ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 31 de agosto de 2016
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:
Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
Dª. Olga Alonso Suárez

Invitados
D. José Manuel Fernández Pérez

Na Casa do Concello de Vigo, ás once horas e dous minutos do día trinta e un de
agosto de dous mil dezaseis, en segunda convocatoria, 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, o secretario de Admón. Municipal, Sr. Lorenzo
Penela, por ausencia da titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, e a
interventora xeral, Sr. Hernández Vidal.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
2(842).PRESTACIÓN
DE
SERVIZOS
NECESARIOS
PARA
O
FUNCIONAMENTO DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS ATA A
ADXUDICACIÓN DO NOVO CONTRATO. EXPTE. 2610/11.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data
30.08.16, asinado pola xefa do Servizo de Contratación, o concelleiro delegado da
Área, a titular da Asesoría Xurídica e o interventor xeral, 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).

S.extr.urx. 31.08.16

•

•

Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
xeneral da Lei de contratos das administracións públicas (RLCAP), no que non se
opoña ó TRLCSP.
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL).

•

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

•

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 xullo, de administración local de Galicia (LALGA).

•

Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación de servizos
técnicos e docentes para as piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e
Valadares, e dos servizos para impartir ensinanzas e actividades deportivas nos
ximnasios das instalacións municipais de Berbés e Travesas dependentes do IMD
(PCAP).

•

Prego de prescricións técnicas para a contratación de servizos técnicos e docentes
para as piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares, e dos servizos
para impartir ensinanzas e actividades deportivas nos ximnasios das instalacións
municipais de Berbés e Travesas dependentes do IMD (PPT).

•

Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación do subministro
de enerxía térmica útil e o mantemento das instalacións de calefacción e produción
de auga quente das diversas instalacións deportivas dependentes do IMD por
procedemento aberto (PCAP).

•

Prego de prescricións técnicas para a contratación do subministro de enerxía
térmica útil e o mantemento das instalacións de calefacción e produción de auga
quente das diversas instalacións deportivas dependentes do IMD por procedemento
aberto (PPT).

•

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febreiro de
2014, sobre contratación pública.

•

Anteproxecto de lei de contratos do sector público, aprobado polo Consello de
Ministros de 17 de abril de 2015.

•

Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores (ET).

•

Decreto de 17 de xuño de 1955, polo que se aproba o Regulamento de Servizos
das Corporacións Locais (RS).
Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia (LDG).

•

ANTECEDENTES
Primeiro.- En data 13 de xuño de 2014, a Xunta Reitora do Instituto Municipal dos Deportes
de Vigo (en adiante, XRIMD), entre outros asuntos, acordou a aprobación do expediente de
contratación de servizos técnicos e docentes para as piscinas cubertas de Travesas,
Lavadores, Teis e Valadares, e dos servizos para impartir ensinanzas e actividades
deportivas nos ximnasios das instalacións municipais de Berbés e Travesas dependentes do
IMD (expediente 2610-11).

S.extr.urx. 31.08.16

Segundo.- En data 4 de agosto de 2014, a XRIMD acordou a adxudicación do citado
contrato á UTE VIGO PISCINAS. Este contrato formalizouse o día 26 de agosto de 2014 e
comezou a súa execución o 1 de setembro do mesmo ano. O prazo de execución é de 1
ano prorrogable por outro. Finalizado o prazo contractual, prorrogouse o contrato por acordo
da XRIMD de data 6 de maio de 2015. A prórroga remata o día 31 de agosto de 2016.
Terceiro.- En data 20 de outubro de 2015, a Xunta de Goberno Local (en adiante, XGL),
entre outros asuntos, acordou a aprobación do expediente de contratación do subministro de
enerxía térmica útil e o mantemento das instalacións de calefacción e produción de auga
quente das diversas instalacións deportivas dependentes do IMD por procedemento aberto
(expediente 3774-11).
Cuarto.- En data 26 de outubro de 2015, o Pleno do Concello de Vigo acordou a extinción do
organismo autónomo “Instituto Municipal dos Deportes”, e a subrogación do Concello na
totalidade dos dereitos e obrigas que poidan derivarse do contratos, convenios e calquera
outro negocio xurídico de calquera natureza celebrado polo citado ente instrumental,
suspendendo a eficacia do citado acordo ata o día 1 de xaneiro de 2016. Nesta mesma
data, o Pleno aprobou a modificación da modalidade de xestión dos servizos públicos de
deportes, que pasa a ser xestión directa a través do Instituto Municipal dos Deportes. En
consecuencia, dende o 1 de xaneiro de 2016 ditos servizos pasaron a ser xestionados
directamente polo Concello de Vigo.
Quinto.- En data 20 de maio de 2016, a XGL acordou a adxudicación do contrato de
subministro de enerxía térmica útil e o mantemento das instalacións de calefacción e
produción de auga quente das diversas instalacións deportivas dependentes do IMD á
mercantil GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. Este contrato formalizouse e comezou a
súa execución ese mesmo día. O prazo do contrato abrangue dende a data da
adxudicación ata o 31 de agosto de 2016 e non prevé prórroga do prazo contractual.
Sexto.- En data 13 de maio de 2016, a XGL acordou aprobar o expediente incoado para a
contratación dos servizos de mantemento das instalacións, técnicos, auxiliares e docentes
complementarios para o funcionamento das piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis
e Valadares e os ximnasios de Travesas e O Berbés (expediente 14892-333); aprobar os
pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas que haberían de
rexer o mesmo; autorizar o gasto de devandito contrato e abrir o procedemento de licitación
para a selección do contratista.
Este contrato abrangue as prestacións relativas ós contratos citados nos apartados primeiro
e terceiro dos presentes antecedentes.
Sétimo.- En data 29 de xullo de 2016, a XGL acordou “Excluír a CLECE, S.A., do
procedemento aberto para a contratación de servizos de mantemento das instalacións,
técnicos, auxiliares e docentes complementarios para o funcionamento das piscinas
cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e os ximnasios das Travesas e o Berbés
(14.892-333), por conter a súa oferta valores anormais ou desproporcionados, e non
xustificalos, conforme ó informe do director técnico da Unidade Deportiva, de data 27 de
xullo de 2016”. Este acordo foille notificado ao licitador na mesma data.
Oitavo.- En data 18 de agosto de 2016, Dna. Beatriz Súarez Pariente, en nome e
representación da empresa CLECE, S.A., interpón recurso especial en materia de
contratación perante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, contra o
acordo de exclusión da mesma do citado procedemento.
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Noveno.- En data 29 de agosto de 2016, o xefe de área de Inversións, co conforme do
Concelleiro de Deportes, ante a inminente finalización dos contratos vixentes e a
imposibilidade de firmar un novo contrato antes do día 31 de agosto de 2016, por mor da
interposición do recurso especial, solicita do servizo de contratación, que proceda á
realización dos trámites necesarios para dar continuidade aos servizos de mantemento das
instalacións, técnicos, auxiliares e docentes complementarios para o funcionamento das
piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e os ximnasios de Travesas e O
Berbés, nas mesmas condicións, durante o período que medie entre o remate dos actuais
contratos e o inicio da execución do novo contrato que os substitúe.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
-IRéxime xurídico aplicable
Os contratos se rexen, en canto ós seus efectos, cumprimento e extinción, incluída a súa
duración e réxime de prórrogas, polo establecido no propio contrato e no Prego de cláusulas
administrativas particulares e pola lexislación vixente no momento en que foron celebrados
(disposición transitoria primeira do TRLCSP e disposición transitoria segunda CC). Así, os
contratos que nos ocupan, réxense polas seguintes normas:
–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), no que non se
opoña ó 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, no que non se opoña ó
TRLCSP.
-IIDa finalización do prazo dos contratos necesarios para o funcionamento das instalacións
deportivas municipais (expedientes 2610-11 e 3774-11) con carácter previo á formalización
do novo contrato que garanta a continuidade do servizo
O contrato de servizos técnicos e docentes para as piscinas cubertas de Travesas,
Lavadores, Teis e Valadares, e dos servizos para impartir ensinanzas e actividades
deportivas nos ximnasios das instalacións municipais de Berbés e Travesas dependentes do
IMD adxudicóuselle á UTE VIGO PISCINAS, en data 4 de agosto de 2014, por un prazo un
ano, comezando a súa execución en data 1 de setembro de 2014. Este prazo foi prorrogado
por un prazo de un ano, consonte ó previsto na cláusula 7 do PCAP, por acordo da XRIMD
de data 6 de maio de 2015. A prórroga remata o día 31 de agosto de 2016.
O contrato de subministro de enerxía térmica útil e o mantemento das instalacións de
calefacción e produción de auga quente das diversas instalacións deportivas dependentes
do IMD adxudicouse á mercantil GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., por acordo da
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XGL de 20 de maio de 2016. Este contrato formalizouse e comezou a súa execución ese
mesmo día. O prazo do contrato abrangue dende a data da adxudicación ata o 31 de
agosto de 2016 e non prevé prórroga do prazo contractual.
Con carácter previo á finalización destes contratos, aprobouse un novo expediente de
contratación que abrangue as prestacións obxecto destes contratos por acordo da XGL de
13 de maio de 2016, o procedemento aberto para a contratación de servizos de mantemento
das instalacións, técnicos, auxiliares e docentes complementarios para o funcionamento das
piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e os ximnasios das Travesas e
o Berbés (14.892-333).
Durante a tramitación do mesmo, a XGL en sesión do 29 de xullo de 2016 acordou excluír a
CLECE, S.A., por conter a súa oferta valores anormais ou desproporcionados, e non
xustificalos. CLECE interpuxo recurso especial en materia de contratación contra esta
exclusión, solicitando expresamente a suspensión do procedemento de contratación ata que
se resolva o recurso.
Se ben esta circunstancia non impide a formalización do novo contrato adxudicado por
acordo da XGL do 5 de agosto de 2016 á UTE FCCA AQUALIA S.A – IDONEA CYS S.L ,
pois a interposición dun recurso especial so suspende automaticamente a tramitación do
expediente se o acto impugnado é o acordo de adxudicación (artigo 45 do TRLCSP), o certo
é que tendo en conta que coa interposición do recurso contra a exclusión se solicitou a
suspensión do procedemento e que probablemente como sucedeu en supostos anteriores o
TACRC acordará dita suspensión e que ademais no caso de que o TACRC estimase o
recurso, isto implicaría que habería que retrotraer o procedemento ao momento anterior a
exclusión do procedemento do recorrente, e o novo contrato en execución deviría nulo
resulta aconsellable por razóns cautela e de seguridade xurídica a non formalización do
contrato ata a resolución do recurso.
Á vista destas circunstancias non resultar aconsellable formalizar o novo contrato con
carácter previo ou simultáneo a finalización dos contratos vixentes polo que non pode
garantirse a continuidade na prestación do servizo.
-IIINecesidade da prestación dos servizos e subministracións necesarias para o funcionamento
das instalacións deportivas municipais ata a adxudicación do novo contrato.
O contrato que nos ocupa ten por obxecto diferentes prestacións necesarias para o
funcionamento de instalacións deportivas municipais. A promoción do deporte e as
instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre atópanse entre as competencias
propias dos municipios previstas no artigo 25.2 l) da LBRL. Nesta liña, a Lei 3/2012, de 2 de
abril, do deporte de Galicia, establece como competencia municipal “Construír, xestionar,
ampliar e manter as instalacións deportivas de titularidade municipal e, no seu caso, a
xestión e mantemento das de titularidade autonómica cuxo uso e xestión séxanlles cedidos,
tendo en conta a cualificación adecuada do persoal responsable para esas finalidades”
(artigo 8.3).
Hai que ter en conta que as instalacións obxecto deste contrato, tal e como pon de
manifesto, o xefe da área de Investimentos, en informe de 29 de agosto, teñen un número
elevado de usuarios (Máis de 59.000 cursillistas anuais, e máis de 15.000 usuarios das
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instalacións, que levan a cabo uns 200.000 usos anuais). Hai que ter en conta tamén que o
servizo é prestado por máis de 100 traballadores con dereito a subrogación.
Reprodúcese a continuación un extracto do citado informe no que se pon de releve a
necesidade de continuar co servizo e os perigos que implicaría o non facelo, e xustifícase a
conveniencia de que continúen coas prestacións as actuais empresas contratistas (páxinas
7 e 8):
“Conforme aos antecedentes referidos neste informe, de non poder adxudicar definitivamente
o novo contrato antes do 31 de agosto de 2016, e tendo en conta a imposibilidade manifesta
de recorrer a outro procedemento de licitación, considerase que a única solución que posibilitaría a continuidade dos servizos, é que sexan as actuais mercantís prestadoras contratos
(expte: 2610/11 e expte: 3774/11) as que podan seguir prestando os servizos, xa que as mesmas teñen coñecemento concreto sobre a execución das obrigas derivadas dos contratos,
ante un proceso tan extraordinario como o que se presenta, cuns prazos tan curtos, considerase que son as actuais mercantís prestadoras dos servizos as únicas que poidan garantir
unha continuidade dos mesmos tanto en relación os medios humanos necesarios, como en
relación as garantías de seguridade.
O prazo para a continuar coa execución das obrigas derivadas dos contratos actuais, atoparíase limitada ó período transitorio, entre o 1 de setembro de 2016, e o prazo mínimo obrigatorio para resolver as actuacións administrativas derivadas do recurso presentado, e poder resolver positivamente a adxudicación definitiva do mencionado contrato.
Nesta situación, a xuízo do técnico informante e obrigado facer referencia que de non poderse prestar os servizos neste período transitorio, ou no seu defecto prestalo sen as suficientes
garantías, podería producirse unha situación inaceptable para as obrigas da administración,
xa que por o lado dos usuarios, produciríase unha imposibilidade de prestación de servizos
deportivos municipais xa contratados e programados, coas conseguintes responsabilidades
tendo en conta o alto número de usos das mesmas, e por outro lado, un peche das instalacións provocaría importantes perdas e problemas en relación o seu mantemento”.

-IVMedidas a adoptar para garantir a continuidade do servizo
Como expúxose no fundamento xurídico segundo, non é aconsellable por razóns de
prudencia e seguridade xurídica a formalización do novo contrato con anterioridade, ou
simultaneamente ao remate dos contratos en vigor, o que impide garantir a continuidade sen
interrupcións da prestación dos servizos deportivos nas instalacións municipais dependentes
do IMD.
Esta circunstancia, tal e como se deduce da relación fáctica dos antecedentes, non é
imputable a esta Administración, senón que se debe a interposición dun recurso especial en
materia de contratación.
Durante a tramitación dun expediente de contratación poden acontecer numerosas
vicisitudes que retarden á mesma e impidan que un poder adxudicador dilixente, que tramite
coa antelación suficiente como para garantir a continuidade na prestación dun servizo ou
subministración, formalice o novo contrato no prazo previsto. Singularmente, dende a
regulación no noso ordenamento xurídico do recurso especial en materia de contratación,
non é infrecuente que aconteza esta circunstancia tras sucesivas interrupcións do
expediente, orixinadas pola interposición dun ou varios recursos especiais. Pois o artigo 45
do TRLCSP establece obrigatoriamente a medida cautelar de suspensión forzosa para o
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suposto de impugnación da adxudicación, e o artigo 43 a posibilidade de que o tribunal
competente para resolver o recurso adopte a mesma nos demais supostos de impugnación
do artigo 40 do TRLCSP, durante a substanciación do ou dos mesmo/s.
Este problema agravase en casos nos que o persoal que presta o servizo ten dereito á
subrogación, por imperativo da lexislación laboral (artigo 44 do ET). Pois é necesario
garantir a continuidade do mesmo no impas entre a finalización dun contrato e o inicio do
seguinte. Circunstancia que concorre no caso que nos ocupa.
Para evitar os riscos e os graves prexuízos que carrexaría o non continuar coa prestación do
servizo ata a formalización do contrato, período, que é incerto, e podería dilatarse no tempo
en función das vicisitudes que acontezan, é necesario buscar unha solución.
A diferencia doutras normas xa derrogadas, a vixente normativa de contratación pública non
prevé como resolver casos como o que nos ocupa.
No entanto, normas xa derrogadas como o Regulamento de contratación das corporacións
locais do ano 1953, prevía expresamente unha prórroga forzosa dende o remate do contrato
ata que o novo contratista se fixese cargo do servizo, cun prazo máximo de 6 meses, no
artigo 93.
Si se prevé na lexislación contractual o principio de continuidade na prestación do servizo
para os contratos de xestión de servizos públicos, na actualidade concesión de servizos,
tras a entrada en vigor da Directiva 2014/24. Nesta liña, o artigo 128.1.1ª do RS fixa entre as
obrigas do concesionario “Prestar o servizo do modo disposto na concesión ou ordenado
posteriormente pola Corporación concedente, ata no caso de que circunstancias sobrevidas
e imprevisibles ocasionaren unha subversión na economía da concesión”. Este precepto
parece abrir a posibilidade de que ó finalizar o prazo concesional, a Administración poida
impoñer ó concesionario continuar realizando as prestacións da concesión en tanto se
resolve sobre a continuidade do servizo, prorrogándose, así, a vixencia do contrato polo
lapso de tempo necesario para solventar a situación, interpretación que parece acollerse
pola xurisprudencia do Tribunal Supremo na sentenza de 18 de novembro de 1986 ó dicir
“(…) una situación excepcional en que denunciado el contrato en la forma legalmente
establecida y pactada, la Administración por razones de interés público unidas a la
necesidad de continuidad del servicio -y mientras no se seleccione al nuevo contratistaimpone coactivamente la permanencia del anterior con unas consecuencias equiparables a
las producidas cuando la Administración hace uso de las facultades que forman el contenido
del «ius variandi», con la ineludible contrapartida de la compensación económica a favor del
contratista o concesionario de un servicio público, como es el caso al tratarse de un contrato
de limpieza del Hospital Insular”.
Na anterior lexislatura, o goberno da nación aprobou en Consello de Ministros un
anteproxecto de lei de contratos do sector público, en data 17 de abril de 2015, actualmente
pendente de informe preceptivo do Consello de Estado. O artigo 29.4 deste anteproxecto
establece que “cando ao vencemento dun contrato non se houbese formalizado o novo
contrato que garanta a continuidade da prestación a realizar polo contratista como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecementos imprevisibles para o órgano de
contratación producidas no procedemento de adxudicación e existan razóns de interese
público para non interromper a prestación, poderase prorrogar o contrato orixinario ata que
comece a execución do novo contrato e en todo caso por un período máximo de nove
meses, sen modificar as restantes condicións do contrato, sempre que o anuncio de
licitación do novo contrato publicouse cunha antelación mínima de tres meses respecto da
data de finalización do contrato orixinario”.
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O artigo 65.3 do TRLCAP, aplicable o presente contrato, regula un suposto de prórroga por
razóns de interese público para non interromper a prestación dun servizo para o caso de
nulidade dun contrato. Establece este artigo que “Si a declaración administrativa de nulidade
dun contrato producise un grave trastorno ao servizo público, poderá dispoñerse no mesmo
acordo a continuación dos efectos daquel e baixo os seus mesmas cláusulas, ata que se
adopten as medidas urxentes para evitar o prexuízo”. Nesta liña dispón o vixente TRLCSP
no artigo 35.3 do TRLCSP que “Si a declaración administrativa de nulidade dun contrato
producise un grave trastorno ao servizo público, poderá dispoñerse no mesmo acordo a
continuación dos efectos daquel e baixo os seus mesmas cláusulas, ata que se adopten as
medidas urxentes para evitar o prexuízo”.
Se ben no presente caso non concorre ningunha causa de nulidade, o certo é que no fondo
late o mesmo problema, garantir a continuidade na prestación dun servizo público
obrigatoria. Ante a inminencia da finalización do prazo contractual e non resultar
aconsellable e formalización do novo contrato antes da data na que expiren o vixentes
contratos, faise necesario adoptar unha medida que garanta a continuidade na prestación do
servizo, evitando os trastornos e perigos que poderían derivarse da interrupción dun servizo
fundamental para a cidadanía como o funcionamento de instalacións deportivas para a
promoción do deporte. Aplicando analoxicamente este precepto ó caso que nos ocupa,
podería autorizarse polo órgano de contratación a continuación dos contratos polas
empresas que actualmente prestan os servizos e subministros necesarios para o
funcionamento das instalacións deportivas, ata a formalización do contrato coa empresa que
resulte adxudicataria do novo contrato. Os contratos deberán continuar nas mesmas
condicións que ata a actualidade, pois o contrario implicaría unha modificación contractual
adoptada a marxe do procedemento fixado na lei.
-VCondicións da continuidade do servizo
Unha vez xustificada a necesidade de prestar os servizos e subministros para o
funcionamento das instalacións deportivas municipais, e garantir a continuidade na
prestación do servizo, resta fixar as condicións nas que deberá producirse a mesma con
respecto ao prezo e o prazo.
En relación co prezo a aboar polos contratos que se prorrogan o citado informe do xefe da
área de Investimentos determina que:
“Deberíase atender os seguintes criterios para a determinación dos prezos do contrato:
a) Expediente 2610/11 para a prestación dos servizos técnicos e docentes para as piscinas
cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares, e dos servizos para impartir
ensinanzas e actividades deportivas nos ximnasios das instalacións municipais de
Berbés e Travesas dependentes do IMD, subscrito coa UTE VIGO PISCINAS
(U27805944), en base o acordo da Xunta Reitora do IMD de data 4 de agosto de 2014, e
de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobadas por acordo da Xunta Reitora do IMD de data 13 de xuño de 2014.
Dito contrato foi prorrogado por acordo da Xunta Reitora do Instituto Municipal dos
Deportes de Vigo, en sesión ordinaria realizada o dia 6 de maio de 2015, para o período
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comprendido entre o 1 de setembro de 2015 ao 31 de agosto de 2016, polos seguintes
importes:
Para o caso que agora nos ocupa, e atendendo a que se trata dunha situación transitoria
de duración no tempo previsiblemente curta, debería terse en conta o mesmo importe
adxudicado no ano 2014, que correspondese con:
PARTE FIXA DO CONTRATO: Prezo ofertado parte fixa: 2.239.601.01 € (con IVE), polo
tanto estableceríase un importe máximo mensual de 186.633,42 € .
PARTE VARIABLE DO CONTRATO: Prezo ofertado hora monitor/a-profesor/a: 17,05 €
(sen IVE), 20.63 (IVE engadido).
Para o seu financiamento, aplicaránse os créditos do orzamento do Concello de Vigo
para o ano 2016, incluídos nas aplicacións orzamentarias, de acordo coas retencións
realizadas para a licitación do expediente recurrido.
3420
3420
3420
3420
3420
3420
3420
3420
3420
3420

2279902
2279903
2279904
2279905
2279906
2279908
2279909
2279910
2279911
2279913

SERVIZOS PISCINA TRAVESAS
SERVIZOS PISCINA LAVADORES
MONITORES XIMNASIO BERBÉS
MONITORES XIMNASIO CARME
SERVIZOS PISCINA TEIS
MONITORES PISCINA TRAVESAS
MONITORES PISCINA LAVADORES
MONITORES PISCINA TEIS
SERVIZOS PISCINA DE VALADARES
MONITORES PISCINA VALADARES

856.000,00 €
483.000,00 €
95.000,00 €
105.000,00 €
585.000,00 €
300.000,00 €
195.000,00 €
160.000,00 €
393.000,00 €
87.000,00 €

b) Expediente: 3774/11 para o subministro de enerxía térmica útil e o mantemento das
instalacións de calefacción e produción de auga quente das diversas instalacións
deportivas dependentes do Instituto Municipal dos Deportes por procedemento aberto.
Adxudicado por acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 20 de maio
de 2016, a favor da mercantil “Gas Natural Servicios SDG, S.A.”,
Para o caso que agora nos ocupa, e atendendo a que se trata dunha situación transitoria
de duración no tempo previsiblemente curta, debería terse en conta o mesmo importe
adxudicado no ano 2016, que correspondese con:
•

Parte variable do contrato: CONSUMO DE ENERXÍA TERMICA UTIL: O valor
porcentual de 21,54 coma porcentaxe de desconto para o Prezo da enerxía
térmica útil (€/kW·h) a facturar.

•

Parte fixa do contrato: Un prezo máximo para o Custe fixo por instalación para o
mantemento con garantía total o cal atópase desglosado por instalación de acordo
o seguinte cadro, establecéndose como importe mensual o resultante de dividir o
total de cada instalación entre 12
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Instalación
1.- Ximnasio do Carmen
2.- Piscina de Lavadores
3.- Piscina de Travesas
4.- Pavillón do Berbes
5.- Piscina de Valadares
6.- Piscina de Teis
7.- Pavillón de Navia
8.- Pavillón de Candean

•

Custes fixos
Garantía total
3.409,00 €
3.409,00 €
3.409,00 €
3.409,00 €
3.409,00 €
3.409,00 €
4.348,00 €
3.176,00 €
27.978,00 €

Custe
aluguer
46,98 €
186,12 €
91,11 €
91,11 €
91,11 €
46,98 €
186,12 €
46,98 €
650,02 €

Termo fixo

Para o período
de 12 meses

783,79 €
783,79 €
783,79 €
783,79 €
783,79 €
783,79 €
783,79 €
56,05 €
4.580,64 €

4.239,77 €
4.378,91 €
4.283,90 €
4.283,90 €
4.283,90 €
4.239,77 €
5.317,91 €
3.279,03 €
34.307,11 €

Un valor porcentual de 50 coma porcentaxe de desconto para a aplicación da
facturación da enerxía térmica producida polas instalacións solares térmicas, de
acordo coas condicións determinadas no PPTP.

Para o seu financiamento, aplicaránse os créditos do orzamento do Concello de Vigo
para o ano 2016, incluídos nas aplicacións orzamentarias, e de acordo coas retencións
realizadas para a licitación do expediente recurrido.
3420 2210200

GAS

380.000,00 €

Respecto ao prazo, as prestacións derivadas dos contratos continuarán executándose polo
tempo imprescindible para a resolución do recurso e, no seu caso, a formalización e inicio
do novo contrato.
Consta no expediente a conformidade tanto de UTE PISCINAS VIGO como SOCIEDADE
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA para continuar realizando as prestacións derivadas de
cada contrato nas mesmas condicións.

-VICompetencia
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, previa fiscalización da intervención municipal (artigo 114.3 TRRL
apartados 3 e 8 da disposición adicional segunda do TRLCSP).
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:
1. A continuidade de prestación dos servizos e subministros derivados dos seguintes
contratos co fin de garantir a prestación do servizo de mantemento das instalacións,
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técnicos, auxiliares e docentes complementarios para o funcionamento das piscinas
cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e os ximnasios de Travesas e O Berbés,
prolongando ós efectos dos seguintes contratos nas mesmas condicións fixadas na
documentación contractual e especificadas no fundamento xurídico V, ata a resolución do
recurso e formalización do novo contrato:
•

Contrato para a prestación dos servizos técnicos e docentes para as piscinas cubertas
de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares, e dos servizos para impartir ensinanzas e
actividades deportivas nos ximnasios das instalacións municipais de Berbés e Travesas
dependentes do IMD (expediente 2610-11), adxudicado á UTE VIGO PISCINAS, por
acordo da XRIMD de data 4 de agosto de 2014.

•

Contrato para o subministro de enerxía térmica útil e o mantemento das instalacións de
calefacción e produción de auga quente das diversas instalacións deportivas
dependentes do instituto municipal dos deportes por procedemento aberto (expediente
3774-11), adxudicado por acordo da Xunta de Goberno Local de 20 de maio de 2016, a
mercantil “GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.”

2. Autorizar e comprometer os gastos derivados da continuidade destes contratos e para o
seu financiamento serán de aplicación os créditos referidos no informe técnico da
xustificación da necesidade de continuidade, e recollido nos antecedentes desta proposta,
os cales se atopan retidos para o expediente recorrido (14892/333) coa previsión de inicio o
1 de setembro de 2016, pero a medida da non execución do mesmo durante o tempo para a
resolución do recurso, permitirá a liberación dos créditos necesarios para o financiamento
deste acordo.

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

3(843).EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
DAS
OBRAS
DE
HUMANIZACIÓN DA AVDA. DAS CAMELIAS, ENTRE A RÚA DOUTOR
MARAÑÓN E A RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (SUPERAVIT 2015). EXPTE.
3969/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 18.08.16,
e o informe de fiscalización do 26.08.16, dáse conta do informe-proposta do
22.08.16, asinado polo xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario, o
Concelleiro delegado de Fomento e o concelleiro de Orzamentos e Facenda, que di
o seguinte:
I.- Antecedentes.
1.- O Pleno do Concello de Vigo en data 30.03.2016 acordou aprobar a modificación
orzamentaria nº 16/2016 por unha contía de 7.100.000,00 euros, para facer fronte a
diversos investimentos. A modificación orzamentaria nº 16/2016 incorporada ao expediente
3814/440, confórmase dun Crédito Extraordinario por unha contía de 5.000.000,00 de euros
e un Suplemento de crédito por unha contía de 2.100.000,00 euros. Na mesma contémplase
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a aplicación orzamentaria 1532.619.00.82 “Humanización Camelias ( entre Rúa Marañón e
J.R. Jiménez)”
2.- En data 17.06.2016 a Xunta de Goberno Local acordou aprobar o proxecto presentado
por ESINPRO S.L., redactado polo Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos Manuel
Cameáns Rodríguez e polo Enxeñeiro Industrial Casimiro Fontenla Bugallo, cun orzamento
base de licitación máis IVE de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 EUROS) e data abril
de 2016, contido no expediente 3.221/443.
Para a execución destas obras, procede de acordo coa orden de inicio do Concelleiro
delegado da Area de Fomento de data 27 de xuño de 2016, dar inicio do correspondente
expediente de contratación.
No expediente inclúese a seguinte documentación:
–O proxecto obxecto do expediente aprobado pola XGL en sesión do 17/06/2016
correspondese co expediente administrativo 3.221/443.
–Acta de replanteo asinada polo Enxeñeiro Municipal Jerónimo Centrón Castaños con data
28 de xuño de 2016.
–Prego de prescricións técnicas particulares atópase, no proxecto redactado polo Enxeñeiro

de Camiños, Canais e Portos Manuel Cameáns Rodríguez e polo Enxeñeiro Industrial
Casimiro Fontenla Bugallo.
–Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, redactado pola Técnica de Administración
Xeral Ángela Fenández López e a Xefa do Servizo de Contratación Beatriz Barbará
Rodríguez, de data 21 de xullo de 2016.
–Informe favorable da Asesoría Xurídica de data 18 de agosto de 2016.
II.- Condicións definitorias do contrato.
Destacan as seguintes:
1.- Obxecto e cualificación xurídica do contrato
Execución das obras previstas no proxecto HUMANIZACIÓN DA AVDA. DAS CAMELIAS,
ENTRE A RÚA DOUTOR MARAÑÓN E A RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ e aprobado pola
Xunta de Goberno Local de data 17.06.2016.
O contrato, polo seu obxecto, será de obras, segundo o previsto no artigo 6 do Real Decreto
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, que aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos
do Sector Público (no sucesivo, T.R.L.C.S.P.).
En cumprimento do art. 22 do RDL 3/2011 polo que se aproba o TRLCSP, os aspectos
relacionados coa “natureza, e extensión das necesidades que pretenden cubrirse mediante
o contrato proxectado, así como a idoneidade do obxecto e contido”, son os definidos na
memoria descritiva que contén o proxecto aprobado co expediente 3.221/443
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O contrato atópase vinculado ao exercicio das competencias municipais previstas no art.
25.2 d) da Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime Local, na redacción dada pola Lei
27/2013 no seu artigo 8.2 d) “infraestruturas viarias e outros equipamentos da súa
titularidade”.
2.- Procedemento de adxudicación e forma de tramitación.
Tendo en conta o obxecto do contrato, proponse a tramitación do presente expediente de
contratación a través de procedemento aberto, xustificándose no importe da obra e na
necesidade da maior transparencia, publicidade e igualdade do procedemento.
3.- Orzamento base de licitación:
En cumprimento do artigo 87 do TRLCSP, o prezo que servirá como base para a execución
deste contrato, está determinado en base ao proxecto redactado polo Enxeñeiro de
Camiños, Canais e Portos Manuel Cameáns Rodríguez e polo Enxeñeiro Industrial Casimiro
Fontenla Bugallo, no cal se determina o orzamento base de licitación, que resulta adecuado
para o efectivo cumprimento do obxecto do contrato e de acordo cos prezos xerais do
mercado, os cales atópanse descompostos nas unidades vinculadas no proxecto.
O importe total do expediente de contratación ascende a un importe máximo de UN
MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 EUROS), sendo o importe correspondente ao IVE de
173.553,72 €.
O valor estimado do contrato estipúlase en NOVECENTOS NOVENTA E UN MIL
SETECENTOS TRINTA E CINCO EUROS CON CINCUENTA E CATRO CÉNTIMOS
(991.735,54 €)
3.1.- Financiamento do contrato e xustificación do cumprimento dos principios de
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira do artigo 7.3 da Lei Orgánica 2/2012
de 7 de abril.
O importe do contrato deberá ser de aplicación aos créditos do vixente orzamento do
Concello de Vigo, na partida: 1532.6190082 “Humanización Camelias (entre Rúa Marañón e
J.R. Jiménez” a cal cumpre a condición de crédito suficiente e adecuado.
O gasto proposto, establecese tamén de acordo co principio de sustentabilidade financeira,
de acordo ao cumprimento da esixencia do artigo 7.3 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, por entender que o prezo de
licitación proposto atopase dentro dos créditos vixentes no actual orzamento. Polo cal esta
proposta de gasto non suporá ningún desequilibrio orzamentario por atoparse contemplada
no orzamento vixente e o gasto proposto non contempla ningunha outra obriga que se
derive do mesmo, xa que a mesma ten a consideración da execución dunha obra de
carácter finalista para o Concello.
En relación á memoria específica que esixe a normativa de contratación sobre a necesidade
e idoneidade da contratación das obras da HUMANIZACIÓN DA AVDA. CAMELIAS, ENTRE
RÚA MARAÑÓN E J.R. JIMÉNEZ, asinado polo Enxeñeiro de Camiños Canais e Portos
Municipal, D. Jerónimo Centrón Castaños, e o Xefe do Servizo Administrativo de de Control
Orzamentario D. Oscar Couce Senra de data 12 de xullo de 2016.
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O contrato atópase vinculado ao exercicio das competencias municipais previstas no (art.
25.2 d) da Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime Local, na redacción dada pola Lei
27/2013 no seu artigo 8.2 d) “infraestruturas viarias e outros equipamentos da súa
titularidade”.
4.- Criterios de valoración e xustificación:
En relación os criterios de adxudicación e de acordo co recollido no artigo 150 do TRLCSP,
para a valoración das proposicións deberá atenderse a criterios directamente vinculados co
obxecto do contrato, polo cal en base o obxecto das obras deste contrato,.
De conformidade co establecido na memoria xustificativa do contrato no PCAP do contrato
establécense os seguintes criterios (apartado 8 das FEC)

Criterios de adxudicación

Puntuación

Criterios avaliables mediante xuízo de valor
Análise da actuación a desenvolver a través dunha
7
descrición analítica e detallada do proxecto
Memoria
construtiva dos
criterios
de
execución
técnica da obra

Memoria
descritiva
do
equipo
de
recursos
humanos
adscritos á obra
Plan de control
de calidade

Análise do ámbito de actuación da obra e os procesos
de implantación de medios para a obra, e a súa 7
explicación gráfica
Proposta de planificación da obra en relación aos
períodos de execución e aos equipos materiais e 6
humanos que se propoñen para a execución da obra
Organización

3
5

Experiencia, cualificación e formación do equipo
2
humano

Descrición do plan de control de calidade a executar a
2
maiores do contemplado no proxecto
Descrición do plan de autocontrol interno da empresa

Plan de aforro
enerxético
e
programa
de
actuacións
medioambientais

20

Boas prácticas na execución da obra que permitan
reducir o consumo enerxético ou de materias primas

3

1

1

2
Actuacións para a redución das emisións
contaminantes á atmósfera, recollida selectiva de
residuos e procesos de reciclado

1

Criterios avaliables mediante fórmula
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Criterios de adxudicación

Puntuación

Redución do prezo

60

Incremento do prazo de garantía (respecto do mínimo esixido, que se
establece en 12 meses)

10

Total

100

5- Revisión de prezos:
Non procede a revisión de prezos (apartado 3.J das FEC)
6.- Prazo de garantía:
Establecese como prazo de garantía mínimo o de 12 meses dende a acta de recepción das
obras (apartado 11 das FEC)
7.- Esixencia de Clasificación:
De acordo co artigo 65.1 do TRLCSP, sí se esixe clasificación para este contrato.
•

Grupo G, subgrupo 6, categoría 3 e Grupo E, subgrupo 1, categoría 2

8.- Subcontratación:
Considerase oportuno a autorización da subcontratación co limite máximo do 50 %.
9.- Prazo de execución e prorroga:
O prazo de execución é de 4 meses, posibilitándose a prórroga nos casos previstos na
cláusula 24.4 do PCAP.
10 .- Medios persoais e materiais a adscribir á execución do contrato:
O medios persoais establecidos para este contrato son os que define o PCA (apartado 6 das
FEC)
11.- Modificación do contrato:
Tendo en conta as peculiaridades do proxecto de obra, contémplase a posiblidade de
modificación do contrato (apartado 15 das FEC)
12.- Responsable do Contrato:
O Responsable do contrato será o Xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario
da Área de Fomento. Así mesmo o órgano de contratación nomeará unha dirección
facultativa para o seguimento da obra .
13- Seguro:
O Adxudicatario deberá acreditar a posesión dun seguro de responsabilidade civil, que de
cobertura as actuacións propias do adxudicatario na execución das obras obxecto deste
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contrato, cunha contía mínima de 600.000,00 €.
14.- Criterios para a determinación de ofertas anormais ou desproporcionadas.
En relación á determinación do criterio aplicable para a valoración da existencia de ofertas
ou proposicións con valores anormais ou desproporcionados contémplase o criterio para a
súa determinación no apartado 8.D das FEC.
15.- Garantía complementaria:
Establéce os supostos no que se debe constituir garantía complementaria no apartado 10.B
das FEC.
III.- PROPOSTA:
Previamente a efectuar a proposta ao órgano de contratación, debe emitirse documento
contable referido a existencia de crédito para financiación das obras, así como informe
favorable de fiscalización a Intervención Xeral, de conformidade co previsto no artigo 109.3
do TRLCSP.
Por todo o exposto proponse á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación
competente de acordo co previsto na disposición adicional 2ª do TRLCSP, que adopte o
seguinte acordo:
Primeiro: Aprobar a contratación a través de procedemento aberto e tramitación ordinaria
das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA AVDA. DAS CAMELIAS, ENTRE A
RÚA DOUTOR MARAÑÓN E A RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.
Segundo: Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a
contratación, redactado pola Técnica de Administración Xeral Ángela Fenández
López e a Xefa do Servizo de Contratación Beatriz Barbará Rodríguez, de data 21
de xullo de 2016.
Terceiro: Autorizar o gasto por importe de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00
EUROS), sendo o importe correspondente ao IVE de 173.553,72 €.
O valor estimado do contrato estipúlase en NOVECENTOS NOVENTA E UN MIL
SETECENTOS TRINTA E CINCO EUROS CON CINCUENTA E CATRO
CÉNTIMOS (991.735,54 €)
Para a súa financiación aplicaranse os créditos do vixente orzamento do
Concello de Vigo, na partida: 1532.6190082 “Humanización Camelias (entre Rúa
Marañón e J.R. Jiménez” a cal cumpre a condición de crédito suficiente e
adecuado.
Cuarto:

Abrir o procedemento licitatorio para selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

4(844).- PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
REPARACIÓN E MANTEMENTO DA RÚA ESPERANTO. EXPTE. 3767/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
30.08.16, dáse conta do informe-proposta de data 26.08.16, asinado polo secretario
da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
A mesa de Contratación celebrada o 24 de agosto de 2016 acordou:
6.- Propostas de adxudicación.
b) Procedemento aberto das obras de reparación e mantemento da rúa Esperanto
(3.767-440).
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.
Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento
aberto para a contratación das obras de reparación e mantemento da rúa
Esperanto (PCAP).

ANTECEDENTES
Primeiro.- En data 29 de abril de 2016, a Xunta de Goberno Local (XGL) acordou
aprobar o expediente para a contratación por procedemento aberto das obras de
reparación e mantemento da rúa Esperanto (3.767-440) e a apertura do
procedemento de licitación para a selección do contratista.
Segundo.- En data 29 de xullo de 2016, a Xunta de Goberno adoptou o seguinte
acordo:
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento na seguinte orde decrecente:
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Empresas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COPCISA SA
NAROM SL
CONSTRUCCIONES FECHI SLU
CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL
PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACIÓN Y VIALES SL
CONSTRUCCIONS OBRAS E VIAIS SA
XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS SL
ORECO EMPRESA CONSTRUCTORA
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES PEREZ PORTELA SL

Puntuación
96,40
91,57
91,05
87,11
86,83
85,94
83,76
83,12
80,82
78,58

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, COPCISA, S.A, para que
presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no que
reciban o requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):
1.
2.

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de estar ao corrente das súas obrigas tributarias co Estado,
coa Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
3. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 21 do prego de cláusulas
administrativas particulares.
4. 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 935,56 euros en concepto de
custos dos anuncios de licitación”.3 de agosto de 2016, a XGL adoptou o seguinte
acordo:
Terceiro.- En data 5 de agosto de 2016, este acordo foi notificado ó licitador
clasificado en primeiro lugar, COPCISA, S.A que presenta a documentación
requirida en data 18 de agosto de 2016, dentro do prazo concedido ó efecto.
Cuarto.- En data 24 de agosto de 2016, a Mesa de Contratación, procede a examinar
tanto a documentación achegada como a solicitada de oficio por esta Administración,
comprobando que esta é correcta.
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 primeira oferta economicamente máis vantaxosa para a administración contratante
é a formulada por COPCISA, S.A .
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 a COPCISA, S.A , o procedemento aberto para a contratación
das obras de reparación e mantemento da rúa Esperanto (3.767-440) por un
prezo de 131.498,08 euros, IVE engadido e un aumento do prazo de garantía
previsto no apartado 11 das FEC de 138 meses.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.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás once horas e
cinco 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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