ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 26 de maio de 2017
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez

NON ASISTEN:

D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Invitados
Dª. Ana Laura Iglesias González
D. Santos Hector Rodríguez Díaz
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e vinte e cinco minutos do día vinte e
seis de maio de dous mil dezasete 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 titular de Admón. Municipal, Sr. Lorenzo
Penela, por ausencia da titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sra.
Campos Acuña, a interventora adxunta, Sra. Gómez Corbal, e a titular da Asesoría
Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(498).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(499).DECLARAR DESERTO O LOTE 5 “VERÁN EN INGLÉS” DO
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO PARA A
ORGANIZACIÓN E PRESTACIÓN DOS CAMPAMENTOS DE VERÁN 2017.
EXPTE. 4912/336.
Dáse conta da proposta de data 25/05/17, asinada pola secretaria da Mesa de
Contratación, que di o seguinte:
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A Mesa de Contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 25 de maio de 2017,
realizou entre outras, as seguintes actuacións:
10.- Propostas de clasificación
b) Procedemento aberto para a contratación do servizo para a organización e
prestación dos campamentos de verán 2017 (4.912-336)
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 para a contratación do procedemento
aberto para a contratación do servizo para a organización e prestación dos
campamentos de verán 2017 (4.912-336)

ANTECEDENTES
Único.- A Mesa de Contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 25 de maio de
2017, á vista do informe emitido pola xefa de Xuventude o 22 de maio de 2017 de valoración
do sobre C “proposición avaliable mediante fórmula”, adoptou, por unanimidade, os
seguintes acordos:
➢

“Excluír deste procedemento a MR PICKWICK SCHOOL, S.L. (lote 5) por exceder a
súa oferta do orzamento base de licitación (cláusula 13.5C do prego de cláusulas
administrativas particulares)”.

➢

“Propoñer á Xunta de Goberno local, na súa calidade de órgano de contratación, que
declare deserto o lote 5 “VERÁN EN INGLÉS” por exceder a oferta do único licitador
presentado e admitido neste lote, MR. PICWICK SCHOOL, S.L., do orzamento base
de licitación (cláusula 13.5C do prego de cláusulas administrativas particulares)”.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Único.- A Mesa de Contratación é competente para propoñer deserta a licitación, ao abeiro
do previsto no artigo 22.1g do Real Decreto 817/2009, no que se regulan as funcións das
Mesas de Contratación.
Dado que só se presentou e admitiu no lote 5 “VERÁN EN INGLÉS” un único licitador, MR.
PICWICK SCHOOL, S.L., e a súa oferta excedeu do orzamento base de licitación para ese
lote, segundo se indica no informe emitido pola xefa de Xuventude o 22 de maio de 2017, o
que supón a súa exclusión do procedemento (cláusula 13.5C do prego de cláusulas
administrativas particulares), procede declarar deserto este lote.
Á vista do exposto, proponse a Xunta de Goberno local, na súa calidade de órgano de
contratación (disposición adicional segunda do TRLCSP), a adopción do seguinte acordo:
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➢

Declarar deserto o lote 5 “VERÁN EN INGLÉS” do procedemento aberto para a
contratación do servizo para a organización e prestación dos campamentos de verán
2017 (4.912-336) por exceder a oferta do único licitador presentado e admitido neste
lote, MR. PICWICK SCHOOL, S.L., do orzamento base de licitación (cláusula 13.5C do
prego de cláusulas administrativas particulares).

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
3(500).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DO
SERVIZO PARA A ORGANIZACIÓN E PRESTACIÓN DOS CAMPAMENTOS DE
VERÁN 2017. EXPTE. 4912/336.
Dáse conta da proposta de data 25/05/17, asinada pola secretaria da Mesa de
Contratación, que di o seguinte:
A Mesa de Contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 25 de maio de 2017,
realizou entre outras, as seguintes actuacións:
10.- Propostas de clasificación
b) Procedemento aberto para a contratación do servizo para a organización e
prestación dos campamentos de verán 2017 (4.912-336)
Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación e dos informes de valoración das
proposicións 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 dos seguintes acordos adoptados pola Mesa de Contratación do
Concello de Vigo:
1.

2.

Sesión do 28 de abril de 2017: A Mesa acordou non admitir neste procedemento aos
seguintes licitadores e polos seguintes motivos:
•

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y FORMATIVAS OCIO Y DEPORTE DE
GALICIA, S.L. (lote 6): a solvencia técnica e profesional que declara resulta
insuficiente para a prestación deste lote, de conformidade coa cláusula 8 do
prego de cláusulas administrativas particulares e o apartado 3F do seu Anexo I
-FEC-.

•

MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE, S.L. (lote 6), a solvencia técnica e
profesional que declara resulta insuficiente para a prestación deste lote, de
conformidade coa cláusula 8 do prego de cláusulas administrativas particulares e
o apartado 3F do seu Anexo I -FEC-. Solicitada a emenda da declaración
responsable con data do 24 de abril de 2017, a empresa non presentou
documentación ningunha en prazo.

Sesión do 9 de maio de 2017: A Mesa acordou excluír deste procedemento aos
seguintes licitadores e polos seguintes motivos:
•

ATLANTIC PONTE 2000, S.L.U. (lote 4) e ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Y FORMATIVAS OCIO Y DEPORTE DE GALICIA, S.L. (lote 3) por non acadar a
puntuación mínima de 20 puntos na valoración do criterio avaliable mediante
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xuízo de valor (apartado 8A do Anexo I -FEC- do prego de cláusulas
administrativas particulares).
•

3.

BABADIVA, S.L. (lote 6), pola incorporación ao sobre B “dos documentos
acreditativos dos criterios que poidan valorarse mediante cifras ou porcentaxes
obtidos a través da aplicación de fórmulas previstas no apartado 8.B da FEC”, tal
e como prevé o apartado 13.5B do prego de cláusulas administrativas
particulares.

Sesión do 25 de maio de 2017: A Mesa acorda excluír deste procedemento a MR
PICKWICK SCHOOL, S.L. (lote 5) por exceder a súa oferta do orzamento base de
licitación (cláusula 13.5C do prego de cláusulas administrativas particulares).

Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación do servizo para a
organización e prestación dos campamentos de verán 2017 (4.912-336) na seguinte orde
descendente:
- LOTE 1 “VERÁN NAÚTICO”:
Licitador/a
TIERRA Y MAR MULTIAVENTURA, S.L.

TOTAL
74,50

- LOTE 2 “VERÁN MARIÑEIRO”:
Licitador/a
TIERRA Y MAR MULTIAVENTURA, S.L.

TOTAL
70,50

- LOTE 3 “VERÁN NA PRAIA”:
Licitador/a
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN, S.L.
SERVIPLUS TOTAL, S.L.

TOTAL
75,50
66,23

- LOTE 4 “VERÁN
CON TEMÁTICAS ECOLÓXICAS / MEDIO AMBIENTAIS E
PREMULTIDEPORTIVAS”:
Licitador/a

TOTAL

SERVIPLUS TOTAL, S.L.

79,50

DANIELA ALVITE WAISMAN

66,38

MR. PICWICK SCHOOL, S.L.

63,47
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- LOTE 6 “CAMPAMENTO CON PERNOCTA EN VIGOZOO”:
Licitador/a

TOTAL

XERMOLO DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL, S.L.

89

Terceiro.- Requirir aos licitadores clasificados en primeiro lugar, TIERRA Y MAR
MULTIAVENTURA, S.L. (lotes 1 e 2), GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN,
S.L. (lote 3), SERVIPLUS TOTAL, S.L. (lote 4) e XERMOLO DINAMIZACIÓN
SOCIOCULTURAL, S.L. (lote 6), 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 (PCAP).
4. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22 do
prego de cláusulas administrativas particulares.
Cuarto.- Requirir aos citados licitadores o aboamento de 1.125,82 euros (225,16 euros por
lote) en concepto de custos dos anuncios de licitación”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
4(501).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DOS
SERVIZOS DE REDACCIÓN DO PROXECTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS DE
REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN
VÍA – ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA, COFINANCIADO POLO
FEDER. EXPTE. 4467/440.
Dáse conta da proposta de data 25/05/17, asinada pola secretaria da Mesa de
Contratación, que di o seguinte:
A Mesa de Contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 25 de maio de 2017,
realizou entre outras, as seguintes actuacións:
10.- Propostas de clasificación
a) Procedemento aberto para a contratación dos servizos de redacción do proxecto de
execución das obras de rehabilitación e transformación do contorno urbano da Gran Vía entre a rúa Lepanto e a rúa Nicaragua, cofinanciado polo FEDER (4.467-440)
Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación e dos informes de valoración das
proposicións 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 dos licitadores que deseguido se relacionan polos seguintes motivos:
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INGENIA PROYECTOS TÉCNICOS, S.L. pola incorporación ao sobre B “Proposición
avaliable mediante xuízo de valor” “dos documentos acreditativos dos criterios que
poidan valorarse mediante cifras ou porcentaxes obtidos a través da aplicación de
fórmulas previstas no apartado 8.B da FEC”, tal e como prevé a cláusula 13.5B do
prego de cláusulas administrativas particulares (sesión do 20 de abril de 2017).
2. I-INGENIA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. e AIN ACTIVE, S.L.U. por por non
acadar “na puntuación dos criterios de xuízo de valor o 50 % da puntuación máxima
da totalidade dos mesmos, por considerarse que teñen unha calidade técnica
inadecuada”, en cumprimento do previsto no apartado 8A do Anexo I -FEC- do prego
de cláusulas administrativas particulares (sesión do 5 de maio de 2017).
1.

Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación dos servizos de
redacción do proxecto de execución das obras de rehabilitación e transformación do
contorno urbano da Gran Vía - entre a rúa Lepanto e a rúa Nicaragua, cofinanciado polo
FEDER (4.467-440) na seguinte orde descendente:
1
2
3
4
5
6
7

Licitadores
ICEACSA CONSULTORES, S.L.U.
ALFONSO CARLOS PENELA FERNÁNDEZ
PABLO MENÉNDEZ, S.L.U.
PROYFE, S.L.
TECNICAS Y PROYECTOS S.A. (TYPSA)
UTE ORDENACIÓN TERRRITORIAL INFRAESTRUCTURAS E
MEDIO AMBIENTE, S.L. e FULCRUM, PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS
Y PROYECTOS, S.A.U.
UTE PROYECTOS Y OBRAS DE ESTRUCTURAS E
INSTALACIONES, S.L.- URBING, PROYECTOS DE URBANISMO
E INGENIERÍA CIVIL, S.L. (ZUBIA + URBING)

Puntuación
90,05
86,87
86,46
84,55
82,13
80,74
78,08

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, ICEACSA CONSULTORES,
S.L.U., 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 (PCAP).
4. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22 do
prego de cláusulas administrativas particulares.
5. Resgardo da garantía complementaria do 5% do importe de adxudicación sen IVE
(5.040,00 euros), esixible de acordo co disposto no apartado 10B do Anexo I -FECdo PCAP (“cando a oferta adxudicada, tivese sido cualificada inicialmente como en
presunción de oferta anormal ou desproporcionada, e fora xustificada
adecuadamente”).
Cuarto.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 1.198,52 euros en concepto de custos
dos anuncios de licitación”.
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5(502).RECTIFICACIÓN DE ERRO NO INFORME-PROPOSTA E POR
CONSEGUINTE NO ACORDO DA XGL DO 25/05/17 DO EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO E MANTEMENTO DE DESFIBRILADORES
SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
MUNICIPAIS DEPENDENTES DA CONCELLERÍA DE DEPORTES DO
CONCELLO DE VIGO, ASÍ COMO A FORMACIÓN E ACREDITACIÓN DO
PERSOAL PARA O SEU USO. EXPTE. 948/611.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data
25/05/17, asinado polo director técnico de Deportes, o concelleiro delegado de
Deportes e o concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
No informe proposta asinado o 8 de maio o polo director técnico do servizo de
deportes, o 10 de maio polo Concelleiro de Deportes, e o 11 de maio polo Concelleiro de
Economía e Facenda aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local o 25 de maio,
detectase un erro material no apartado 1. ANTECEDENTES subapartado 3 “ Prego de
prescipcións técnicas particulares asinado polo director técnico de 11 de abril debe dicir ”
Prego de prescriccións técnicas particulares asinado polo director técnico de 19 de
abril “.
E no apartado 3 PROPOSTA , subapartado segundo donde di “ Aprobar o Prego de
Prescriccións Técnicas Particulares coa regulación dos aspectos técnicos sobre a
ADQUISICIÓN POSTA EN FUNCIONAMENTO E MANTEMENTO DE DESFIBRILADORES
SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS, PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS
DEPENDENTES DA CONCELLERÍA DE DEPORTES DO CONCELLO DE VIGO, ASÍ
COMA A FORMACIÓN E ACREDITACIÓN DO PERSOAL PARA O SEU USO asinado polo
Director Técnico de data 11 de abril de 2017” debe dicir “Aprobar o Prego de Prescricións
Técnicas Particulares coa regulación dos aspectos técnicos sobre a ADQUISICIÓN POSTA
EN FUNCIONAMENTO E MANTEMENTO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS
EXTERNOS, PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DEPENDENTES DA
CONCELLERÍA DE DEPORTES DO CONCELLO DE VIGO, ASÍ COMA A FORMACIÓN E
ACREDITACIÓN DO PERSOAL PARA O SEU USO asinado polo Director Técnico de data
19 de abril de 2017”.
Polo exposto proponse a Xunta de Goberno local que adopte o seguinte acordo
Primeiro: Aprobar a rectificación do erro material no informe proposta do expediente
948-611 referido a data do PPTP que figura no informe proposta para a Xunta de
Goberno Local, nos apartado 1. ANTECEDENTES e 3. PROPOSTA referido a data do
PPTP donde di “ Prego de prescipcións técnicas particulares asinado polo director técnico
de 11 de abril debe dicir ” Prego de prescriccións técnicas particulares asinado polo
director técnico de 19 de abril “ e donde di Aprobar o Prego de Prescriccións Técnicas
Particulares coa regulación dos aspectos técnicos sobre a ADQUISICIÓN POSTA EN
FUNCIONAMENTO E MANTEMENTO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS
EXTERNOS, PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DEPENDENTES DA
CONCELLERÍA DE DEPORTES DO CONCELLO DE VIGO, ASÍ COMA A FORMACIÓN E
ACREDITACIÓN DO PERSOAL PARA O SEU USO asinado polo Director Técnico de data
11 de abril de 2017” debe dicir “Aprobar o Prego de Prescricións Técnicas Particulares
coa regulación dos aspectos técnicos sobre a ADQUISICIÓN POSTA EN
FUNCIONAMENTO E MANTEMENTO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS
EXTERNOS, PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DEPENDENTES DA
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CONCELLERÍA DE DEPORTES DO CONCELLO DE VIGO, ASÍ COMA A FORMACIÓN E
ACREDITACIÓN DO PERSOAL PARA O SEU USO asinado polo Director Técnico de data
19 de abril de 2017”.

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
trinta minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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