ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 9 de setembro de 2015
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

Excmo. Sr. Alcalde
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez

Invitados
D. Javier Pardo Espiñeira
Na Casa do Concello de Vigo, ás dez horas e dez minutos do día nove de setembro
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. Abelairas Rodríguez, 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(1046).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(1047).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A ADQUISICIÓN DE 1600
ENTRADAS PARA A GRADA DE FONDO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BALAÍDOS
PARA PRESENCIAR OS PARTIDOS DO RC CELTA DE VIGO NA TEMPADA 2015-2016
NAS COMPETICIÓNS DE LIGA, COPA E PARTIDOS DE CARÁCTER AMISTOSO.
EXPTE. 14310/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 28/08/15 e o de
fiscalización do 03/09/15, dáse conta do informe-proposta do director deportivo do IMD-xefe
da unidade técnica, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes e polo concelleirodelegado de Orzamentos e Facenda que di o seguinte:
“No expediente núm. 14309/333, sométese á consideración da Xunta de Goberno Local a
aprobación das bases reguladoras e convocatoria de subvención para fomentar os valores
sociais do deporte como actividade deportiva e de ocio entre a poboación escolar, colectivos de
discapacitados e personas economicamente desfavorecidas, facilitando o seu acceso ao estadio
de Balaídos para presenciar, desde a denominada Grada de Fondo do estadio, os partidos que
disputará o Real Club Celta de Vigo na tempada deportiva 2015-2016 da División de Honor de
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Fútbol; nas competicións de LIGA e COPA de fútbol, así como de outros partidos de caracter
amistoso.
Dita acción de fomento require, e así se contempla no informe proposta do devandito expediente
subvencional, a adquisición de 1.600 entradas á Grada de Fondo para cada un dos partidos que
disputará o RCC no estadio de Balaídos na tempada deportiva 2015/2016; en total 32.000
entradas, por un precio unitario por entrada estimado de 4,80 € —IVE incluido—, que fai un total
dun gasto de 153.670,00 euros, dos que 26.670,00 € corresponden ao IVE, con cargo a la
aplicación orzamentaria 3410.227.99.02 "Convenios" e coa seguinte distribución anual:
•
2015: 69.151,50 €. (iva incluido).
•
2016: 84.518,50 €. (iva incluido).
Con data 12 de agosto, por resolución do Concelleiro de Deportes autorizase o inicio das as
actuacións conducentes á contratación da adquisición de 1.600 entradas por partido para á
Grada de Fondo do estadio de Balaídos, para presenciar os partidos que disputará o Real Club
Celta de Vigo na tempada deportiva 2015-2016 da División de Honor de Fútbol; nas
competicións de LIGA e COPA de fútbol, así como de outros partidos de caracter amistoso
No presente expediente inlúense a aseguinte documentación:
•
Memoria xustiticativa do contrato.
•
Prego de prescripción tecnicas particulares, redactado polo Director Deportivo, con
data de 13 de agosto de 2015
•
Prego de clausulas administrativas particulares, redactado pola Xefa do Servizo de
Contratación con data de 28 de agosto de 2015.
•
Informe xuridico de data 28 de agosto de 2015
En cumprimento do art. 22 do TRLCSP, os aspectos relacionados coa natureza e extensión das
necesidades que se pretenden cubirse mediante o presente contrato, así como da idoneidade do
obxecto e contido, son os definidos na memoria xustificativa do contrato e no informe proposta
de inicio do mesmo que constan no presente expediente.
Na redacción do prego de
aspectos:

•
•

•
•
•

•

clausulas administrativas particulares, destacanse os seguintes

O presente contrato cualificase como de compraventa e ten a consideración de contrato
privado consonte odisposto no artigo 20de TRLCSP.
O obxecto do presente contrato é a adquisición de 1.600 entradas por partido para á
Grada de Fondo do estadio de Balaídos, para presenciar os partidos que disputará o
Real Club Celta de Vigo na tempada deportiva 2015-2016 da División de Honor de
Fútbol; nas competicións de LIGA e COPA de fútbol, así como de outros partidos de
caracter amistoso, para fomentar os valores sociais do deporte, entre a poboación
escolar, colectivos de discapacitados e persoas economicamente desfavorecidas e
desempregados, facilitando o seu acceso ao Estadio de Balaidos.
O prezo do contrato que servirá de base á negociación é de 153.670,00 euros, dos que
26.670,00 €., corresponden ao IVE.
O gasto imputarase a aplicación orzamentaria 3410.227.99.02 "Convenios" e coa
seguinte distribución anual:
2015: 69.151,50 €. (iva incluido).
2016: 84.518,50 €. (iva incluido).
A imputación do gasto atopse relacionada coas retencións realizadas no expediente
14309/333, en relacióna convocatoria de subvencións.
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•
•
•

•

O valor estimado do contrato, de conformidade co disposto no artigo 88 TRLCSP, é de
127.000,00 euros.
O presente contrato se desenvolverá desde o data da súa sinatura, ata o fin da tempada
oficial 2015-2016.
O contrato adxudicarase aplicando o procedemento negociado sen publicidade,
consonte o disposto no artigo 170.d) TRLCSP por canto a prestación, susceptible de
acadar as finalidades que o contrato persigue, so poder ser contratada cun empresario
determinado: o Real Club Celta de Vigo, SAD.
O pagamento do prezo do contrato farase de acordo cos seguintes prazos:

O pagamento do prezo do contrato farase de acordo cos seguintes prazos:
Anualidade 2015:
•
1º pago: no mes de setembro de 2015, unha vez celebrados como mínimo 3 dos 20
partidos establecidos como mínimo, por un importe total de 23.050,50 € (IVE engadido).
•
2º pago: no mes de outubro de 2015, unha vez celebrados como mínimo 5 dos 20
partidos establecidos como mínimo, por un importe total de 15.367,00 € (IVE engadido).
•
3º pago: no mes de novembro de 2015, unha vez celebrados como mínimo 7 dos 20
partidos establecidos como mínimo, por un importe total de 15.367,00 € (IVE engadido).
•
4º pago: no mes de decembro de 2015, unha vez celebrados como mínimo 9 dos 20
partidos establecidos como mínimo, por un importe total de 15.367,00 € (IVE engadido).
•
•
•
•

Anualidade 2016:
1er pago: no mes de febreiro de 2016, unha vez celebrados como mínimo 13 dos 20
partidos establecidos como mínimo, por un importe total de 30.734,00 € (IVE engadido).
2º pago: no mes de marzo de 2016, unha vez celebrados como mínimo 15 dos 20
partidos establecidos como mínimo, por un importe total de 15.367,00 € (IVE engadido).
3º pago: no mes de abril de 2016, unha vez celebrados como mínimo 18 dos 20 partidos
establecidos como mínimo, por un importe total de 23.050,50 € (IVE engadido).
4º pago: no mes de maio de 2016, unha vez celebrados como mínimo os 20 partidos
establecidos como mínimo, por un importe total de 15.367,00 € (IVE engadido).

Tendo en conta a proposta de pagos, si a previsión de partidos realizados nun periodo non fora
executada, se procederá o pago indicado minorando o importe previsto, pola cifra resultante de
multiplicar o número de partidos non celebrados polo importe de . Así mesmo se dentro dalgún
periodo (2015 ou 2016) debido o cambio da programación forán celebrados mais encontros se
procederá a facturar o importe indicado aumentando o importe previsto, pola cifra resultante de
multiplicar o número de partidos celebrados a mais dos previstos polo importe de 7.683,50 ive
incluido (21%). En todo caso non poderá superarse o importe máximo para cada anualidade.
Os importes indicados nos apartados anteriores en relación o pagamento do contrato, teñen a
condición de máximos xa que se atopan calculados en relación o prezo de licitación, polo cal,
ditos importes serán axustados o importe definitivo correspondente a adxudicación do contrato
para cada un dos partidos
O pagamento dos servizos do contrato efectuarase previa achega da correspondente factura. Na
mesma deberán identificarse os partidos celebrados no período, así como o número de entradas
emitido.
A factura electrónicas a emitir deberá axustarse ao establecido na Lei 25/2013 de 27 de
decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no
Sector Público.
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Os códigos solicitados pola plataforma FACe - Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas
da Administración Xeral do Estado - ao que encóntrase adherido o Concello de Vigo, son os
seguintes:
UNIDADE TRAMITADORA: GE0000661 DEPORTES
OFICINA CONTABLE: GE0000575 SERVIZOS ECONÓMICOS / INTERVENCIÓN
ÓRGANO XESTOR: L01360577 CONCELLO DE VIGO
•
•
•

No presente contrato non procede a revisión de prezos.
Pola natureza das prestacións obxecto deste contrato non procede establecer prazo de
garantía.
Non se prevé a modificación do contrato.

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 (artigo 109.3 da
LCSP).
Por último, a competencia para a aprobación do expediente, a autorización do gasto e a apertura do
procedemento licitatorio, correspóndelle á Xunta de Goberno Local, como órgano de contratación, de
conformidade co disposto no apartado sétimo da disposición adicional segunda do TRLCSP.
Por isto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
1º.-

2º.3º.4º.•

•

Aprobar a contratación polo procedemento negociado sen publicidade, consonte o disposto
no artigo 170.d) TRLCSP, para o contrato da adquisición de 1.600 entradas por partido, cun
mínimo de 20 partidos, para á Grada de Fondo do estadio de Balaídos, para presenciar os
partidos que disputará o Real Club Celta de Vigo na tempada deportiva 2015-2016 da
División de Honor de Fútbol; nas competicións de LIGA e COPA de fútbol, así como de
outros partidos de caracter amistoso, ata a fin da presente tempada oficial 2015-2016, para
fomentar os valores sociais do deporte, entre a poboación escolar, colectivos de
discapacitados e persoas economicamente desfavorecidas, faciliatndo o seu acceso ao
Estadio de Balaidos.
Aprobar o Prego de prescripción tecnicas particulares, redactado polo Director Deportivo,
con data de 13 de agosto de 2015
Aprobar o Prego de clausulas administrativas particulares, redactado pola Xefa do Servizo
de Contratación con data de 28 de agosto de 2015.
Autorizar o gasto por importe máximo de base á negociación de 153.670,00 euros, dos que
26.670,00 €., corresponden ao IVE. O gasto imputarase a aplicación orzamentaria
3410.227.99.02 "Convenios" e coa seguinte distribución anual:
2015: 69.151,50 €. (iva incluido).
2016: 84.518,50 €. (iva incluido).
A imputación do gasto atopse relacionada coas retencións realizadas no expediente
14309/333, en relacióna convocatoria de subvencións.

O valor estimado do contrato, de conformidade co disposto no artigo 88 TRLCSP, é de 127.000
euros.
5º.Abrir o procedemento licitatorio para selección do contratista na forma prevista na lexislación
vixente.
6º.Exceptuar de someter ao control da Mesa de Contratación o procedemento negociado sen
publicidade por razón de ser un contrato privado non requirindo ademais a consulta a
ningunha outra empresa por ser un operador único.”

Acordo:
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A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente acordo.

3(1048).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A INSTALACIÓN DE
ELEMENTOS DE XOGOS INFANTÍS EN RÚAS TEIXUGUEIRAS E PIZARRO. EXPTE.
8266/446.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 08/09/15, do
xefe do servizo conformado polo concelleiro-delegado de Parques e Xardíns que di o
seguinte:
“Localidade e situación: Rúas Teixugueiras e Pizarro (Vigo)
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO.
Autor/a do proxecto: D. RAFAEL LAGE VEIGA
Dirección facultativa: D. IVÁN FERNÁNDEZ CARBALLEIRA
Contratista titular do plan: GALOPÍN PLAYGROUNDS SL.
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: D. RAFAEL LAGE VEIGA
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: MANUEL MOSQUERA GARCÍA
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou compoñentes da dirección
facultativa da obra: ROBERTO PÉREZ PROL
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
-Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado
nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións
concordantes da Lei 31/1995 de 8 de novembro, do Regulamento aprobado polo Real
Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro e do Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde
no traballo, reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a
súa aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de
identificación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por
parte da empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizos de
Prevención e o plan de xestión de residuos reúne as condicións requiridas polo R.D. 105/2008,
para propor a súa aceptación.
En consecuencia ao anteriormente indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA:
Aprobar o plan de Seguridade e Saúde para a “INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE XOGOS
INFANTÍS EN RÚAS TEIXUGUEIRAS E PIZARRO”.
Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria GALOPÍN PLAYGROUNDS S.
L., a cal a súa vez xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral
competente, ao servizo de prevención constituído na empresa ou concertado con entidade
especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do
cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades
en materia de prevención nas empresas intervenientes ou concorrente na obra e aos
representantes dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma
razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto
1627/1997).

Acordo:
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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 dez horas e quince
minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rordriguez
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