ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 14 de marzo de 2017
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
D. Angel Rivas González.
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez

Invitados
D. Santos Hector Rodríguez Díaz
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e quince minutos do día catorce de
marzo de dous mil dezasete e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr.
Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretario o concelleiro, Sr. Rodríguez Escudero, constitúese a
Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión
EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos
membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó
Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(177).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(178).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO PATROCINIO PUBLICITARIO
PARA A “GRAN GALA DO DEPORTE DE VIGO E A SÚA COMARCA 2017”.
EXPTE. 14810/101.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 9/03/17 e o
informe de fiscalización do 13/03/17, dáse conta do informe-proposta do 10/03/17,
asinado pola xefa da Área de Xestión Patrimonial e Territorial, en funcións de
sinatura técnica superior no ámbito da Unidade Administrativa de Alcaldía, e polo

S.extr.urx. 14.03.17

concelleiro delegado da Área Xestión municipal,
Administración Electrónica, que di o seguinte:

Persoal,

Patrimonio

e

I.- Antecedentes
En base as consideracións que se conteñen na memoria xustificativa, de data 20 de febreiro
de2017, que consta no expediente, o Concelleiro delegado da Área de de Xestión municipal,
Persoal, Patrimonio e Administración Electrónica en data 20.02.17, dispón que se inicie
expediente administrativo para a execución dun contrato de patrocinio publicitario para a
“Gran gala do Deporte de Vigo e a súa Comarca 2017” organizada polo Faro de Vigo.
O contrato responde ao exercicio das competencias municipais na medida en que os artigos
25.1 e 25.2.l. da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases do Réxime Local, e artigos
80.1 e 80.2.n da lei de Galicia 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia, os
municipios poderán promover e realizar actividades para promocionar e difundir os valores
sociais e culturais implícitos na acción do deporte.
No expediente tramitado inclúense os seguintes documentos:
•
•
•
•
•

Memoria xustificativa do contrato de data 20 de febreiro de 2017 asinada polo
Coordinador deportivo da Concellería de Deportes
Prego de Prescricións técnicas particulares de data 21 de febreiro de 2017 asinado
polo Coordinador deportivo da Concellería de Deportes
Prego de Cláusulas administrativas Particulares, redactado pola técnica de
administración xeral do Servizo de Contratación con data de 28 de febreiro de 2017.
Informe xustificativo do prezo do contrato de data 2 de marzo de 2017, asinado polo
Coordinador deportivo e Xefa da Área de Xestion Patrimonial e Territorial.
Informe xurídico favorable da Xefa de Asesoramento da Asesoría Xurídica de data 9
de marzo de 2017

II.- Condicións definitorias do contrato
II.1.- Obxecto e natureza do contrato
O obxecto deste contrato e a contratación do patrocinio publicitario da organización da
“Gran Gala do Deporte de Vigo e a súa Comarca 2016”, proxecto organizado polo “Faro de
Vigo”.
O expediente cualificase de contrato de patrocinio publicitario de acordo co artigo 22 da
vixente Lei Xeral de Publicidade, e se considera como un contrato privado, xa que o mesmo
non ten cabida en ningún dos contratos recollidos no artigo 5 e seguintes do TRLCSP.
En cumprimento do art. 22 do TRLCSP, os aspectos relacionados coa natureza e extensión
das necesidades que se pretenden cubrise mediante o presente contrato, así como da
idoneidade do obxecto e contido, son os definidos no informe de necesidade, así como no
do informe proposta que conten a memoria xustificativa do contido do contrato que constan
no presente expediente.
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II.2.- Réxime xuridico e procedemento de adxudicación
Como contrato privado réxese, de acordo co previsto no apartado segundo do artigo 20 do
TRLCSP “en canto á súa preparación e adxudicación”, en defecto de normas específicas,
pola presente Lei e as súas disposicións de desenvolvemento, aplicándose supletoriamente
as restantes normas de dereito administrativo ou, no seu caso, as normas de dereito
privado, segundo corresponda por razón do suxeito ou entidade contratante.
O contrato adxudicarase aplicando o procedemento negociado sen publicidade, consonte o
disposto no artigo 170.d) do TRLCSP, por canto a prestación susceptible de acadar as
finalidades que o contrato persegue, soamente pode ser contratada por un empresario
determinado, neste caso a mercantil Faro de Vigo, SAU como organizador exclusivo da
Gala.
II.3.- Prezo e valor do contrato
As contraprestación vinculadas ó retorno indirecto da publicidade obxecto deste contrato,
atópanse xustificadas no contido do PPTP e no informe económico específico.
O prezo do contrato que servirá como base da negociación é dun total de 70.000,00 euros
(ive incluído), sendo o importe do ive a cantidade de 12.148,76euros.
O gasto terá unha imputación a aplicación orzamentaria 912.0.227.99.05 (Programas
Alcaldía) do vixente orzamento para o ano 2017.
II.4 Aspectos do contrato obxecto de negociación
A negociación versará unicamente sobre o prezo do contrato.
O órgano de contratación clasificará a proposición presentada de acordo co disposto no
artigo 151.1 do TRLCSP e requirirá ao licitador a documentación sinalada no artigo 151.2 do
TRLCSP.
II.5 Revisión de prezos
Non procede
II.6.- Esixencia de Clasificación
Non se contempla
II.7.- Subcontratación
A contratación polo adxudicatario da realización parcial do contrato con terceiros estará
suxeita aos requisitos establecidos nos artigos 227 e 228 TRLCSP.
II.9.- Prazo de execución e prórroga:
1.- O prazo de execución do contrato será de dun mes.
2.- Non se contempla posibilidade de prórroga.
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II.10.- Modificación do contrato
Non se contempla.
II.11 Responsable do Contrato
A responsable do contrato será a Xefa da Área de Xestión Patrimonial e Territorial.
II.12- Seguridade
O adxudicatario deberá subscribir un seguro de responsabilidade civil cunha cobertura
mínima de 300.000 €.
O adxudicatario, como organizador, responsabilízase da obtención dos permisos que sexan
necesarios para a realización da gala .
O local da gala disporá dun aforo mínimo de 1.000 persoas sentadas en cadeiras.
O patrocinado asumirá a seguridade da Gala, implementando as medidas de seguridade
precisas en relación ao control de aforo, así como establecendo os correspondentes plans
de seguridade e evacuación.
II.13.- Condicións especiais de execución:
Serán condicións especiais de execución:
• a obriga do contratista de estar o corrente dos pagos cos seus subcontratistas e
subministradores no ámbito deste contrato.
• a obriga do contratista de pagar ó seu persoal un salario igual ou superior ó fixado
no convenio colectivo que resulte de aplicación ó sector, aplicándose
preferentemente o convenio colectivo provincial, de non existir este, o convenio
autonómico ou, en última instancia, o convenio estatal.
• a inserción sociolaboral de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión
social por estar desempregadas en circunstancias que determinen unha especial
dificultade para acceder ó emprego.
II.14.- Solvencia
- Solvencia económica e financeira:
Acreditarase mediante unha declaración da cifra global de negocio expresada en
anualidades e referida, como máximo, aos tres últimos exercicios. Considerarase con
solvencia económica e financeira ao licitador que no conxunto dos tres exercicios teña un
volume de facturación que sexa igual ou superior ao prezo do contrato.
- Solvencia técnica e profesional:
Deberá achegarse unha declaración do empresario sobre as galas de natureza semellante
organizadas nos cinco últimos anos.
III.-Proposta
Previamente a efectuarse a proposta ao órgano de contratación, debe emitir informe de
fiscalización a Intervención Xeral, de conformidade co previsto no artigo 109.3 do TRLCSP.
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Por todo o exposto propónse á Xunta de Goberno Local, órgano de contratación en virtude
do disposto no apartado terceiro da disposición adicional 2ª TRLCSP, que adopte o seguinte
acordo:
Primeiro.- Aprobar a contratación polo procedemento negociado sen publicidade,
consonte ó disposto no artigo 170.d) TRLCSP, para o contrato de patrocinio publicitario da
GRAN GALA DO DEPORTE DE VIGO E A SUA COMARCA 2016, a mercantil Faro de Vigo
SAU, como organizador exclusivo da Gala.
Segundo.- Aprobar o Prego de prescricións técnicas particulares, redactado polo
Coordinador Deportivo da Concellería de Deportes, con data de 21 febreiro de 2017.
Terceiro.- Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, redactado pola
Xefa do Servizo de Contratación con data de 28 de febreiro de 2017.
Cuarto.- Autorizar o gasto por importe máximo de base á negociación de dun total de
70.000,00 euros (ive incluído), sendo o importe do ive a cantidade de 12.148,76 euros .
· O gasto imputarase a aplicación orzamentaria 912.0.227.99.05 (Programas Alcaldía)
· O valor estimado do contrato, de conformidade co disposto no artigo 88 TRLCSP, é de
(57.851,23 €).
Quinto.- Abrir o procedemento licitatorio para selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente de acordo o procedemento negociado sen publicidade.
Sesto.- Exceptuar de someter ao control da Mesa de Contratación o procedemento
negociado sen publicidade por razón de ser un contrato privado non requirindo ademais a
consulta a ningunha outra empresa por ser un operador único, ao ser potestativa a súa
constitución segundo artigo 320.1 do TRLCSP.

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

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
vinte minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O CONCELLEIRO-SECRETARIO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Cayetano Rodríguez Escudero.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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