ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 05 de decembro 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 doce horas e corenta e cinco minutos horas do día
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, o secretario xeral do Pleno, Sr. Riesgo Boluda
(de conformidade coa Resolución do 2/12/16) ), por ausencia da titular do órgano de
apoio á Xunta de Goberno Local, a interventora xeral acctal., Sra. Hernández Vidal.,
e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1266).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(1267).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
“ASOCIACIÓN DE CORAIS POLIFÓNICAS DE VIGO” (ACOPOVI) PARA A
REALIZACIÓN DO 10º FESTIVAL DE HABANERAS E POLIFONÍA “CIDADE DE
VIGO”. EXPTE. 14054/101.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 24/11/16 e o
informe de fiscalización do 02/12/16, dáse conta do informe-proposta do 02/12/16,
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da técnica de xestión da Alcaldía, conformado polo concelleiro-delegado de Xestión
Municipal e polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
“ANTECEDENTES
I.- Con data 26 de febreiro de tivo entrada no Rexistro Xeral do Concello de Vigo escrito da
representación da asociación da ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO
(ACOPOVI), solicitando a concesión dunha subvención, nas condicións que esta Administración
municipal considere convintes, para o desnevolvemento da súa actividade.
II.- Ao dito escrito a asociación solicitante achega a documentación que segue:
● Memoria das actividades realizadas e a realizar.
● Orzamento de gastos e de ingresos.
● Certificacións de carecer de débedas co Concello de Vigo, Facenda pública, Seguridade
Social e Facenda da Xunta.
● Declaración responsable sobre axudas concedidas.
● Copia dos estatutos da asociación.
● Copia do DNI do presidente da asociación.
● CIF asociación.
● Certificación bancaria.
● Declaración responsable de non estar incurso en prohibición prevista na Ley de
Subvencións de Galicia para ser beneficiaria da subvención solicitada nin en causa de
procedencia de reintegro.
III.- En data 23.08.16, o Concelleiro delegado de Xestión municipal ordena que se inicie a
tramitación dun expediente para a concesión da subvención de 65.000 € para cubrir as
demandas do 10º Festival de Habaneras e polifonía “Ciudad de Vigo” e Festival especial das
Letras Galegas da Asociación para o ano 2016.
IV.- O vixente orzamento xeral municipal inclúe, como subvencións nominativa a favor da
ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI), na aplicación orzamentaria
912.0.480.00.08, a cantidade de 65.000 euros.
Segundo.- Actividade da ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI)
A ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI) , é unha Asociación sen
ánimo de lucro que se regula pola Lei Orgánica de Asociacións 1/2002, de 22 de marzo e os
seus propios Estatutos.
Xunto coa solicitude da Asociación, a Técnica de Xestión de Alcaldía, segundo encomenda de
funcións, e co conforme do Concelleiro delegado da Área de Xestión municipal, Recursos
Humanos Administración electrónica e Patrimonio redacta “MEMORIA XUSTIFICATIVA DO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACION DE
CORAIS POLIFÓNICAS DE VIGO (ACOPOVI) PARA A CELEBRACIÓN DO 10º FESTIVAL DE
HABANERAS E POLIFONIA “CIDADE DE VIGO” E FESTIVAL ESPECIAL DAS LETRAS
GALEGAS , xuntando borrador de convenio, cuxo obxecto é articular o réxime de colaboración
entre o Concello e a ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI) , para a
financiación deste proxecto cultural a través dunha subvención nominativa. Na citada Memoria
descríbese o proxecto a desenvolver pola Asociación e para o que se solicita unha subvención
de 65.000 euros.
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Con estes antecedentes, o servizo técnico da Alcaldía procede á redacción do convenio reitor da
subvención, cuxa aprobación se propón.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
1.- Lexislación apricable
• Normativa reguladora da contratación das Corporacións locais, constituída pola polo
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, polo que se aproba o texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público e RD 1098/2001, de 12 de outubro,
polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos
• Lei 30/1992, de 30 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e
procedemento administrativo común
• Lei 19/2013, de 9 de decembro de Transparencia
• Lei 7/1985, de 2 abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL)
• Lei de administración local de Galicia, 5/1997, do 22 de xullo
• Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
Local
• RDL 781/1996, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local (TRRL)
• Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais
• Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións
• RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da lei xeral de
subvencións
• Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia
• D 11/2009 de 8 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de
Galicia
• Bases de execución orzamento Concello de Vigo
• ETT da Asociación
2.- A actividade de fomento
A concesión da axuda económica solicitada desta Administración municipal pola ASOCIACION
DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI) para o desenvolvemento do programa do 10º
Festival de Habaneras e polifonía “Ciudad de Vigo” e Festival especial das Letras Galegas,
enmárcase dentro da denominada actividade administrativa de fomento que as Administracións
públicas poden promover mediante a concesión de auxilios directos ou indirectos para servizos
ou actividades que complementen ou suplan os atribuídos ao Ente público; acción de fomento á
que expresamente se refire o artigo 294 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, reguladora da
Administración Local de Galicia, en relación coas Corporacións Locais, dispoñendo que: “1. A
actividade de fomento se exercerá de conformidade cos principios de publicidade, obxectividade,
libre concorrencia e igualdade e con adecuación á legalidade orzamentaria”;
“2. As
Corporacións Locais poderán conceder subvencións e axudas de contido económico ou doutra
natureza as entidades, organismos ou particulares, nos casos en que os servizos ou actividades
dos mesmos complementen o substitúan aos
atribuídos á competencia local. 3. As
Corporacións Locais comprobarán a aplicación efectiva dos medios de fomento á la finalidade
prevista”.
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3.- Natureza da subvención
Dentro desta acción de fomento, a axuda económica solicitada responde á categoría técnica de
subvención, definida nos artigos 2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e
2 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, en tanto que a mesma se concreta
nunha achega económica sen contraprestación directa da beneficiaria, que se suxeita á
realización dun proxecto, xa realizado ou por desenvolver, cuxa execución ten de fomentar unha
actividade de interese social.
Este carácter está xustificado na Memoria elaborada por este servizo técnico na que se xustifica
o interese público e cultural do proxecto.
4.- Competencia municipal
O artigo 25. 2. da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local establece no
seu apartado 2 que: “O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos
termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias: m)
promoción da cultura e equipamentos culturais.
A competencia municipal xustifícase en que o art 25 LRBRL, remite a unha lei específica para
determinar a competencia municipal propia, garantindo, segundo punto quinto do citado artigo,
que non hai unha atribución simultánea da mesma competencia a outra administración pública.
5.- Convenio regulador
De acordo co disposto nos artigo 37.2 do Decreto 11/2009 de 8 de xaneiro polo que se aproba o
Regulamento da Lei de subvencións de Galicia , o convenio será o instrumento habitual para
canalizar as subvencións directas nominativas.
En canto ó seu contido, axústase á lexislación de subvencions, artigos 28.3 LXS, 26.2 LSG e 40
RLSG, e Base 38.4 das de execución dos vixentes Orzamentos do Concello. As súas determinacións
estímanse conformes ao interese público que a subvención persigue e ao Ordenamento Xurídico e
suficientes ao fin pretendido:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición do obxeto da subvención, execución da actividade da Asociación.
Beneficiario e modalidade de axuda, a través dunha achega económica
Crédito presupostario ao que se imputa o gasto e a contía da subvención
Compatibilidade ou incompatibilidade con outras subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade
Prazos e modos de pago da subvención
Prazo e forma de xustificación por parte do beneficiario do cumprimento da finalidade
para a cal se concedeu a subvención e da apricación dos fondos percibidos
Obriga do reintegro, total ou parcial, da subvención ou da axuda pública percibida no
suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión
Obriga do beneficiario de facilitar toda a información que lle sexa requerida poa
Intervención, polo Tribunal de Contas e polo el Consello de Contas no exercizo de súa
funcións de fiscalización e control do destino das subvenciones

O interese xeral e a conveniencia na concertación do convenio, recóllese na Memoria xustificativa do
convenio, documento obrigado segundo sinala o art 40.2 RLSG. Trataríase de fomentar a actividade
cultural cunha axuda economica a unha Asociación da que se pode predicar, pola súa propia
natureza, o interese cultural que presenta a actividade subvencionable.
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6.- Publicidade
Darase ao presente acordo a publicidade exisida polo art. 8.1.c) da Lei 19/2013 do 9 de
decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno remitirase á Base de
Datos Nacional de Subvencións información detallada da subvención (obxecto ou finalidade da
mesma, identificación dos beneficiarios, importe das subvención, resolución no seu caso de
reintegro e sancións no seu caso impostas)
7.- Competencia
Consta no expediente de aprobación do convenio os documentos necesarios para a súa
tramitación: orde de inicio, memoria do convenio e texto do mesmo.
Antes da súa aprobación pola Xunta de Goberno, deberá formularse proposta de aprobación e
emitir informe a Asesoría xuridica e Intervención Xeral do Concello sobre as operacións
orzamentarias ou contables que proceda executar .
De conformidade cos artigos 10.4 LXS, e 127.1.g) LRBRL, corresponderá á Xunta de Goberno
Local a aprobación da concesión da subvención e do convenio, con carácter previo, á
aprobación do gasto (artigo 31 LSG)
Por todo o exposto, formúlase á Xunta de Goberno Local a adopción da seguinte
PROSPOSTA
1. Autorizar o gasto por importe de 65.000 euros, a favor da ASOCIACION DE CORAIS
POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI), con cargo á aplicación orzamentaria
912.0.480.00.08 (Asociación de corales polifónicas de Vigo), en concepto de subvención
para o programa do 10º Festival de Habaneras e polifonía “Ciudad de Vigo” e Festival
especial das Letras Galegas do ano 2016. A entrega da subvención á ASOCIACION DE
CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI) realizarase contra a presentación das
memorias xustificativas e de avaliación das programacións correspondentes das
actividades citadas, acompañadas dos xustificantes dos pagos realizados, que deberá
ter lugar antes do día 09 de decembro de 2016”.
2. “Aprobar o texto do convenio entre o Concello de Vigo e a ASOCIACION DE CORAIS
POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI), que rexerá a subvención para coadxuvar á
execución do programa do 10º Festival de Habaneras e polifonía “Ciudad de Vigo” e
Festival especial das Letras Galegas para o ano 2016 , e isto con cargo á partida
912.0.480.00.08 “Asociación de Corales polifónicas de vigo”, do vixente orzamento, ou
bolsa de vinculación, o que non afecta ao normal funcionamento do servizo, texto que
se incorpora como anexo á presente proposta de acordo”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A ASOCIACION DE CORAIS POLIFÓNICAS
DE VIGO (ACOPOVI) PARA A CELEBRACIÓN DO 10º FESTIVAL DE HABANERAS E
POLIFONIA “CIDADE DE VIGO” E FESTIVAL ESPECIAL DAS LETRAS GALEGAS
Na Casa do Concello de Vigo, a __ de ______ de dous mil dezaséis.
REUNIDOS
Dunha parte, o Alcalde de Vigo, don. Abel Caballero Álvarez, designado na sesión do Pleno da
Corporación do día 13 de xuño de 2015, e que actúa en representación do Concello de acordo
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aos artigos 124.4 a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local 7/85 (en diante
LRBRL) e o artigo 61.1 a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia (en
diante LALGA)
Doutra parte D. Enrique Lorenzo Vila, presidente da ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS
DE VIGO (ACOPOVI) C I F núm. G 36980928 . e enderezo social na rúa Ecuador 17 - 36203
da cidade de Vigo.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do
presente convenio,
MANIFESTAN
I.- Que a ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI) é unha entidade se
ánimo de lucro, que conta entre as súas competencias as actividades artístico-culturais de índole
musical, potenciación de concertos e festivais de música coral cós seus asociados, promoción
da creación dun arquivo musical, potenciar os convenios de colaboración con organismos
púbicos e privados, para a obtención de maiores recursos dos seus asociados, et..
II.- Que a Alcaldía de Vigo, coñecedora das ditas actividades e accións e no exercizo da súa
competencia propia de promoción da cultura, que lle recoñece o artigo 25 da lei 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, desexa promover e colaborar económicamente
na execución do programa do 10º Festival de Habaneras e polifonía “Ciudad de Vigo” e Festival
especial das Letras Galegas da ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO
(ACOPOVI) , a executar no ano 2016 .
III.- Que o vixente Orzamento Xeral do Concello de Vigo inclúe unha aplicación orzamentaria
912.0.480.00.08 (Asociación corais polifónicas de Vigo), a prol da ASOCIACION DE CORAIS
POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI) , cunha cantidade de 65.000 euros.
IV.- Que a ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI) non está incurso en
prohibición para ser beneficiario das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Galicia,
áchase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte a Seguridade Social e non ten débedas
pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e
certificacións que figuran no expediente administrativo tramitado ó efecto.
V.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, o convenio será o
instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas nos orzamentos da Administración
concedente, os intervintes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da
concesión da devandita subvención con arranxo aos seguintes
PACTOS
Primeiro.- A ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI) comprométese a
realizar e xustificar o programa do 10º Festival de Habaneras e polifonía “Ciudad de Vigo” e
Festival especial das Letras Galegas no ano 2016 , que figura na documentación do expediente
administrativo núm. 14054/101, sen prexuizo de que se poidan producir modificacións nas
actividades previstos pola asociación no seu programa, pero aínda non contratados, que
poderán ser substituídos por outros.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
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1º.- Colaborar coa ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI) na
tramitación das solicitudes relativas a necesidades propias do Concello para a realización do seu
proxecto cultural do 10º Festival de Habaneras e polifonía “Ciudad de Vigo” e Festival especial
das Letras Galegas na cidade de Vigo.
2º.- Facilitar os medios precisos para a inserción da súa imaxe nos ámbitos de promoción da
ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI)(revista, web, redes sociais
etc).
3º.- Conceder á ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI) unha
subvención por importe de 65.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 912.0.480.00.08
(Asociación corales poifónicas de Vigo), mediante transferencia bancaria á conta corrente
facilitada pola entidade e previa fiscalización da intervención do Concello de Vigo, do orzamento
en vigor, co obxecto de coadxuvar á financiación da actividade do 10º Festival de Habaneras e
polifonía “Ciudad de Vigo” e Festival especial das Letras Galegas durante o ano 2016.
A entrega da subvención á ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI)
realizarase contra a presentación da memoria xustificativa e de avaliación da programación das
actividades do 10º Festival de Habaneras e polifonía “Ciudad de Vigo” e Festival especial das
Letras Galegas realizadas no ano 2016, acompañadas dos xustificantes dos pagos realizados,
antes do día 02 de decembro de 2016.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calquera outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera Administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A beneficiaria deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas
ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá
efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da
aplicación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da
actividade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD
887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá á reducción da
subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circunstancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se
coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos
recibidos.
Quinto.- A beneficiaria non poderá subcontratar con terceiros a actividade subvencionada.
Sexto.- A beneficiaria debe dar a adecuada publicidade á financiación municipal da actividade
subvencionada mediante a inclusión da imaxe institucional do Concello de Vigo en todas as
actuacións publicitarias e de difusión que se realicen nas actividades da beneficiaria, debendo
aparecer nestas co seu logotipo ou anagrama en calidade de colaborador de todas as
actividades realizadas por esta sociedade no ano .
A ASOCIACION DE CORAIS POLIFONICAS DE VIGO (ACOPOVI) achegará probas deste
material para conformidade do Concello de Vigo e o do seu logotipo.
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Sétimo.- A beneficiaria, antes do día 09 de decembro de 2016, deberá xustificar o cumprimento
da finalidade para a que se concedeu a subvención e a aplicación dos fondos recibidos. A
xustificación deberá facerse con documentos orixinais ( que deberán recoller o número de CIF, a
data, o número de factura e o IVE) pola parte subvencionada e con copias de facturas polo
resto do orzamento. Se poderá substituír a presentación de copias de facturas polo gasto do
proxecto ou actividade non subvencionada pola presentación dun balance que abarque a
totalidade do gasto ou por unha certificación na que se acredite que o programa ou actividade
que foi obxecto da subvención foi executado na súa totalidade e o seu custo total foi de ....
euros. Estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo, neste sentido non se
admitirán facturas fotocopiadas ou compulsadas nin aquelas que non reúnan as condicións
previstas no RD 1619/2012 de 30 de novembro, polo que se regula o deber de expedir e
entregar facturas que incumbe a empresarios e profesionais. Nestas facturas computarase o
gasto acreditado, deducindo o IVE, salvo que xustifique que estea exenta de IVE, os
xustificantes corresponderán ós gastos relacionados directamente ó obxecto do presente
convenio.
A documentación da conta xustificativa deberá incluír unha relación de tódolos xustificantes de
pago dos gastos incorridos polo importe da subvención.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención
e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose
neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención.
A copia do xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da
subvención procederá á devolución do orixinal.
Oitavo.- Antes de proceder ao pago da subvención a beneficiaria deberá acreditar estar ó
corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa seguridade social e non ser debedor
por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá realizar por medio dunha declaración
responsable, ao abeiro ó Art.31.7.e da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia.
Noveno.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza da
actividade subvencionada e se realicen no ano 2016.
Tal como establece o art. 29.7 da Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia, serán
gastos subvencionables, ademáis, os “gastos financeiros” da entidade directamente
relacionados coa actividade subvencionada e resulten indispensables, establecéndose un límite
dos gastos financeiros subvencionables ata un 1% do importe do convenio.
A beneficiaria deberá solicitar 3 ofertas cando o gasto exceda de 50.000 € por execución de obra
ou 18.000 € no caso de subministros ou servizos, salvo que non exista mercado para as ditas
contratacións.
Décimo.- A axeitada xustificación, a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Alcaldía, que emitirá
informe ao respecto facendo constar, no seu caso, todas aquelas circunstancias que poidan
resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade
subvencionada.
O presente convenio terá vixencia ata o 31 de decembro de 2016. O incumprimento dos acordos
estipulados neste convenio poderá significar a súa cancelación, previa
comunicación das partes cunha antelación mínima de 15 días.
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Décimo primeiro.- A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Alcaldía e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas no
exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo segundo.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de
demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do
reintegro nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución significativa
da actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto
presentado e o seu presuposto que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da
subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá
o reintegro do exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo terceiro.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a beneficiaria da
subvención a que se refire este convenio e procedemento para a súa apreciación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no
RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o
exercizo da potestade sancionadora.
Décimo cuarto.- Os datos persoais da solicitante y o do seu representante serán incorporados
aos ficheiros municipais. A finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a
concesión da subvención, obxecto deste convenio, a práctica das publicacións, comunicacións e
notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade
subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de Galicia e demais
normativa de aplicación, en orden á conclusión do proceso subvencional, por lo que a súa
achega é obrigatoria.
Ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, de 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común, e na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter
Persoal e Real Decreto 1720/2007, de desenvolvemento da LOPD, sendo responsable do seu
tratamento o Concello de Vigo, como administración concedente da subvención.
En todo caso, o Concello de Vigo non aplicará ou utilizará con outra finalidade os datos, nin
tampouco os comunicará en ningún caso a outras persoas ou entidades, salvo excepcións legais
o por mandato do titular da información.
O Concello de Vigo comprométese a cumprir e facer cumprir o deber de secreto profesional y de
confidencialidade que abarcará calquera información ou dato que puidese coñecer, con ocasión
da xestión desta subvención, en especial aos de carácter persoal, de acordo co establecido no
artigo 10 de la Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal.
A beneficiaria e, no seu caso, os seus representantes, poderán exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición ante o Concello de Vigo, nos términos previstos na citada
Lei 15/1999.
Décimo quinto.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se
aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en
materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos
non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio;
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as Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
E, en proba da súa conformidade, firman o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
___ de _____ de .”

3(1268).PROPOSTA DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS, EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE CUBRICIÓN PISCINA ETEA. EXPTE.
15188/333.
Dáse conta do informe-proposta do 05/12/16, da secretaria da Mesa de
Contratación:
“Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación e dos informes de valoración das ofertas
presentadas, por unanimidade dos asistentes, proponse á Xunta de Goberno local, na súa
calidade de órgano de contratación (disposición adicional 2ª TRLCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Primeiro.- Excluír ás empresas que deseguido se relacionan por conter as súas ofertas valores
anormais ou desproporcionados sen que se tivesen xustificado, ben porque non presentaron
xustificación ningunha en prazo ou porque non se cumpren os requisitos para consideralas
xustificadas, segundo o informe asinado polos arquitectos municipais o 1 de decembro de 2016:
1. COPCISA, S.A.
2. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EDIFICACION Y VIALES, S.L. (ACEVI)
3. PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento na seguinte orde descendente:
Empresas

Puntuación

1 XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.

98,91

2 CONSTRUCCIONES OREGA, S.L.

92,74

3 PROYCOGA, S.A.

90,35

4 REFORVIGO, S.L.

74,12

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, XESTION AMBIENTAL DE
CONTRATAS, S.L., para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte
a aquel no que reciba o requirimento, a seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):
1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. 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.
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4. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22 do prego
de cláusulas administrativas particulares.
5. Resgardo da garantía complementaria esixible de acordo co disposto na cláusula 22 e
no apartado 10B do Anexo I -FEC- do prego de cláusulas administrativas do 4,73 % do
importe de adxudicación do contrato sen IVE (12.906,66 euros).
Cuarto.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 1.040,78 euros en concepto de custos dos
anuncios de licitación”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
4(1269).PROPOSTA
DE
ADXUDICACIÓN,
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
PARA
A
SUBMINISTRACIÓN
DE
ACCESORIOS
COMPLEMENTARIOS DOS EQUIPOS PORTÁTILES DE COMUNICACIÓN
SEPURA. EXPTE. 49533/212.
Visto o informe de fiscalización do 30/11/16, dáse conta do informe-proposta do
28/11/16, da secretaria da Mesa de Contratación:
“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 non se opoña ao
Real decreto lexislativo 3/2011
• Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento negociado
para a contratación do subministro de accesorios complementarios dos equipos
portátiles de comunicación SEPURA (49533-212)
ANTECEDENTES
Primeiro.- Con data do 29 de setembro de 2016 a Xunta de Goberno local acordou aprobar
o expediente para a contratación, por procedemento negociado, do subministro de
accesorios complementarios dos equipos portátiles de comunicación SEPURA.
Segundo.- Na sesión que tivo lugar o 16 de novembro de 2016 a Xunta de Goberno local
adoptou o seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, a
proposición admitida neste procedemento negociado para a contratación do Subministro de
accesorios complementarios dos equipos portátiles de comunicación SEPURA (49.533-212)
na seguinte orde descendente:
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Licitador

Puntuación

VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERÍAS PRIETOPUGA, SL

100

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, VEHÍCULOS,
EQUIPAMIENTOS Y CARROCERÍAS PRIETO-PUGA, SL, 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. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. 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 20 do prego de cláusulas administrativas
particulares.
4. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 21 do
prego de cláusulas administrativas particulares”.
Terceiro.- Este acordo foi notificado ao licitador clasificado en primeiro lugar, VEHÍCULOS,
EQUIPAMIENTOS Y CARROCERÍAS PRIETO-PUGA, SL, o día 16 de novembro de 2016,
que presenta a documentación requirida o 23 novembro de 2016, dentro do prazo
concedido.
Cuarto.- A Mesa de Contratación na sesión do 25 de novembro de 2016 revisou a
documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade dos
membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste
procedemento.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ao 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 aos licitadores e,
simultaneamente, publicarase no perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
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 este contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor do
licitador que presente a proposición que conteña 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 VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERÍAS PRIETO-PUGA, SL de
acordo cos informes de valoración da proposición avaliable mediante fórmula do 28 de
outubro e 7 de novembro de 2016, asinados polo xefe da Área de Seguridade e Mobilidade.
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Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade
de órgano de contratación.
En base ao que antecede, proponse 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 VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERÍAS PRIETO-PUGA, SL
(VEICAR) o procedemento negociado para a contratación do subministro de
accesorios complementarios dos equipos portátiles de comunicación SEPURA (49533212) coas seguintes condicións:
•

O prezo total do contrato é de 25.228,50 euros, sendo a cota correspondente ao
IVE de 4.378,50 euros.

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.
5(1270).PROPOSTA DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS, EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN PARA A SUBMINISTRACIÓN APARATAXE SERVIZO
EXTINCIÓN DE INCENDIOS. EXPTE. 4335/213.
Dáse conta do informe-proposta do 05/12/16, da secretaria da Mesa de
Contratación:
“Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación e dos informes de valoración das ofertas
presentadas, por unanimidade dos asistentes, proponse á Xunta de Goberno local, na súa
calidade de órgano de contratación (disposición adicional 2ª TRLCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Primeiro.- Dar conta das exclusións acordadas pola Mesa de Contratación do Concello de Vigo,
na sesión do 5 de decembro de 2016, dos licitadores que deseguido se relacionan, por non
cumprir a documentación técnica achegada nas súas proposicións, (segundo esixencia do
apartado 7B do Anexo I -FEC- do prego de cláusulas administrativas particulares) co prego de
prescricións técnicas particulares:
- Lote 2 (equipo de excarceración): INDUSTRIA GLOBAL SUPPLY, S.L.
- Lote 3 (xerador de corrente QES30): ELIAS JADRAQUE, S.A.
- Lote 4 (compresor de cargado de aire respirable): ELIAS JADRAQUE, S.A. e DRAGER
SAFETY HISPANIA, S.A.

S.extr.urx. 5.12.16

Segundo.- Declarar deserto o lote 2 “equipo de excarceración” xa que o único licitador
presentado a este lote, INDUSTRIA GLOBAL SUPPLY, S.L., foi excluído da licitación por acordo
adoptado pola Mesa Contratación o 5 de decembro de 2016.
Terceiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as proposicións
admitidas neste procedemento aberto para a contratación do Subministro para a reposición
de diversos aparellos para o servizo de bombeiros (grupo de aspiración, equipo de
excarceración, xerador de corrente e compresor de aire) (4335-213) na seguinte orde
descendente:
- Lote 1 (grupo de aspiración HFS HYDROSUB 60):
Licitador

Puntuación total

ITURRI, S.A.

100

- Lote 3 (xerador de corrente QES30):
Licitador

Puntuación total

SIELVIGO, S.L.

100

ITURRI, S.A.

40,54

- Lote 4 (compresor de cargado de aire respirable):
Licitador
ITURRI, S.A.

Puntuación total
100

Cuarto.- Requirir aos licitadores clasificados en primeiro lugar, ITURRI, S.A. (lotes 1 e 4) e
SIELVIGO, S.L. (lote 3) para que presenten, 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. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. 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.
Quinto.- Requirir aos citados licitadores o aboamento de 1.805,91 euros (601,97 por cada lote)
en concepto de custos dos anuncios de licitación”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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6(1271).PROPOSTA
DE
ADXUDICACIÓN,
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORMA DE GRADA DE RÍO DO ESTADIO
MUNICIPAL DE BALAÍDOS. EXPTE. 4051/440.
Visto o informe de fiscalización do 05/12/16, dáse conta do informe-proposta do
05/12/16, da secretaria da Mesa de Contratación:
“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 non se opoña ao Real
decreto lexislativo 3/2011
Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto para a
contratación das obras de reforma da Grada de Río (4051-440)

ANTECEDENTES
Primeiro.- Con data do 4 de outubro de 2016 a Xunta de Goberno local acordou aprobar o
expediente para a contratación, por procedemento aberto, das obras de reforma da Grada de
Río.
Segundo.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 2 de decembro de 2016,
adoptou o seguinte acordo:
“Primeiro.- Excluír aos licitadores que deseguido se relacionan do procedemento aberto para a
contratación das obras de reforma da Grada de Río (4051-440), por conter as súas ofertas
valores anormais ou desproporcionados, sen que se tivesen xustificado, consonte os informes
do enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos e o xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos,
Inspección Técnica de Obras e Asistencia Municipal do 30 de novembro de 2016
1. COPCISA, S.A.
2. UTE EXTRACO, S.A. - PRACE, S.A.
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación das obras de Reforma
da Grada de Río (4051-440) na seguinte orde descendente:
Empresas
1
2
3
4
5
6

S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA
UTE INDEPO, S.L.U., AVAN INTEGRAL, S.L. E HIDROMIÑO S.L.U.
UTE DRAGADOS, S.A. E ORECO, S.A.
CIVIS GLOBAL, S.L.
UTE CONSTRUCCIONES OREGA, S.L., XESTIÓN AMBIENTAL DE
CONTRATAS, S.L. e OHL, S.A.
UTE UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U., OGMIOS PROYECTO, S.L. e
03 SERVICIOS Y CONTRATAS, S.L.

Puntuació
n
91,02
88,02
87,26
86,34
84,86
84,34
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Empresas
UTE VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES, S.A. E CONSTRUCCIONES
RUESMA, S.A.
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. E CONSTRUCCIONES
8
RAMIREZ, S.L.U.
9 CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
10 JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.
11 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.
12 FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
7

Puntuació
n
82,19
78,50
78,02
73,39
72,54
66,52

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS
COPASA, 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. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. 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 1.471,58 euros en concepto de custos dos
anuncios de licitación”.
Terceiro.- Este acordo foi notificado ao licitador clasificado en primeiro lugar, S.A. DE OBRAS Y
SERVICIOS COPASA, o día 2 de decembro de 2016, que presenta a documentación requirida o
mesmo día.
Cuarto.- A Mesa de contratación na sesión do 5 de decembro de 2016 revisou a documentación
presentada, sendo esta correcta, polo que se acorda, por unanimidade dos membros presentes,
propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste procedemento. No entanto, dado que
vixencia da póliza do seguro de responsabilidade civil remata o 1 de xaneiro de 2017 e non ten
carácter prorrogable, o adxudicatario deberá presentar unha nova póliza que dea cobertura a
todo o período de vixencia do contrato, con carácter previo á súa formalización.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ao 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 aos licitadores e, simultaneamente,
publicarase no perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar S.A. DE
OBRAS Y SERVICIOS COPASA, como a solicitada de oficio pola Administración municipal e,
comprobado que esta é correcta, procede adxudicar este contrato.
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Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación
correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase 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 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA, de acordo cos informes de valoración
das proposicións avaliables mediante xuízo de valor e mediante fórmula do 22 e 30 de
novembro de 2016, respectivamente.
Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En base ao que antecede, proponse 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 S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA, o procedemento aberto para a
contratación das obras de reforma da Grada de Río (4051-440) coas seguintes condicións:
a) O prezo total do contrato é de 5.529.700,00 euros, sendo a cota correspondente ao
IVE de 959.700,00 euros.
b) O prazo de garantía increméntase en 8 semestres (48 meses), polo que o prazo total
é de 60 meses.
c) Comprométese a achegar as seguintes melloras:
• Mellora de colocación de asentos na Grada de Río Alto
• Mellora accesibilidade a zona inferior Grada de Río
• Mellora rede separativa contigua a Grada de Río
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.
7(1272).PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA E
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS NA EXECUCIÓN DA OBRA “REFORMA DA
GRADA DE RÍO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BALAÍDOS”. EXPTE. 3335/443.
Dáse conta do informe-proposta do 05/12/16, do xefe do Servizo administrativo e
Control orzamentario, conformado polo xefe do Servizo xurídico de Servizos Xerais e
polo concelleiro-delegado de área:
“I.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 04.10.2016, acordou “ Aprobar a contratación a
través de procedemento aberto e tramitación ordinaria das obras do Proxecto “Reforma da
Grada de Río do Estadio Municipal de Balaídos”.
II.- A Mesa de Contratación, con data 2/12/2016, entre outros acordos, adoitou o de propoñer ao
órgano de contratación: «Adxudicar a SA. DE OBRAS Y SERVICIOS, (COPASA), o
procedemento aberto para a contratación das obras de “Reforma da Grada de Río do Estadio
Municipal de Balaídos” (Expte. 4051/4401)”
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III.- De ser aprobada a anterior proposta pola Xunta de Goberno Local, deberase proceder ao
nomeamento da Dirección facultativa da obra e a aprobación das demais actuacións necesarias
para a correcta e regular execución do contrato; aprobación de actuacións a que se refire o
presente informe-proposta, daquela, subordinado á dita previa aprobación da proposta da Mesa
de Contratación.
IV.- O PCAP que rexe o procedemento de contratación das obras arriba indicadas establece no
punto 4 da súa cláusula 1ª que a dirección facultativa das obras será a responsable da
comprobación e vixilancia da correcta execución das obras, conforme ao proxecto aprobado e as
condicións establecidas nos pregos e no contrato, sen prexuízo das facultades do responsable
do contrato.
Así mesmo, a dita cláusula do PCAP especifica as funcións da dirección facultativa e dispón que
esta será nomeada polo órgano de contratación, entre técnicos con titulación adecuada e
suficiente con relación á obra de que se trate; titulación adecuada e suficiente para a dirección
da obra de referencia que concurre nos funcionarios municipais, cuxo nomeamento aquí se
propón.
V.- Doutra parte, a axilidade e eficiencia que require a xestión do importante volume de contratos
de obra que tramita a Área de Fomento do Concello de Vigo e o carácter predominantemente
executivo e técnico das actuacións que, salvo a eventual modificación do contrato, se producen
tras a aprobación do expediente de contratación ata a recepción das obras aconsella a
delegación da súa aprobación no concelleiro delegado da Área de Fomento; razóns polas cales
proponse a Xunta de Goberno Local, como órgano de contratación que é do Concello de Vigo
(D.A. 2.3 TRLCSP) a delegación no devandito concelleiro da aprobación do Plan de Seguridade
e Saúde das obras e, de ser o caso, os seus anexos, o nomeamento do coordinador de
seguridade e saúde das obras, a aceptación do Plan de xestión de residuos de obra, a
aprobación do Programa de traballo, a aprobación do Plan de calidade e, en fin, a aprobación
das certificacións de obras que se expidan na execución do contrato.
VI.- A aprobación das ditas actuacións é delegable, de acordo co artigo 127.2 LRBRL que inclúe
a materia de contratación como delegable, non obstante a derogación do apartado 1.f) do artigo
127 LRBRL pola disposición derogatoria única, apartado b) da LCSP/2007 e a substitución
desta pola D.A. 2.3 da mesma norma e do actual TRLCSP; disposición do artigo 127.2 LRBRL
que ha de entenderse referida a esta disposición adicional.
VII.- A delegación de atribucións pola Xunta de Goberno Local surtirá efecto desde o día
seguinte ao da data do acordo sen prexuízo da súa preceptiva publicación no BOP de
Pontevedra (artigos 44 e 51 do ROF).
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local, para o caso da previa aprobación pola
mesma da proposta da Mesa de Contratación de 2/12/2016, sobre adxudicación do
procedemento aberto para a contratación das obras de “Reforma da Grada de Río do Estadio
Municipal de Balaídos” (Expte. 4051/440), na súa calidade de órgano de contratación, a
adopción do seguinte
ACORDO:
Primeiro: Aprobar o nomeamento como titulares da Dirección facultativa da obra de “Reforma
da Grada de Río do Estadio Municipal de Balaídos” (Expte. 4051/440) ao Enxeñeiro de
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Camiños, Canais e Portos, D. JERÓNIMO CENTRÓN CASTAÑOS e ao Enxeñeiro da
Edificación, D. AURELIO ADÁN FERNÁNDEZ.
Segundo: Delegar no Concelleiro Delegado da Área de Fomento a aprobación do Plan de
Seguridade e Saúde das ditas obras e, de ser o caso, os seus anexos, o nomeamento do
Coordinador de seguridade e saúde das mesmas, a aceptación do Plan de xestión de residuos
da obra, a aprobación do Programa de traballo, a aprobación do Plan de calidade, a autorización
para a emisión de certificación de acopios pola dirección facultativa, a aprobación das
certificacións de obras que se expidan na execución do contrato, e demais actos de execución
do contrato.
Terceiro.- A delegación de atribucións producirá efecto desde o día seguinte ao da data do
acordo e publicarase no BOP de Pontevedra.
Cuarto.- Notifíquese o presente acordo á empresa adxudicataria do expediente do
procedemento aberto para a contratación da obra de “Reforma da Grada de Río do Estadio
Municipal de Balaídos ” (Expte. 4051/440) e aos demais interesados no presente expediente,
con indicación de que o presente acordo é definitivo en vía administrativa e que contra o mesmo
poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Xunta de Goberno Local do
Concello de Vigo, no prazo dun mes, a contar do seguinte ao da súa notificación, ou impugnalo
directamente ante o xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de dous meses,
contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, sen prexuízo de que os interesados
poidan exercitar, no seu caso, calquer outro que estimen procedente.
Para o caso de formular recurso potestativo de reposición non poderán interpoñer recurso
contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente o de reposición ou se produza a
súa desestimación presunta.”

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 doce horas e
corenta e seis 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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