ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 21 de agosto de 2015
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:
Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez

Invitado:
D. Javier Pardo Espiñeira
Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e vinte minutos do día vinte e un 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, o secretario de Admón. Municipal, Sr. Lorenzo
Penela, por ausencia da titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, e o
interventor xeral, Sr. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(943).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(944).PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A DESIGNACIÓN DE
REPRESENTANTES MUNICIPAIS NO CONSORCIO DO CASCO VELLO DE VIGO.
Dáse conta da referida proposta do Excmo. Alcalde, de data 21.08.15, que di o
seguinte:
Como consecuencia da constitución nova Corporación xurdida das eleccións locais do 24 de
maio deste ano, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, de conformidade co sinalado no
art.127 m da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, ten que resolver sobre o
nomeamento de representantes da Corporación nos órganos colexiados de goberno ou
administración dos entes, fundacións ou sociedades, con independencia da súa natureza, nos
que participe o Concello.
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En data 21 de agosto de 2015 foi emitido informe pola técnica de Administración Xeral e Secretaria do Consorcio do Casco Vello sobre o procedemento a seguir para a designación dos representantes municipais ante o Consorcio do Casco Vello de Vigo.
De conformidade coa normativa sinalada, esta Alcaldía somete á consideración da Xunta de Goberno Local a seguinte proposta:
Primeiro.Nomear representes do Concello de Vigo no Consello de Administración do
CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO aos seguintes concelleiros/as:
Polo Grupo municipal socialista:
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
D. Carlos López Font
Suplente: Dª Mª Isaura Abelairas Rodríguez
Suplente: D.Cayetano Rodríguez Escudero
Polo Grupo municipal do Partido Popular:
Dª Elena Muñoz Fonteriz
Suplente: D. Diego Gago Bugarín.
Así mesmo, comunicar ao Consorcio do Casco Vello de Vigo que a competencia en materia de
Urbanismo no ámbito do Casco Vello é da concelleira de Urbanismo e Vivenda do Concello de
vigo, Dª Mª José Caride Estévez. Suplente: Francisco Javier Pardo Espiñeira.
Segundo.Nomear representante do concello de Vigo no Comité Executivo do Consorcio
do Casco Vello ao concelleiro:
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira.
Suplente: D.Cayetano Rodríguez Escudero
Terceiro.- Designar vicepresidenta do Consorcio do Casco Vello de Vigo á concelleira de Urbanismo do Concello de Vigo, Dª Mª José Caride Estévez.
Cuarto.- Comunicar o presente acordo aos concelleiros designados e ao Consorcio do Casco
Vello de Vigo.
Quinto.- O presente acordo entrará en vigor no mesmo momento da súa aprobación, sen
prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, publicándose así mesmo na sede
electrónica municipal para os efectos do disposto no artigo 6 da Lei 19/2013, de 9 de decembro,
de Transparencia, Acceso á Infomación pública e Bo goberno.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
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3(945).PROPOSTA DE APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN FINAL DAS
OBRAS “HUMANIZACIÓN DA RÚA DOUTOR CANOA”. EXPTE. 2471/440.
Visto o informe de fiscalización, do 12.08.15, dáse conta do informe-proposta do
Responsable do contrato de obras “Humanización da rúa Doutor Canoa”,
conformado polo asesor xurídico da Área de Fomento, o concelleiro-delegado de
Fomento e o concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, 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
Aplicación Orzamentaria
Proxecto
Adxudicación
Prazo de execución
Garantía:
Sinatura do contrato
Dirección facultativa
Coordinación de Seg e
Sa.
Plan de Seguridade e
Saúde

Plan de Residuos

Plan de Traballo

Expediente 2613/443, por acordo da XGL en sesión do 30/05/2014
Resolución por Decreto do Concelleiro Delegado con data de
02/06/2014
Expediente 2471/440. Aprobado pola XGL en sesión do
18/07/2014. Importe de licitación de 230.000,00 €.
1550.619.00.65
Humanización rúa Doutor Canoa
Por acordo da XGL en sesión do 07/11/2014
XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L., por un prezo de
169.050,00 euros (IVE engadido).
4 meses
12+96 meses de incremento da garantía = 108 meses
12/11/14
A XGL do 14/11/2014, acordou o nomear aos técnicos municipais
D. Álvaro Crespo Casal e D. Julio Carrasco Rodríguez.
Expediente: 2733/443.
A XGL do 27/11/2014, acordou o nomear a Da. Rebeca Galiñanes
Fernández con DNI 53182606-M, aparellador Colexiado nº VR
1002.
Expediente: 2471/440.
Aprobado pola XGL en sesión de 28/11/2014, de acordo co
documento presentado pola mercantil XESTIÓN AMBIENTAL DE
CONTRATAS, S.L., de acordo co informe favorable de data
14/11/2014 asinados por Da. Rebeca Galiñanes Fernández, como
coordinadora de seguridade e saúde. Expte: 2758/443.
Se da conta a XGL en sesión do 28/11/2014, de acordo co
documento presentado pola mercantil XESTIÓN AMBIENTAL DE
CONTRATAS, S.L. e co informe favorable de data 27/11/2014
asinado por D. Álvaro Crespo Casal e D. Julio Carrasco
Rodríguez, como directores facultativos. Expte: 2758/443.
Aprobado pola XGL en sesión de 12/12/2014, de acordo co
documento presentado pola mercantil XESTIÓN AMBIENTAL DE
CONTRATAS, S.L. e co informe favorable de data 05/12/2014
asinado por D. Julio Carrasco Rodríguez, como director facultativo.
Expte: 2769/443
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Plan de Calidade

Aprobado pola XGL en sesión de 12/12/2014, de acordo co
documento presentado pola mercantil XESTIÓN AMBIENTAL DE
CONTRATAS, S.L. e co informe favorable de data 02/12/2014
asinado por D. Julio Carrasco Rodríguez, como director facultativo.
Expte: 2769/443

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

Acta asinada con data 02/12/2014
Se da conta a XGL con data 23/12/2014. Expte
2788/443
03/12/14
03/04/15

Con data 2 de xaneiro de 2015 asinase acta de suspensión temporal e parcial das obras de
execución das obras: “Humanización rúa Doutor Canoa”. A dita acta recolle a suspensión
durante o período comprendido dende o 1 de xaneiro de 2015, ata a data do decreto de
incorporación dos remanentes que financien os créditos necesarios para a finalización da obra
en base a prezo de adxudicación pendente por certificar.
Con data 30 de xaneiro de 2015 a empresa adxudicataria recibe a notificación de finalización de
suspensión temporal e parcial das obras de execución das obras: “Humanización rúa Doutor
Canoa” . De acordo coa comunicación de 30 de xaneiro no cal se lle comunica que con data 29
de xaneiro de 2015, por Decreto do Alcalde, procedese a resolver a incorporación dos
remanentes de Tesoureira do ano 2015, cos cales se incorporan o orzamento prorrogado para o
ano 2015, os créditos adecuados e suficientes para executar a totalidade da obra pendente de
certificar, polo cal procede o levantamento da suspensión acordada na acta asinada polas
partes o pasado 2 de xaneiro de 2015.
2.1.- Axuste do prazo de finalización da obra:
Atendendo a que o prazo de suspensión abarcou o períodos comprendidos entre o 01/01/2015
ata o 30/01/15 (30 días), o prazo de finalización pasa do inicialmente establecido para o 03 de
abril de 2015 á data límite do 03 de maio do 2015.
3.- Certificacións de obra:
Data
29/12/14
29/12/14
10/02/15
03/03/15
01/04/15
04/05/15

Nº certificación
Certificación nº 1. por acopios. (ive incluído):
Certificación nº 2. execución obra. (ive incluído):
Certificación nº 3. execución obra. (ive incluído):
Certificación nº 4. execución obra. (ive incluído)
Certificación nº 5. execución obra. (ive incluído)
Certificación nº 6. execución obra. (ive incluído)

importe
37.647,61 €
30.557,90 €
0,00 €
79.913,57 €
0,00 €
0,00 €

En relación as datas das certificación emitidas debese indicar as seguinte incidencias:
A certificación nº 1 de acopios, de data 29/12/2014, correspondese coa autorización da XGL de
data 26/12/2014 (expte 2471/440), por un importe de materiais acopiado de 37.647,61 € polo cal
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a súa data correspóndese a súa tramitación dentro dos prazos máximos para dar cumprimento
as instrución de peche do exercicio económico 2014.
A certificación nº 2, de data 29/12/2014, correspóndese coas actuación executadas na obra no
período comprendido dende a data de inicio das obras (03/12/2014), ata a data máxima para
poder tramitar o seu pago en relación a dar cumprimento as instrución de peche do exercicio
económico 2014.
A certificación nº 3, 4, 5 e 6, cumpren cos prazos de tramitación dentro dos 10 días seguintes o
mes de execución.
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 Humanización da rúa Doutor Canoa.
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.
c.- Consta no expediente informe final da execución da obra entregado polo Contratista ó
director facultativo de data xullo de 2015, como documentación obrigatoria con anterioridade a
aprobación da acta de recepción. 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.
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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 02/12/2014, a cal se atopa dentro do prazo máximo dun mes dende a formación do contrato
(data do contrato 12/11/2014). A devandita acta foi tramitada para dar conta a Xunta de Goberno
Local como órgano de contratación na sesión do 23/12/2014.
f.- Consta no expediente os seguintes documentos:
–Programa de traballo, presentado pola empresa, coa conformidade do director facultativo de
data 05/12/2014. Dito programa de traballo foi aprobado pola XGL en sesión de 12/12/2014.
–Plan de seguridade e saúde, presentado pola empresa, coa conformidade do Coordinador de
seguridade e saúde de data 14/11/2014. Dito Plan de seguridade e saúde foi aprobado pola XGL
en sesión de 28/11/2014.
–Plan de residuos, presentado pola empresa, coa conformidade do director facultativo de data
27/11/2014. Dito plan de residuos foi aprobado pola XGL en sesión de 28/11/2014.
–Plan de calidade, presentado pola empresa, coa conformidade do director facultativo de data
02/12/2014. Dito plan de calidade foi aprobado pola XGL en sesión de 12/12/2014.
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.- Consta no expediente, e unha vez efectuada a recepción definitiva o Libro de ordes.
i.- 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.
j.- 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.
k.- Consta no expediente a xustificación presentada polo contratista do cumprimento das
CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN definidas nas FEC respecto os apartados 4, 5 e 6
da cláusula 26 do PCAP.
5.- Recepción das obras:
As obras finalizaron dentro do prazo máximo establecido do 03/05/2015 e con data 01 de xuño
asinase acta de recepción definitiva da obra relativa o proxecto de “Humanizacion da rúa Doutor
Canoa”. Determínase a data do 30 de xuño 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 30 de xuño 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 30 de xuño e asinada por D. Julio Carrasco Rodríguez e
D. Álvaro Crespo Casal, na súa condición de Directores Facultativos e de D. Miguel Caruncho
Campanario 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 08 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 108 meses, polo cal o inicio do prazo de garantía que terá efecto a partir da data de
01/06/2015, correspondente a data de recepción asinada polas partes, rematará o 01/06/2024.
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 2471/440, correspondente a “HUMANIZACIÓN DA RÚA
DOUTOR CANOA”, polo cal procede a proposta de aprobación da certificación final de obra de
data 08 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 7-FINAL de data 08 de xullo de 2015 correspondente a
execución das obras do expediente 2471/440, correspondente a “HUMANIZACIÓN DA
RÚA DOUTOR CANOA”. 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 (26,50000000%)
Presuposto líquido global contractual

159.733,32 €
139.955,94 €
19.777,38 €
2.571,06 €
1.186,64 €
23.535,08 €
4.942,36 €
28.477,44 €
7.546,52 €
20.930,92 €
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Esta certificación será tramitada con cargo á aplicación orzamentaria 1550.619.00.65.
2.-

Dar conta do inicio do prazo de garantía da obra “Humanización da rúa Doutor Canoa”,
que de acordo co contrato asinado en data 12/11/2014 se corresponde con 108 meses, os
cales terán efecto a partir da data de 01/06/2015, correspondente a da acta de recepción
asinada polas partes, polo cal o prazo de garantía remata o 01/06/2024. 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 7-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 vinte e cinco 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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