ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 16 de xullo de 2018
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez

Invitados
D. José Manuel Fernández Pérez

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e corenta e cinco minutos do día
dezaseis de xullo de dous mil dezaoito e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde,
Sr. Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Alonso Suárez, 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, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(766).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
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2(767).- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE NO
CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO. EXPDTE. 387/1102.
Dáse conta da proposta asinada con data 13/07/18 polo Alcalde, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, de conformidade co sinalado no art.127 m
da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, acordou na súa sesión extraordinaria
do 20 de xullo de 2015 (Expte. 33/1102) e sesión ordinaria do 15/07/16 (Expte. 80/1102),
entre outros, aprobar as propostas da Alcaldía-Presidencia de designación como
representantes da Corporación Municipal no Consorcio da Zona Franca de Vigo aos
concelleiros: D. David Regades Fernández, D. Javier Pardo Espiñeira, D. Angel Rivas
González, D. Cayetano Rodríguez Escudero e Dª Mª José Caride Estévez.
Tras do RD 837/2018, do 06 de xullo do 2018, do Consello de Ministros do Goberno de
España, polo que se nomeou Delegado Especial do Estado no Consorcio da Zona Franca
de Vigo a D. David Regades Fernández, cómpre a designación dun/dunha novo/a
concelleiro ou concelleira como representante do Concello de Vigo no Consorcio da Zona
Franca, en substitución de D. David Regades Fernández.
Polo que, de conformidade coa normativa sinalada, esta Alcaldía-Presidencia somete á
consideración da Xunta de Goberno Local a seguinte proposta:
Primeiro.- Deixar sen efecto a designación de D. David Regades Fernández como
representante do Concello de Vigo no Consorcio da Zona Franca de Vigo, efectuada
mediante acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión extraordinaria do 20 de xullo de
2015 (Expte. 33/1102).
Segundo.- Designar como representante do Concello de Vigo no Consorcio da Zona Franca
de Vigo á concelleira-delegada do Grupo Municipal Socialista, Dª Mª Ángeles Marra
Domínguez.
Terceiro.- En consecuencia, o Concello de Vigo estará representado no Consorcio da Zona
Franca de Vigo polo seu Alcalde e representante legal D. Abel Caballero Álvarez e polos
concelleiros e concelleiras Dª Ángeles Marra Domínguez, D. Francisco Javier Pardo
Espiñeira, D. Angel Rivas González, D. Cayetano Rodríguez Escudero e Dª Mª José
Caride Estévez.
Cuarto.- Comunicar este acordo ao Consorcio da Zona Franca de Vigo, aos Grupos
políticos municipais, aos concelleiros e concelleiras afectados e para xeral coñecemento
inserilo na Intranet municipal.
Quinto.- O presente acordo entrará en vigor no mesmo momento da súa aprobación, sen
prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica municipal e
no Portal de Transparencia, de conformidade co disposto no artigo 6 da Lei 19/2013, do 9 de
decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

3(768).- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE NA
FUNDACIÓN MARCO DE VIGO. EXPTE. 388/1102
Dáse conta da proposta asinada con data 13/07/18 polo Alcalde, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, de conformidade co sinalado no art.127 m
da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, acordou na súa sesión extraordinaria
do 20 de xullo de 2015 (Expte. 33/1102), entre outros, aprobar a proposta da AlcaldíaPresidencia de designación de D. David Regades Fernández, como representante por
proposta do Grupo Municipal Socialista no Padroado da Fundación MARCO.
Tras do RD 837/2018, do 06 de xullo do 2018, do Consello de Ministros do Goberno de
España, polo que se nomeou Delegado Especial do Estado no Consorcio da Zona Franca
de Vigo a D. David Regades Fernández, cómpre a designación dun/dunha novo/a
concelleiro ou concelleira, representante do Grupo Municipal Socialista do Concello de Vigo
no Padroado da Fundación MARCO, en substitución de D. David Regades Fernández.
Polo que, de conformidade coa normativa sinalada, esta Alcaldía-Presidencia somete á
consideración da Xunta de Goberno Local a seguinte proposta:
Primeiro.- Deixar sen efecto a designación de D. David Regades Fernández como
representante do Grupo Municipal Socialista do Concello de Vigo no Padroado da Fundación
MARCO, realizada mediante acordo da Xunta de Goberno Local, sesión extraordinaria 20
de xullo de 2015 (Expte. 33/1102).
Segundo.- Designar como representante do Grupo Municipal Socialista do Concello de
Vigo no Padroado da Fundación ḾARCO á concelleira, Dª Ángeles Marra Domínguez.
Terceiro.- Comunicar este acordo á Fundación MARCO, aos Grupos políticos municipais,
aos concelleiros e concelleiras afectados e para xeral coñecemento inserilo na Intranet
municipal.
Cuarto.- O presente acordo entrará en vigor no mesmo momento da súa aprobación, sen
prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica municipal e
no Portal de Transparencia, de conformidade co disposto no artigo 6 da Lei 19/2013, do 9 de
decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

4(769).- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN DE VOCAL NA
ASEMBLEA DA MANCOMUNIDADE DA ÁREA INTERMUNICIPAL DE VIGO.
EXPTE. 390/1102
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Dáse conta da proposta asinada con data 13/07/18 polo Alcalde, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, de conformidade co sinalado no art.127 m
da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, acordou na súa sesión extraordinaria
do 20 de xullo de 2015 (Expte. 35/1102), entre outros, aprobar a proposta da AlcaldíaPresidencia de designación de D. David Regades Fernández, como Vocal proposto polo
Grupo Político Municipal Socialista na ASEMBLEA DA MANCOMUNIDADE DA ÁREA
INTERMUNICIPAL DE VIGO.
Tras do RD 837/2018, do 06 de xullo do 2018, do Consello de Ministros do Goberno de
España, polo que se nomeou Delegado Especial do Estado no Consorcio da Zona Franca
de Vigo a D. David Regades Fernández, cómpre a designación dun/dunha novo/a
concelleiro ou concelleira do Grupo Municipal Socialista que represente como vocal ao
Concello de Vigo na Asemblea da Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo.
Polo que, de conformidade coa normativa sinalada, esta Alcaldía-Presidencia somete á
consideración da Xunta de Goberno Local a seguinte proposta:
Primeiro.- Deixar sen efecto a designación de D. David Regades Fernández como vocal,
representante do Grupo Municipal Socialista do Concello de Vigo, na Asemblea da Área
Intermunicipal de Vigo, efectuada mediante acordo da Xunta de Goberno Local na súa
sesión extraordinaria do 20 de xullo de 2015 (Expte. 35/1102).
Segundo.- Designar como vocal, representante do Grupo Municipal Socialista do Concello
de Vigo na Asemblea da Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo, á concelleira Dª
Mª José Caride Estévez.
Terceiro.- Comunicar este acordo á Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo, aos
Grupos políticos municipais, aos concelleiros e concelleiras afectados e para xeral
coñecemento inserilo na Intranet municipal.
Cuarto.- O presente acordo entrará en vigor no mesmo momento da súa aprobación, sen
prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica municipal e
no Portal de Transparencia, de conformidade co disposto no artigo 6 da Lei 19/2013, do 9 de
decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
5(770).- PROPOSTA ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN REPRESENTANTE E
VICEPRESIDENTE NO CONSORCIO DO CASCO VELLO DE VIGO. EXPTE. 3911102
Dáse conta da proposta asinada con data 13/07/18 polo Alcalde, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, de conformidade co sinalado no art.127 m
da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, acordou na súa sesión extraordinaria e
urxente do 24 de agosto de 2015 (Expte. 47/1102), entre outros, aprobar a proposta da
Alcaldía-Presidencia de designación como representante do Grupo Municipal Socialista do

Concello de Vigo no Consello de Administración e así mesmo proposta como
vicepresidente do Consorcio do Casco Vello de Vigo ao concelleiro, D. David Regades
Fernández.
Tras do RD 837/2018, do 06 de xullo do 2018, do Consello de Ministros do Goberno de
España, polo que se nomeou Delegado Especial do Estado no Consorcio da Zona Franca
de Vigo a D. David Regades Fernández, cómpre a designación dun/dunha novo/a
concelleiro ou concelleira, representante do Grupo Municipal Socialista do Concello de Vigo
no Consello de Administración do Consorcio Casco Vello de Vigo, así como a designación
de novo vicepresidente deste Consorcio, en substitución de D. David Regades Fernández.
Polo que, de conformidade coa normativa sinalada, esta Alcaldía-Presidencia somete á
consideración da Xunta de Goberno Local a seguinte proposta:
Primeiro.- Deixar sen efecto a designación de D. David Regades Fernández como
representante do Grupo Municipal Socialista do Concello de Vigo no Consello de
Administración do Consorcio do Casco Vello de Vigo, realizada mediante acordo da Xunta
de Goberno Local, sesión extraordinaria e urxente do 21 de agosto de 2015 (Expte.
47/1102).
Segundo.- Deixar sen efecto a designación de D. David Regades Fernández como
vicepresidente do Consorcio do Casco Vello de Vigo, realizada mediante acordo da Xunta
de Goberno Local, sesión extraordinaria e urxente do 21 de agosto de 2015 (Expte.
47/1102).
Terceiro.- Designar como representante do Grupo Municipal Socialista do Concello de Vigo
no Consello de Administración do Consorcio do Casco Vello de Vigo ao concelleiro, D.
Francisco Javier Pardo Espiñeira.
Cuarto.- Designar vicepresidente do Consorcio do Casco Vello de Vigo ao concelleiro, D.
Francisco Javier Pardo Espiñeira.
Quinto.- Comunicar este acordo ao Consorcio do Casco Vello de Vigo, aos Grupos
políticos municipais, aos concelleiros e concelleiras afectados e para xeral coñecemento
inserilo na Intranet municipal.
Sexto.- O presente acordo entrará en vigor no mesmo momento da súa aprobación, sen
prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica municipal e
no Portal de Transparencia, de conformidade co disposto no artigo 6 da Lei 19/2013, do 9 de
decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
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6(771).- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DA
ACTUACIÓN ARTÍSTICA DE “ROI, CEPEDA, MIRIAM, AITANA E ANA”
(CONCURSANTES DE OT 2017) PARA O PROGRAMA DE “VIGO EN FESTAS
2018” NO AUDITORIO DE CASTRELOS. EXPDTE. 7452/335
Visto o informe xurídico do 13/07/18 e informe de fiscalización do 13/07/18, dáse
conta do informe-proposta do 11/07/18, asinado pola técnica de xestión de
Animación sociocultural e pola xefa do servizo de Festas, e conformado pola
concelleira-delegada de Festas e Turismo e polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Primeiro.- ANTECEDENTES
1.- O Servizo de Festas do Concello de Vigo inclúe na súa programación anual, a
organización do programa de “Vigo en Festas 2018”, que conleva a contratación de
actuacións artísticas nacionais e internacionais que teñen lugar no Auditorio ao Aire libre de
Castrelos nos meses de xullo e agosto. Como consecuencia das resolucións dos decretos
da Concelleira de Festas e Turismo de data 5 de xuño de 2018 relativos á composición dos
espectáculos e actividades do programa “Vigo en Festas 2018” (expte. 7437-335),
resolveuse a contratación da actuación artística de “ROI, CEPEDA, MIRIAM, AITANA E
ANA” (CONCURSANTES DE OT 2017) a celebrar no Auditorio ao aire libre de Castrelos o
día 10 de agosto de 2018. A proposta foi presentada no servizo de Festas o día 24 de abril
de 2018 pola empresa ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L.
2.- Con data 26 de abril de 2018, a Concelleira delegada da área de Festas e Turismo
comunica mediante escrito o interese do Concello de Vigo na contratación da actuación
artística dos integrantes de OPERACIÓN TRIUNFO “ROI, CEPEDA, MIRIAM, AITANA E
ANA” por un importe total de 180.000 € máis ive e máis rider técnico, e solicita a
confirmación de datas de actuación entre os 15 de xullo e o 19 de agosto e o documento
que acredite que “ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L” ostenta os dereitos
exclusivos para a contratación da actuación, na súa condición de promotor en Vigo, no
auditorio de Castrelos dentro do programa Vigo en Festas 2018 (doc. nº 6 do expediente).
3.- Postos en contacto coa empresa “ESMERARTE INDUSTRIAL CREATIVAS, S.L.” con
CIF B-27786045 confirma a posesión da exclusividade artística para a actuación de Roi,
Cepeda, Miriam, Aitana e Ana (Concursantes de OT 2017). No documento de 30 de maio de
2018, D. Francisco Luis Martínez como conselleiro delegado e en representación da
entidade LIVE NATION ESPAÑA, S.A.U. con CIF A-58569815, declara que Live Nation
España S.A.U. posue a exclusiva sobre as actuacións de Roi, Cepeda, Miriam, Aitana e Ana
(concursantes de OT 2017) durante o mes de agosto, para actuación conxunta, e que Live
Nation España, S.A.U. cede en exclusiva a ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L. a
data do 10 de agosto de 2018 para a actuación dos citados artistas en Vigo no Auditorio de
Castrelos (doc. nº 7 do expediente).
4.- En cumprimento do estabelecido no artigo 28 da Lei 9/2017, de 8 de novembro de
Contratos do Sector Público, a técnica de xestión do Servizo de Festas con data 6 de xullo
de 2018 e coa conformidade da xefa do Servizo de Festas e da Concelleira de Festas e

Turismo, emite informe da necesidade e idoneidade da contratación da prestación do servizo
consistente na celebración dun espectáculo musical a cargo de ”Roi, Cepeda, Miriam, Aitana
e Ana (concursantes de OT 2017) a celebrar o día 10 de agosto de 2018, no Auditorio ao
Aire libre de Castrelos, con motivo do Programa “Vigo en Festas 2018”.
5,- Con data 06/07/2018, a Concelleira de Festas e Turismo resolve que se inicie o
expediente necesario para a contratación da prestación do servizo consistente na
celebración do espectáculo musical a cargo de Roi, Cepeda, Miriam, Aitana e Ana
(concursantes de OT 2017), a celebrar o día 10 de agosto de 2018, no Auditorio ao Aire libre
de Castrelos, con motivo do Programa “Vigo en Festas 2018”.
6.- Con data 6 de xullo de 2018, redáctase o Prego de prescricións técnicas particulares
pola Técnica de xestión do Servizo de Festas.
7.- Con data 6 de xullo de 2018, a Técnica de xestión do Servizo de Festas asina a Memoria
xustificativa que conten os elementos básicos do contrato, que é conformada pola Xefa do
Servizo de Festas en data 09/07/2018.
8.- Redactase o prego de prescricións administrativas particulares, asinado pola Xefa do
Servizo de Contratación con data 10 de xullo de 2018.
9.- O orzamento base de licitación co ive incluído que ascende a 267.894,00 €
correspondendo 46.494,00 € ao ive podería imputarse á aplicación 3380.226.09.06 “Festas
de Vigo” do orzamento vixente. Enténdese que o prezo se atopa dentro dos parámetros do
mercado ao ser o importe estabelecido pola empresa que posúe o seus dereitos.
Segundo.- NORMATIVA DE APLICACIÓN
Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos do Sector Público.
Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a LCSP.
Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado mediante
Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, (RGLCAP), en todo o que non se opoña a LCSP.
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas (LPAC).
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, modificada pola Lei
57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local e pola Lei
27/2013 de 27 de decembro de racionalización e sostibilidade da Administración Local.
Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de réxime local.
Lei de Galicia 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
Lei 25/2013 de 27 de decembro, de Impulso da factura electrónica e creación do rexistro
contable de factura no sector público.
Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información e bo goberno.
Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

S.extr.urx. 16/07/18

Terceiro.- FUNDAMENTOS DE DEREITO
1.- De conformidade cos artigos 25.1. e 25.2.m da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das
Bases do Réxime Local, e cos 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
culturais.
2.- O expediente de contratación iniciarase polo órgano de contratación de acordo co
disposto no artigo 116.1 da Lei Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público (LCSP); no Concello de Vigo esta competencia atópase delegada nos Concelleiros
de Area segundo o Decreto de delegación de competencias de Alcaldía do 19 de xuño de
2015 e acordo da Xunta de Goberno local de 19 de xuño de 2015).
3.- En cumprimento do estabelecido no artigo 28 da LCSP a Técnica de xestión, xunto coa
Xefa do Servizo de Festas e coa Concelleira da Área de Festas e Turismo asinaron o
informe da necesidade e idoneidade da contratación da prestación do servizo consistente na
celebración do espectáculo musical a cargo de Roi, Cepeda, Miriam, Aitana e Ana
(concursantes de OT 2017) a celebrar o día 10 de agosto de 2018, no Auditorio ao Aire libre
de Castrelos, con motivo do Programa “Vigo en Festas 2018”.
4.- En cumprimento do establecido nos artigos 116.4 e 116.3 da LCSP consta a memoria
xustificativa asinada pola Técnica de xestión, Xefa do Servizo e pola Concelleira
responsable, e o prego de prescricións técnicas particulares asinados pola Técnica de
xestión e a Xefa do Servizo e o prego de prescricións administrativas particulares, asinado
pola Xefa do Servizo de Contratación.
5.- No relativo á clasificación do contrato segundo o establecido no artigo 17 LCLP trátase
dun contrato de servizos. A forma de tramitación do expediente será a ordinaria, conforme ó
disposto no artigo 116 da mesma Lei. O contrato ten a consideración de contrato privado de
acordo ao disposto no artigo 25. 1.a) da devandita Lei. O contrato adxudicarase conforme ao
procedemento negociado sen publicidade, por canto, de acordo co artigo 168.a 2º LCSP, por
motivos relacionados coa protección de dereitos de exclusiva o contrato só pode encomendarse
a un empresario determinado, que ostenta os dereitos de exclusiva da actuación dos artistas.
6.- Ao expediente incorporarase o informe favorable da Asesoría Xurídica e o certificado de
existencia de crédito, documento que incorporará o servizo de Intervención Xeral, quen
ademais fiscalizará previamente para a súa aprobación o expediente.
7.- A competencia para aprobación do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación ao amparo da Disposición
adicional segunda da LCSP. Consonte ao estipulado no artigo 117 da citada lei, a resolución
deberá ser motivada e aprobará o expediente de contratación e disporá a apertura do
procedemento de adxudicación e implicará a aprobación do gasto.
A vista das anteriores circunstancias, e previos os informes da Asesoría Xurídica e da
Intervención Xeral, 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:

PROPOSTA:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación da prestación do servizo da actuación
artística a cargo de “Roi, Cepeda, Miriam, Aitana e Ana (concursantes de OT 2017)” a
celebrar o día 10 de agosto de 2018, as 22:30 horas no Auditorio ao Aire libre de Castrelos,
con motivo do Programa “Vigo en Festas 2018” (expediente nº 7452-335), que conten o
prego de prescricións técnicas particulares de data 6 de xullo de 2018 asinado pola Técnica
de Xestión do Servizo de Festas, e o prego de prescricións administrativas particulares de
data 10 de xullo de 2018, asinado pola Xefa do Servizo de Contratación.
Segundo .- Autorizar un gasto por un importe total de 267.894,00 € (correspondendo
46.494,00 € ao ive) con cargo á aplicación orzamentaria 3380.226.0906 (Festas de Vigo) do
programa de Festas para o vixente exercicio económico.
Terceiro.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.
7(772).- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DA
ACTUACIÓN ARTÍSTICA DO CANTANTE INTERNACIONAL “JUANES” PARA O
PROGRAMA “VIGO EN FESTAS 2018” NO AUDITORIO DE CASTRELOS.
EXPTE. 7451/335.
Visto o informe xurídico do 13/07/18 e informe de fiscalización do 13/07/18, dáse
conta do informe-proposta do 11/07/18, asinado pola técnica de xestión de
Animación sociocultural e pola xefa do servizo de Festas, e conformado pola
concelleira-delegada de Festas e Turismo e polo concelleiro-delegado de
Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Primeiro.- ANTECEDENTES

1.- O Servizo de Festas do Concello de Vigo inclúe na súa programación anual, a
organización do programa de “Vigo en Festas 2018”, que conleva a contratación de
actuacións artísticas nacionais e internacionais que teñen lugar no Auditorio ao Aire libre de
Castrelos nos meses de xullo e agosto. Como consecuencia das resolucións dos decretos
da Concelleira de Festas e Turismo de data 5 de xuño de 2018 relativos á composición dos
espectáculos e actividades do programa “Vigo en Festas 2018” (expte. 7437-335),
resolveuse a contratación da actuación artística do cantante “JUANES” a celebrar no
Auditorio ao aire libre de Castrelos o día 8 de agosto de 2018. A proposta foi presentada no
servizo de Festas o día 9 de maio de 2018 pola empresa ESMERARTE INDUSTRIAS
CREATIVAS, S.L., que ademais afirmaba ter unha data en exclusiva para a cidade de Vigo.
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2.- Con data 12 de maio de 2018, a Concelleira delegada da área de Festas e Turismo
comunica mediante escrito, o interese do Concello de Vigo na contratación da actuación
artística do cantante “JUANES” por un importe total de 74.380,00 € máis rider técnico e máis
ive, e solicita a confirmación da data de actuación para o día 8 de agosto e o documento que
acredite que “ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L” ostenta os dereitos exclusivos
para a contratación da actuación, na súa condición de promotor en Vigo, no auditorio de
Castrelos dentro do programa Vigo en Festas 2018 (doc. nº 5 do expediente).
3.- Postos en contacto coa empresa “ESMERARTE INDUSTRIAL CREATIVAS, S.L.” con
CIF B-27786045 confirma a posesión da exclusividade artística para a actuación do cantante
Juanes, e a achega por correo electrónico. No documento de data 15 de maio de 2018, D.
Francisco Luis Martínez como conselleiro delegado e en representación da entidade LIVE
NATION ESPAÑA, S.A.U. con CIF A-58569815, achega o documento onde declara que Live
Nation España S.A.U. posue a exclusiva sobre as actuacións do artista JUANES durante o
mes de agosto de 2018 en Vigo e que; Live Nation España, S.A.U. cede en exclusiva a
ESMERARTE INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L. con CIF B-27786045 a data do 8 de agosto
de 2018 para a actuación de Juanes en Vigo no recinto do Parque de Castrelos (doc. nº 6 do
expediente)
4.- En cumprimento do estabelecido no artigo 28 da Lei 9/2017, de 8 de novembro de
Contratos do Sector Público, a técnica de xestión do Servizo de Festas con data 6 de xullo
de 2018 e coa conformidade da xefa do Servizo de Festas e da Concelleira de Festas e
Turismo, emite informe da necesidade e idoneidade da contratación da prestación do servizo
consistente na celebración dun espectáculo musical a cargo do cantante internacional
”JUANES” a celebrar o día 8 de agosto de 2018, no Auditorio ao Aire libre de Castrelos, con
motivo do Programa “Vigo en Festas 2018”.
5,- Con data 06/07/2018, a Concelleira de Festas e Turismo resolve que se inicie o
expediente necesario para a contratación da prestación do servizo consistente na
celebración do espectáculo musical a cargo do cantante internacional “JUANES”, a celebrar
o día 8 de agosto de 2018, no Auditorio ao Aire libre de Castrelos, con motivo do Programa
“Vigo en Festas 2018”.
6.- Con data 9 de xullo de 2018, redáctase o Prego de prescricións técnicas particulares
pola Técnica de xestión do Servizo de Festas.
7.- Con data 9 de xullo de 2018, a Técnica de xestión do Servizo de Festas asina a Memoria
xustificativa que conten os elementos básicos do contrato, que é conformada pola Xefa do
Servizo de Festas.
8.- Redactase o prego de prescricións administrativas particulares, asinado pola Xefa do
Servizo de Contratación con data 11 de xullo de 2018.
9.- O orzamento base de licitación co ive incluído que ascende a 127.751,80 €
correspondendo 22.171,80 € ao ive podería imputarse á aplicación 3380.226.09.06 “Festas
de Vigo” do orzamento vixente. Enténdese que o prezo se atopa dentro dos parámetros do
mercado ao ser o importe estabelecido pola empresa que posúe o seus dereitos.
Segundo.- NORMATIVA DE APLICACIÓN
Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos do Sector Público.

Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a LCSP.
Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado mediante
Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, (RGLCAP), en todo o que non se opoña a LCSP.
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas (LPAC).
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, modificada pola Lei
57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local e pola Lei
27/2013 de 27 de decembro de racionalización e sostibilidade da Administración Local.
Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de réxime local.
Lei de Galicia 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
Lei 25/2013 de 27 de decembro, de Impulso da factura electrónica e creación do rexistro
contable de factura no sector público.
Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información e bo goberno.
Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.
Terceiro.- FUNDAMENTOS DE DEREITO
1.- De conformidade cos artigos 25.1. e 25.2.m da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das
Bases do Réxime Local, e cos 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
culturais.
2.- O expediente de contratación iniciarase polo órgano de contratación de acordo co
disposto no artigo 116.1 da Lei Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público (LCSP); no Concello de Vigo esta competencia atópase delegada nos Concelleiros
de Area segundo o Decreto de delegación de competencias de Alcaldía do 19 de xuño de
2015 e acordo da Xunta de Goberno local de 19 de xuño de 2015).
3.- En cumprimento do estabelecido no artigo 28 da LCSP a Técnica de xestión, xunto coa
Xefa do Servizo de Festas e coa Concelleira da Área de Festas e Turismo asinaron o
informe da necesidade e idoneidade da contratación da prestación do servizo consistente na
celebración do espectáculo musical a cargo do cantante internacional Juanes a celebrar o
día 8 de agosto de 2018, no Auditorio ao Aire libre de Castrelos, con motivo do Programa
“Vigo en Festas 2018”.
4.- En cumprimento do establecido nos artigos 116.4 e 116.3 da LCSP consta a memoria
xustificativa asinada pola Técnica de xestión, Xefa do Servizo e pola Concelleira
responsable, e o prego de prescricións técnicas particulares asinados pola Técnica de
xestión e a Xefa do Servizo e o prego de prescricións administrativas particulares, asinado
pola Xefa do Servizo de Contratación.
5.- No relativo á clasificación do contrato segundo o establecido no artigo 17 LCLP trátase
dun contrato de servizos. A forma de tramitación do expediente será a ordinaria, conforme ó
disposto no artigo 116 da mesma Lei. O contrato ten a consideración de contrato privado de
acordo ao disposto no artigo 25. 1.a) da devandita Lei. O contrato adxudicarase conforme ao
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procedemento negociado sen publicidade, por canto, de acordo co artigo 168.a 2º LCSP, por
motivos relacionados coa protección de dereitos de exclusiva o contrato só pode encomendarse
a un empresario determinado, que ostenta os dereitos de exclusiva da actuación dos artistas.
6.- Ao expediente incorporarase o informe favorable da Asesoría Xurídica e o certificado de
existencia de crédito, documento que incorporará o servizo de Intervención Xeral, quen
ademais fiscalizará previamente para a súa aprobación o expediente.
7.- A competencia para aprobación do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación ao amparo da Disposición
adicional segunda da LCSP. Consonte ao estipulado no artigo 117 da citada lei, a resolución
deberá ser motivada e aprobará o expediente de contratación e disporá a apertura do
procedemento de adxudicación e implicará a aprobación do gasto.
A vista das anteriores circunstancias, e previos os informes da Asesoría Xurídica e da
Intervención Xeral, 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:
PROPOSTA:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación da prestación do servizo da actuación
artística a cargo do cantante internacional “JUANES” a celebrar o día 8 de agosto de 2018,
as 23:00 horas no Auditorio ao Aire libre de Castrelos, con motivo do Programa “Vigo en
Festas 2018” (expediente nº 7451-335), que conten o prego de prescricións técnicas
particulares de data 9 de xullo de 2018 asinado pola Técnica de Xestión do Servizo de
Festas, e o prego de prescricións administrativas particulares de data 11 de xullo de 2018,
asinado pola Xefa do Servizo de Contratación.
Segundo .- Autorizar un gasto por un importe total de 127.751,80 € (correspondendo
22.171,80 € ao ive) con cargo á aplicación orzamentaria 3380.226.0906 (Festas de Vigo) do
programa de Festas para o vixente exercicio económico.
Terceiro.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a precedente proposta.

8.-(773) ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE TAREFAS
AUXILIARES DE SUPERVISIÓN DO FUNCIONAMENTO DA VENTA AMBULANTE
NOS MERCADILLOS E OUTROS EVENTOS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO.
EXPTE. 5363/106.
Visto o informe de fiscalización do 12/07/18, dáse conta do informe-proposta do
06/07/18, asinado pola secretaria da Mesa de Contratación, que di o seguinte:

11.- Propostas de adxudicación
c) Procedemento aberto para a contratación do servizo de tarefas auxiliares de supervisión do
funcionamento da venta ambulante nos mercadillos e outros eventos no termo municipal de Vigo
(5.363-106)

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 do servizo de tarefas auxiliares de supervisión do funcionamento da venta
ambulante nos mercadillos e outros eventos no termo municipal de Vigo (5.363-106)

ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 14 de xuño de 2018, adoptou o
seguinte acordo:
“Primeiro.- Dar conta da exclusión acordada pola Mesa de Contratación do Concello de Vigo,
na sesión do 21 de maio, de PILOT CCS SERVICE CONSULTANCY, S.L. por apartarse a súa
proposición do modelo establecido (cláusula 13.5c do PCAP).

Segundo.- Excluír deste procedemento a GESA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y
SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. por conter a súa oferta valores anormais ou
desproporcionados, sen que se tivesen xustificado, porque non se cumpren os requisitos para
considerala xustificada consonte o informe asinado polo xefe do servizo de comercio o 6 e 7 de
xuño de 2018.

Terceiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación do servizo de tarefas
auxiliares de supervisión do funcionamento da venta ambulante nos mercadillos e outros
eventos no termo municipal de Vigo (5.363-106) na seguinte orde descendente:
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Nº

Licitador

Puntos

1

INTEGRA MXSI CEE, S.L.

100,00

2

ALEDA MANAGEMENT, S.L.

99,66

3

PROYEGAL INGENIERÍA, S.L.

92,25

4

ATLANTIC PONTE 2000, S.L.U.

80,33

5

EULEN, S.A.

79,91

6

BONA FIDE LEMA, S.L.L.

70,97

7

EUROCONTROL Y SERVICIOS NOROESTE, S.L.

51,70

Cuarto.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, INTEGRA MXSI CEE, 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. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 21 do prego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22 do prego
de cláusulas administrativas particulares.
Quinto.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 937,10 euros en concepto de custos dos
anuncios de licitación”.
Segundo.- Este acordo foi notificado ao licitador clasificado en primeiro lugar, INTEGRA MXSI
CEE, S.L, o día 15 de xuño de 2018, que presenta a documentación requirida o 27 de xuño de
2018, dentro do prazo concedido.
Terceiro.- Na sesión da Mesa de Contratación do 5 de xullo de 2018, presente o xefe de servizo
de comercio, revisa a documentación presentada, sendo esta correcta. A continuación a Mesa de
Contatación 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 INTEGRA
MXSI CEE, S.L, 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 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 INTEGRA MXSI CEE, S.L, de acordo co informe das proposicións avaliables
mediante fórmula, de data 6 de xuño e 7 de xuño de 2018.
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 INTEGRA MXSI CEE, S.L o procedemento aberto para a contratación do
servizo de tarefas auxiliares de supervisión do funcionamento da venta ambulante nos
mercadillos e outros eventos no termo municipal de Vigo (5.363-106) coas seguintes
condicións:

a) O prezo total do contrato é de 35.000 euros, sendo a cota correspondente ao IVE de
6.074,38 euros.
b) Propón un 25,15% como porcentaxe de redución dos prezos unitarios sen IVE da hora
laboral diurna e festiva diurna, previstos na cláusula 3G.
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 precedente proposta.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
cincuenta minutos. Como secretaria dou fe.
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xs.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez

