ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 12 de abril de 2016

ASISTENTES:

NON ASISTEN:

Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez

Dª Mª. Carmen Silva Rego
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
D. Jaime Aneiros Pereira.

Invitados
D. José Manuel Fernández Pérez
Dª. Ana Laura Iglesias González
D. Santos Hector Rodríguez Díaz
Dª. Angeles Marra Domínguez
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e quince minutos do día doce de abril
de dous mil dezaseis 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, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(329).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
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2(330).PROPOSTA
DE
CLASIFICACIÓN,
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN DO MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO
PÚBLICO, TÚNEIS, PASOS INFERIORES, GALERÍAS DE SERVIZOS, FONTES E
INSTALACIÓNS DE ENERXÍAS RENOVABLES. EXPTE. 15857/444.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
11/04/16, do secretario da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
“Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación e dos informes de valoración
das ofertas presentadas, se propón á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de
órgano de contratación (disposición adicional 2º TRLCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Primeiro.- Tomar razón do acordo da Mesa de Contratación, adoptado na sesión
de data 08 de abril de 2016 de “excluír da licitación a proposta presentada pola
mercantil “Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A..”, por ofertar un prezo
do contrato superior ao tipo de licitación”.
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no “procedemento aberto para a contratación do
mantemento de instalacións de alumeado público, tuneis, pasos inferiores, galerías
de servizos, fontes e instalacións de enerxías renovables do concello de Vigo.
(expediente 15857-444).” no seguinte orde decrecente:

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, UTE UTE IMESAPI, SA,
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA e FCC INDUSTRIAL E
INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU 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):
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•

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 e 21 do prego de cláusulas
administrativas particulares.
Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22
do prego de cláusulas administrativas particulares.

•
•

Cuarto.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 1.606,83 euros en concepto de
custe dos anuncios de licitación”.

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 nove horas e
vinte minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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