do informe-proposta do xefe de
Área de Fomento, do 17.07.15, conformado polo asesor xurídico da Área de
Fomento e o concelleiro delegado de dita Área, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local de data 3 de xuño de 2014 acorda aproba-lo “Proxecto de obras de
Humanización da Rúa Coutadas – Teis (Entre a Rúa Santander e o paso superior sobre a AP-9).
En data 7 de novembro de 2014 a Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación do procede mento aberto para a contratación das obras de Humanización da Rúa Coutadas (Expte.
2.491/440) á empresa UNIKA, PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U., por un importe de 251.652 €
(IVE incluído).
En data 2 de decembro de 2014 asínase acta de comprobación de replanteo; autorizando o comenzo da obra, computándose o prazo de execución dende o día seguinte a esa data.
Nas FEC (Follas de Especificacións do Contrato) do PCAP contémplase a posibilidade de modificalo contrato nas unidades de obra relacionadas co movemento de terras, cimentacións, estruc turas e redes de servizos. As circunstancias que determinan a modificación baséanse no caso
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de que no subsolo afectado polas obras aparezan construccións ou redes soterradas ou condicións xeotécnicas distintas das recollidas en proxecto.
En data 18 de marzo de 2015 a Xunta de Goberno Local, autoriza a redacción do proxecto
modificado nº 1 do Proxecto de Humanización da Rúa Coutadas (entre a Rúa Santander e o
paso superior da AP-9. Fase 1), así como a paralización das obras ata a aprobación do mesmo.
Con data 16 de xuño de 2015, os técnicos Municipais Juan Aguirre Rodríguez e Juan Hansen
García como directores facultativos da obra do PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RíA
COUTADAS TEIS (entre rúa Santander e paso superior AP-9), presentan o proxecto Modificado
Nº 1 e o informe de xustificación de dito proxecto modificado.
A continuación detállanse as modificacións en relación co apartado 15.a) das FEC do PCAP que
indica que os aspectos a modificar poden afectar ás unidades de obra relacionadas coas redes
de drenaxe, saneamento e elementos de contención e pavimentación.
Resumen das unidades de obra afectadas por este ámbito:
Apartado 03 Pluviales:

Importe

0301 Excavaciones y relleno: Se produce un aumento del gasto relacionado
con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes.

506,33 €

0302 Canalizaciones: No se ejecuta la partida SAP01G021, se introducen dos
nuevas partidas de canalizaciones, produciendo un incremento de gasto.

4,699,73 €

0303 Sumideros y arquetas: Se produce un incremento en las mediciones de
unidades existentes y aparecen dos nuevas unidades de obra, produciendo
un incremento de gasto

2,530,45 €

Apartado 07 Jardineria y riego:

Importe

0701 Jardinería: Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes.

1.513,34 €

0702 Riego: Se produce una minoración del gasto por minoración de la medición en una partida existente.

-94,50 €

0703 Tratamiento de Talud: Se produce una minoración del gasto por minoración de la medición en partidas existentes e inclusión de 3 nuevas unidades
de obra

-3.790,14 €

Apartado 10 Varios:

Importe

Se produce una minoración del gasto relacionado con la no ejecución de una
unidad de este apartado.
Apartado 11 Gestión de Residuos:

Importe

Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes.
RESUMEN TOTAL:

-13.385,88 €

1.817,14 €
-6,203.53 €

Ao mesmo tempo o proxecto conta con modificacións propostas fora do Prego de Cláusulas
Administrativas e que teñen a súa xustificación na necesidade de axustar a execución desta
obra a condicións ténicas executadas no mesmo ámbito no saneamento da zona, polo cal se
considera necesario establecer novas conduccións concernientes á evacuación de augas
pluviais para que se poidan conectar ao recente saneamento construido e cuia terminación foi
parexa casi co inicio das obras deste proxecto. Esta situación determina causas obxectivas que
indican a falta de idoniedade nas especificacións técnicas do proxecto a executar en relación ás
novas condicións técnicas que se poñen de manifiesto con posterioridade á adxudicación do
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actual contrato, aspectos que teñen un carácter similar aos contemplados no apartado b) do
artigo 107 do TRLCSP.
Outro grupo de unidades de obra que se verán modificadas están relacionadas coa observación
de certos desaxustes coa realidade física da rúa unha vez realizado un replanteo exhaustivo das
mesmas, tanto en planta como en alzado que de forma concreta afecta ás unidades de obra
relativas ao aumento de beirarrúas nun determinado tramo, consecuente con esto prodúcese un
aumento do fresado de calzada que garanta o axuste de rasantes, a reubicación da glorieta con
aumento do ancho da calzada e sustitución da fonte por un elemento arboreo.
A xustificación deste apartado do modificado se atopa vinculado á novas especificacións
técnicas que se observan con posterioridade á aprobación do proxecto, podendo entenderse
tamén como certa omisión técnica por unha imprecisión do proxecto, o cal tamén se
corresponde co indicado no apartado a) do artigo 107 doTRLCSP.
Resumen das modificacións e axustes das medicións:
Apartado 01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRABAJOS PREVIOS

Importe

Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones
sobre las unidades existentes.
Apartado 02 PAVIMENTACION Y FIRMES

3.273,48 €
Importe

0201 FIRMES Y PAV. ACERAS: Se produce un aumento del gasto relacionado
con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes.

1.756,53 €

0202 FIRMES P.ADOQUIN Y HORMIGON EN VADOS Y DÁRSENAS. Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las
unidades existentes

2.564,83 €

0204 FIRMES Y PAV. PARA PASOS DE PEATONES. Se produce una minoración
del gasto por minoración de la medición en las partidas existentes.

-6,14 €

0205 BORDILLO Y RIGOLA DE DELIMITACIÓN DE ACERAS CON CALZADAS Y
APARCAMIENTO. Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes

3.082,38 €

0206 JARDINERAS. Se produce una minoración del gasto por la no ejecución de
la partida existente y la incorporación de una nueva unidad de ejecución de obra
de menor importe.

-4.942,91 €

04 ELECTRICIDAD

Importe

Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones
sobre las unidades existentes y se incorpora una nueva unidad de ejecución de
obra en este capitulo

1.326,30 €

05 TELEFONICA
Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones
sobre las unidades existentes y se incorpora una nueva unidad de ejecución de
obra en este capitulo
06 ILUMINACIÓN

1.243,72 €

Importe

0601 OBRA CIVIL. Se produce un aumento del gasto relacionado con un incremento de mediciones sobre las unidades existentes
07 JARDINERÍA Y RIEGO

1.815,08 €
Importe

0701 Jardinería: Se produce una minoración del gasto relacionado con una minoración de mediciones sobre las unidades existentes y se incorpora una nueva unidad de ejecución de obra en este capitulo.

-2.511,14 €
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0702 Riego: Se produce un aumento del gasto por incremento de la medición en
una partida existente.

120,50 €

08 SEÑALIZACION

Importe

0802 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. Se produce una minoración del gasto relacionado con una minoración de mediciones sobre las unidades existentes

-67,02 €

09 MOBILIARIO/ORNAMENTACION

Importe

0901 MECANISMOS FUENTE. Se produce una minoración del gasto relacionado
con la no ejecución de las unidades existentes.

-6.146,36 €

0902 OBRA CIVIL/CONEXIONES. Se produce un aumento del gasto por el ajuste
de mediciones de las unidades de obra existentes y por la incorporación de 4 unidades de ejecución nuevas

4.694,28 €

RESUMEN TOTAL:

6.203,53 €

CONCLUSIÓNS:
As modificacións propostas no presente proxecto “Modificado nº 1 Proxecto de Humanización da
rua Coutadas -Teis ( entre rua Santander e paso superior AP-9 ). Fase 1.”, non supoñen
alteracións dos fins e caracteristicas básicas do proxecto inicial. Así mesmo de acordo cos
antecedentes descritos neste informe, os ámbitos modificados explicados nos apartados 2.1
axústase ás opcións de modificación do contrato especificadas no PCAP, concretamente no
apartado 15.b das FEC. Doutra banda as modificacións explicadas no apartado 2.2 deste
informe, ao non corresponderse coas contempladas no PCAP, axustar ao definido no articulo
107 a) e b).
Así mesmo de acordo con todos os antecedentes, o modificado proposto non suma prestacións
complementarias ás inicialmente contratadas, non ampla o obxecto do contrato e non incorpora
prestacións susceptibles de utilización ou aproveitamento independente. De forma global queda
justificada o interese público das actuacións recollidas neste modificado, así como tamén queda
justificado que non se alteran as condicións esenciais da adxudicación e licitación.
O proxecto “Modificado nº 1 Proxecto de Humanización da rua Coutadas Teis ( entre rua
Santander e paso superior AP-9 ). Fase 1.”, foi redactado pola Dirección Facultativa en
cumprimento do articulo 234.3 do TRLCSP. Así mesmo o contido do mesma conta coa
conformidade do contratista e do redactor do proxecto segundo queda de manifesto na firma do
Proxecto modificado.
Á vista do anteriormente exposto, e tendo en conta o informe dos Directores facultativos da obra
de data 18 de xuño e informe do Xefe da Oficina de Supervisión de proxectos de data 16 de
xuño, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte proposta, previo informe da Asesoría xurídica
Municipal e da Intervención Xeral:
PROPOSTA:
1º.Aprobar o proxecto modificado nº 1 do Proxecto de Humanización da Rúa Couta das-Teis (entre a Rúa Santander e paso inferior da AP-9. Fase 1, sin importe adicional.
2º.Acordar a modificación do contrato de obra adxudicado á mercantil UNIKA, PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U., por un importe de 251.652 € (IVE incluído), por acordo da Xunta de
Goberno Local en data 7 de novembro de 2014, e que ten por obxecto a execución do “Pro xecto de Humanización da rua Coutadas Teis ( entre rua Santander e paso superior AP-9 ).
Fase 1.”.
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3º.Notificar o presente acordo á mercantil UNIKA, PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U.,
contratista adxudicataria das obras ao obxecto de que proceda á formalización da
modificación contractual acordada.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
12(942).CERTIFICACIÓN FINAL DA EXECUCIÓN DO EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DAS OBRAS “REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME
DA AVDA. CLARA CAMPOAMOR PK 3+730 A PK 4+650”. EXPTE. 73136/250.
Dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de Vías e Obras, do 17.07.15,
conformado polo asesor xurídico da Área de Fomento e o concelleiro delegado de
dita Área, que di o seguinte:
De acordo co apartado 3 da cláusula nº 1 do PCAP, correspóndelle o Responsable do contrato a
emisión dun informe sobre a execución e desenvolvemento da obra, polo cal procedese a
recoller no seguinte informe todos os aspectos e incidencias vinculadas a execución da obra:
1.- Antecedentes da tramitación do expediente:
Aprobación do proxecto
básico e de execución
Orden
de
inicio
do
expediente
de
contratación
Aprobación expediente de
contratación

Expediente 72656-250, por acordo da XGL en sesión do 05/12/2014

Aplicación Orzamentaria
Proxecto
Período de licitación
Adxudicación

1532.210.00.07 “obras de reforzo da capa de rodadura da Avda.
Clara Campoamor”
Do 13/04/2015 (anuncio BOG) ata o 27/04/2015.
Por acordo da XGL en sesión do 14/05/2015
Construcciones Vale, S.L.por un prezo de 89.947,09 €
(IVE
engadido).
3 meses
36 meses
18/05/2015
A XGL do 19/05/2015, acordou o nomear D. Agustín Rodríguez
Carballo, técnico municipal adscrito a Concellería de Fomento.
Expediente: 3278-440
A XGL do 19/05/2015, acordou o nomear D. Maximino García
Sánchez, D.N.I. 36.090.677-C, Enxeñeiro Técnico Colexiado Nº 3204
de Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos de Vigo, da empresa Cies
Atlantico S.L.U (B27752526) Expediente: 3278-440.
Aprobado pola XGL en sesión de 22/05/2015, de acordo co
documento presentado pola mercantil CONSTRUCCIONES VALE S.L
e de acordo co informe favorable de data 21/05/2015 asinado por
Maximino García Sánchez da empresa Cíes Atlántico S.L.U, como
coordinador de seguridade e saúde. Expte: 3285-440

Prazo de execución
Garantía:
Sinatura do contrato
Dirección facultativa
Coordinación de Seg e
Sa.
Plan de
Saúde

Seguridade

Plan de Residuos

e

Resolución por Decreto do Concelleiro Delegado con data de
13/02/2015
Expediente 73136/250. Aprobado pola XGL en sesión do 01/04/2015.
Importe de licitación de 145.239,93 €, (120.033 € e 25.206,93 € IVE)

Se da conta a XGL en sesión do 22/05/2015, de acordo co
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documento presentado pola mercantil CONSTRUCCIONES VALE S.L
e aprobado con data 21/05/2015 polo D. Agustín Rodríguez Carballo,
como director facultativo. Expte: 3285-440

2.- Execución da obra:
De acordo co punto a) do apartado 4º das FEC, o prazo de execución e de 3 meses.
Acta de comprobación do Replanteo
Data de inicio das obras
Data inicial de finalización das obras

Acta asinada con data 22/05/2015
22/05/2015
22/08/2015

3.- Certificacións de obra:
Data
22/12/14

Nº certificación
Certificación nº 1 e final (ive incluído):
Importe adxudicado
Diferenza a favor da Administración

importe
89.920.16 €
89.947,09 €
26,93

4.- Cumprimento das obrigas derivadas do PCAP:
4.1.- En relación a Cláusula nº 27 do PCAP, e de acordo as obrigas do adxudicatario en relación
o “PERSOAL DO CONTRATISTA”, debemos de indicar que no expediente consta a seguinte
documentación:
a.- Consta a comunicación por escrito do contratista sobre o persoal que adscribirá a obra
correspondente a execución da obra.
b.- Consta declaracións responsable asinadas polo Representante do Contratista, en relación a
estar o corrente de pago de todas as súas obrigas salariais cos traballadores/as propios
destinados a execución dos traballos obxecto do contrato e de acordo os seus contratos e os
convenios colectivos de aplicación.
c.- Coa certificación final se adxunta a documentación acreditativa de estar o corrente coa
Seguridade Social.
d.- Consta declaración responsable na cal se acredita o cumprimento das seguintes
circunstancias de acordo co artigo 10 do Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades
Empresariais:
• Que xunto coas súas subcontratas realizaron para a obra obxecto do contrato a avaliación
dos riscos e a planificación da súa actividade preventiva.
• Que xunto coas súas subcontratas cumpriron coas súas obrigas en materia de información e
formación respecto dos traballadores que vaian a executar os traballos.
4.2.- En relación a Cláusula nº 25 do PCAP, e de acordo as obrigas do adxudicatario en relación
a “EXECUCIÓN DO CONTRATO”, debemos de indicar que no expediente consta a seguinte
documentación:
a.- Durante a execución das obras foron colocados a cargo do contratista os carteis informativos
da obra, seguindo os modelos e instrucións do director facultativo das obras (consta na
documentación gráfica anexa)
b.- Consta no expediente documentación gráfica sobre as diversas fases da execución da obra.
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c.- Consta no expediente informe final da execución da obra entregado polo Contratista ó
director facultativo. O dito informe recolle en formato papel e dixital: documentación
administrativa da obra, reportaxe fotográfico, certificados de calidade dos materiais, certificados
de transporte e xestión de residuos autorizado, resultados dos ensaios realizados con cargo ó
control de calidade, planos final de obra de tódalas actuacións levadas a cabo e presuposto final
de obra comparado co presuposto do proxecto aprobado.
d.- Consta no expediente a comunicación do Contratista sobre o nome do técnico facultativo da
empresa que ostentará a dirección de obra por parte da empresa.
e.- Consta no expediente a acta de comprobación do replanteo, asinada polas partes con data
de 22/05/2015, a cal se atopa dentro do prazo máximo dun mes dende a formación do contrato
(data do contrato 18/05/2015).
f.- Consta no expediente os seguintes documentos:
–Programa de traballo.
–Programa de seguridade e saúde, presentado pola empresa e coa conformidade do
Coordinador de seguridade e saúde de data 21/05/2015. Dito Plan de seguridade e saúde foi
aprobado pola XGL en sesión de 22/05/2015.
–Plan de residuos, presentado pola empresa e coa conformidade do director facultativo de data
21/05/2015. Dito plan de residuos foi aprobado pola XGL en sesión de 22/05/2015.
–Plan de calidade.
g.- Consta no expediente copia acreditativa da comunicación á autoridade laboral do inicio das
obras e da apertura de centro de traballo, de acordo coa declaración responsable e copia do
documento entregado no rexistro de entrada da inspección de traballo..
h.- En relación o despexe final das obras, informase que as zonas afectadas polas obras e non
ocupadas por elas, foron restituídas á súa situación inicial antes da recepción das mesmas.
i.- Consta no expediente as declaración responsable por parte do contratista na que se detallan
aquelas
subcontratistas ou subministradores cos que formalizase relación contractual, así como a de
estar o corrente de pago nos prazos acordados cos subcontratistas ou subministradores
respecto dos traballos executados no ámbito das certificacións presentadas. Así mesmo consta
declaración responsable por parte do contratista na cal se indica que derivado das
subcontratacións realizadas durante a execución da obra e de acordo coa documentación que
consta no libro de subcontratación, o volume de obra subcontratada non supera o límite do 50 %
establecido na cláusula 38 do PACP.
j.- Consta no expediente a xustificación presentada polo contratista do cumprimento das
CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN definidas nas FEC na cláusula 26 do PCAP.
5.- Recepción das obras:
As obras finalizarán dentro do prazo máximo establecido do 22/08/2015 e con data 25 de xuño
asinase acta de recepción definitiva da obra relativa o proxecto de “reforzo da capa de rodadura
do firme da Avda. Clara Campoamor PK 3+730 A PK 4+650”. Determínase a data do 10 de xullo
para a realización da medición xeral.
De acordo o contido da acta de recepción, en relación a determinación do acto para a realización
da Medición Xeral, con data 10 de xullo de 2015, procedese a realización de dita medición xeral
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das obras coa participación do director Facultativo da obra e o representante do contratista, de
acordo co estipulado no artigo 166 de RXLCAP. Dito acto queda recollido na Acta de Medición
Xeral expedida por triplicado con data 10 de xullo e asinada por D. Agustín Rodríguez Carballo,
na súa condición de Director Facultativo e de Dª Laudelina Dominguez Cerdeira como
representante do Contratista, o cal mostra a súa conformidade o resultado da medición realizada
no mesmo acto. A dita acta e entregada o Responsable do Contrato na mesma data.
Por parte da dirección facultativa procedese na data de 16 de xullo de 2015 a emitir a
certificación final da obra, de acordo o contido da medición xeral realizada. Dita certificación final
e asinada polo Representante do Contratista na mesma data.
6.- Prazo de garantía:
O prazo de garantía correspondente o presente expediente de acordo o contido da oferta
realizada polo adxudicatario e de acordo o contido do contrato asinado, correspondese cun
período de 36 meses, polo cal o inicio do prazo de garantía que terá efecto a partir da data de
25/06/2015, correspondente a data de recepción asinada polas partes, rematará o 24/06/2018.
Polo cal o Responsable do contrato dentro dos quince (15) días anteriores o cumprimento do
prazo de garantía, de oficio o a instancia do contratista deberá redactar informa sobre o estado
das obras e proceda á Liquidación do contrato segundo o procedemento regulado no artigo 235
do TRLCSP.
7.- Proposta:
Polo exposto o presente informe recolle todos os antecedentes vinculados a execución e
finalización das obras expediente 73136-250, correspondente ao “reforzo da capa de rodadura
do firme da Avda. Clara Campoamor PK 3+730 A PK 4+650”, polo cal procede a proposta de
aprobación da certificación final de obra de data 16 de xullo de 2015.
De acordo o apartado 9 do artigo 166 do RXLCAP, correspóndelle o órgano de contratación,
neste caso a Xunta de Goberno Local, a aprobación no prazo máximo de 3 meses dende a data
da recepción da obra, polo cal, e previamente a sometelo á aprobación da Xunta de Goberno do
Concello de Vigo como órgano de contratación, procede emitir informe de fiscalización favorable,
a Intervención Xeral.
Polo exposto, proponse á Xunta de Goberno Local, a adopción dos seguintes acordos:
1.-

Aprobar a CERTIFICACIÓN 1-FINAL de data 16 de xullo de 2015 correspondente a
execución das obras do expediente 73136-250, correspondente o “reforzo da capa de
rodadura do firme da Avda. Clara Campoamor PK 3+730 A PK 4+650”. A dita certificación
recolle a medición xeral da obra executada, correspondéndose a mesma a unha
execución de obra de:
Presuposto de execución material:
A deducir execución mat. Certif. anteriores
Total execución material da presente certificación
Gastos xerais (13%)
Beneficio industrial (6%)
Total:
IVE (21)%
Presuposto de execución por contrata
Baixa adxudicación (38,07000000%)
Presuposto líquido global contractual

100.837,88 €
0,00 €
100.837,88 €
13.108,92 €
6.050,27 €
119.997.07 €
25.199,38 €
145.196,45 €
1.237,45 €
89.920,16 €

Esta certificación será tramitada con cargo á aplicación orzamentaria 1532.210.00.07.
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2.-

Dar conta do inicio do prazo de garantía da obra “reforzo da capa de rodadura do firme da
Avda. Clara Campoamor PK 3+730 A PK 4+650”, que de acordo co contrato asinado en
data 18/05/2015 se corresponde con 36 meses, os cales terán efecto a partir da data de
25/06/2015, correspondente a da acta de recepción asinada polas partes, polo cal o prazo
de garantía remata o 24/06/2018. Polo cal o Responsable do contrato dentro dos quince
(15) días anteriores o cumprimento do prazo de garantía, de oficio o a instancia do
contratista deberá redactar informa sobre o estado das obras e proceda á Liquidación do
contrato segundo o procedemento regulado no artigo 235 do TRLCSP.
Da liquidación do contrato, se non hai liquidación favorable para ningunha das partes,
darase conta ao Órgano de contratación. De existir saldos, tramitarase proposta de
aplicación orzamentaria que soporte o gasto no seu caso, cuxa aprobación corresponderá
á Xunta de Goberno Local.

3.-

Dar conta do presente acordo o Contratista para o seu coñecemento e tramitación da
correspondente factura polo importe o seu favor resultante da certificación 1-final da obra
aprobada.

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 dez minutos. 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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