ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 28 de xuño de 2016
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
D. Angel Rivas González.
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:

Dª Mª. Carmen Silva Rego
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez

Invitados
Dª. Angeles Marra Domínguez
Na Casa do Concello de Vigo, ás dez horas e corenta minutos do día vinte e oito de
xuño de dous mil dezaseis e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero
Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretario o concelleiro, Sr. Rodríguez Escudero, 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(625).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(626).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA O FUNCIONAMENTO DO
CENTRO INTEGRAL DE INCLUSIÓN E EMERXENCIA SOCIAL (CIIES). EXPTE.
120763/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 17/06/16 e o
informe de fiscalización do 23/06/16, dáse conta do informe-proposta asinado pola
xefa do servizo e polo asesor xurídico adxunto do Servizo de Benestar Social e
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conformado polo concelleiro-delegado de área e polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
“I. ANTECEDENTES
I.1. Mediante Resolución do 27.04.2016 a Concelleira delegada de Política Social acordou
iniciar o procedemento de contratación dos servizos do Centro Integral de Inclusión e
Emerxencia Social (CIIES) do Concello de Vigo, na rúa Marqués de Valterra nº 6.
I.2. No expediente tramitado para o efecto consta, entre outra, a seguinte documentación:
•

Informe xustificativo da necesidade da contratación emitido polo Xefe de Área de
Benestar Social o 27.04.2016.

•

Resolución da Concelleira de Política Social do 27.04.2016 pola que se autoriza o inicio
do expediente de contratación.

•

Prego de Prescricións Técnicas asinado polo Xefe de Área de Benestar Social o
20.05.2016.

•

Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) para a contratación do servizo
polo procedemento aberto con multiples criterios de adxudicación, asinado pola Xefa do
servizo de Contratación o 17.06.2016 (modifica a Cláusula 7.3 do PCAP do 08.06.2016).
Informes favorables ó PCAP da Asesoría Xurídica municipal do 08.06.2016 e do
17.06.2016.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

I. NORMATIVA RELACIONADA
TRLCSP (RDLex.3/2011, do 14 de novembro, Texto refundido da Lei de Contratos do
Sector público).
RXC (RD.1098/2001, do 12 de outubro, Regulamento xeral da Lei de contratos das
Admóns. Públicas), no que non se opoña á LCSP.
RD.817/2009, do 8 de maio, Regulamento de desenvolvemento parcial da LCSP.
TRLRFL (RDLex.2/2004, do 5 de marzo, Texto refundido da Lei reguladora das
Facendas locais).
RSCL (Decreto do 17 de xuño de 1955, polo que se aproba o Regulamento de servizos
das corporacións locais).
LRBRL (L.7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime local).
TRRL (RDLex. 781/1986, do 18 de abril, Texto refundido das disposicións legais vixentes
en materia de Réxime local).
L.27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Admón. local.
L.5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei
27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
Local.
L.19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno.
LALGA (L.5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia).
L.13/2008, do 3 de decembro, Lei de servizos sociais de Galicia.
L.10/2013, do 27 de novembro, de Inclusión social de Galicia.
Orde do 25 de xaneiro de 2008, da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da
Xunta de Galicia, pola que se regulan os requisitos específicos que deben cumprir os
centros de inclusión e emerxencia social.
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•
•
•
•
•

Decreto 254/2011 do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro,
autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia.
Regulamento de Réxime interior do Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social
(CIIES) do Concello de Vigo (AI e AD, Pleno 05.08.2013; BOP nº 228, do 27.11.2013).
Instruccións de Funcionamento interno complementarias do CIIES (Decreto Concelleira
Política Social do 02.04.2014).
D.99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o
seu financiamento.
Bases de execución do Orzamento xeral – Concello de Vigo.

III. INFORME
III.1. O obxecto do contrato é a contratación dos servizos que se prestan no Centro Integral
de Inclusión e Emerxencia Social (CIIES) situado na rúa marques de Valterra nº 6.
III.2. De acordo co disposto no Art 109.1 do TRLCSP, o expediente de contratación
iniciarase polo órgano de contratación. No Concello de Vigo esta competencia está
delegada nos respectivos concelleiros de Área en virtude da Resolución da Alcaldía –
Presidencia do 19.06.2015 (BOP nº 133, do 14.07.2015), de estruturación dos servizos
corporativos municipais. A Concelleira da Área de Política Social, en Resolución do
27.04.2016 autorizou o inicio deste expediente de contratación.
III.3. Constan nel, tal como esixe o Art. 109 do TRLCSP, a xustificación da necesidade do
contrato, o Prego de Prescricións Técnicas, redactado pola xefatura de Área de Benestar
Social e o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, redactado pola xefatura de
Contratación.
III.4. Tendo en conta a súa contía (3.699.766,08€), o procedemento proposto para esta
contratación é o procedemento aberto.
III.5. En cumprimento do disposto nos artigos 115, Disposición adicional segunda, Apdos. 7º
e 8º do TRLCSP e Disposición adicional oitava da LRBRL, emitiuse pola Asesoría xurídica
do Concello de Vigo informe xurídico favorable ó PCAP (informes do 08.06.2016 e
17.06.2016).
III.6. O Art. 109.3 do TRLCSP establece tamén que ó expediente se incorporará o certificado
de existencia de crédito, documento que achegará a Intervención xeral municipal, quen
ademais deberá fiscalizar o expediente antes da súa aprobación.
III.7. A competencia para aprobar o expediente de contratación correspóndelle á Xunta de
Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme co previsto na
Disposición adicional segunda, pfo. 3º, do TRLCSP. A resolución, segundo o Art. 110.1 do
TRLCSP, deberá ser motivada e comprenderá a aprobación do expediente de contratación,
do gasto que representa e a apertura do procedemento de adxudicación.
IV. PROPOSTA DE ACORDO
Visto o que antecede e a normativa de aplicación, propónse á Xunta de Goberno Local,
previo informe da Intervención xeral municipal, a adopción do seguinte,
«ACORDO
PRIMEIRO: Aprobar o expediente de contratación de servizos, por procedemento aberto, do
Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social (CIIES) do Concello de Vigo (R/Marqués
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de Valterra nº 6), que inclúe a xustificación da necesidade do contrato, o Prego de
Prescricións Técnicas, o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e a demais
documentación necesaria.
SEGUNDO: Aprobar o gasto de 3.699.766,08 €, que se imputará á aplicación orzamentaria
nº 2310.227.99.13 (“Prest. Serv. Centro Servicios Sociais”) dos orzamentos municipais e á
súa bolsa de vinculación, de acordo coa seguinte distribución por anualidades:
•
•
•
•
•

2016: 77.078,46 €
2017: 924.941,52 €
2018: 924.941,52 €
2019: 924.941,52 €
2020: 847.863,06 €

TERCEIRO: Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación na forma legalmente
prevista»”.

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 dez horas e
corenta e tres minutos. Como secretaria dou fé.
me/rs
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

O CONCELLEIRO-SECRETARIO
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero.
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