ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 24 de maio de 2019
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Nuria Rodríguez Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

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

Invitados
Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e corenta minutos do día vinte e
catro de maio de dous mil dezanove e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr.
Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Rodríguez 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, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(448).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(449).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA ENTIDADE
PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN
NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIXENTES DA AXENDA DIXITAL PARA
ESPAÑA. EXPTE. 8829/113.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 20/05/19 e o
informe de fiscalización do 22/05/19, dáse conta do informe-proposta do 15/05/19,
asinado polo xefe do Servizo de Administración Electrónica, o xefe da Área de
Investimentos, o concelleiro-delegado de Admón. Electrónica e o concelleirodelegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
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I.- ANTECEDENTES:
Con data 21 de decembro de 2017, ou BOE, publica a Resolución de 4 de decembro de
2017, dá Entidade Pública Empresarial Red.es pola que se establecen as bases reguladoras
dá Convocatoria do Plan Nacional de Territorios Intelixentes dá Axenda Dixital para España,
Pilotos de Edificios Intelixentes.
As presentes bases teñen por obxecto a regulación dá concesión en réxime de concorrencia
competitiva, e conforme aos principios de publicidade, transparencia, igualdade e non
discriminación, de axudas en especie a municipios que participen na Convocatoria do Plan
Nacional de Territorios Intelixentes, Pilotos de Edificios Intelixentes.
Os proxectos piloto deberán incidir na integración de obxectos internos dá cidade non
modelo de cidade intelixente. Enténdense por obxectos internos dá cidade os seguintes:
aeroportos, estacións de ferrocarril e de autobús, portos, edificios públicos (museos,
dependencias municipais, polideportivos, colexios, mercados, entre outros), edificios
singulares e históricos, edificios de vivendas, etc.
A Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria e urxente de data 26 de xuño de 2018,
entre outros asuntos acordou; "Aprobar a participación do Concello de Vigo na
CONVOCATORIA DO PLAN NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIXENTES DÁ AXENDA
DIXITAL PARA ESPAÑA, PILOTOS DE EDIFICIOS INTELIXENTES. (Resolución de 4 de
decembro de 2017, dá Entidade Pública Empresarial Red.es). Así como nomear ao
Segundo Tenente de Alcalde e Concelleiro Delegado dá Área de Fomento, Limpeza e
Contratación, D. David Regades Fernández., como responsable do PROXECTO “PILOTO
DE EDIFICIOS INTELIXENTES CONCELLO DE VIGO” a presentar polo Concello de Vigo
non marco dá CONVOCATORIA DO PLAN NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIXENTES
DÁ AXENDA DIXITAL PARA ESPAÑA, PILOTOS DE EDIFICIOS INTELIXENTES, e de
forma específica os efectos de:
a) Coordinación dos traballos entre os distintos servizos municipais para a redacción
e contidos final do proxecto a presentar de acordo coas características do proxecto
definidas non apartado II.1.- dá parte expositiva do presente acordo.
b) Conformar os documentos de colaboración necesarios para a inclusión dous
edificios que non sexan de titularidade municipal, de acordo cos condicionantes
determinados na convocatoria e indicados non apartado II.1.a1) dá parte expositiva
do presente acordo.
c) Desenvolver todas aquelas xestións non ámbito político e administrativo para a
correcta tramitación do presente proxecto, así como a tramitación electrónica dá súa
presentación a través dá sede electrónica de Red.es

•

Con data 12 de xullo de 2018, a Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e
urxente, acordou "tomar coñecemento os efectos do “nomeamento como
responsable do PROXECTO “PILOTO DE EDIFICIOS INTELIXENTES CONCELLO
DE VIGO” para a presentación do Concello de Vigo a CONVOCATORIA DO PLAN
NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIXENTES DÁ AXENDA DIXITAL PARA

•

ESPAÑA, PILOTOS DE EDIFICIOS INTELIXENTES" e as funcións indicadas sobre
ou mesmo", do cambio efectuado ao fronte dá 2º Tenencia de Alcaldía e do
Concelleiro Delegado dá Área de Fomento, Limpeza e Contratación, a favor de D.
FRANCISCO JAVIER PARDO ESPIÑEIRA, de acordo coas resolución dá Alcaldía de
data 09/07/2018."
Que Red.es con data 27 de febreiro de 2019, emitiu a Resolución de concesión de
axudas do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da Axenda Dixital para España
Pilotos de Edificios, na que se recollía a relación de beneficiarios das mesmas. na
cal consta que o Concello de Vigo foi seleccionado como beneficiario de devanditas
axudas en base ao proxecto presentado por un importe de 4.999.999,98 €, cunha
axuda do 80% por un importe de 3.999.999,98 €.

II.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS
Red.es, é unha entidade pública empresarial adscrita ao Ministerio de Economía e Empresa
a través da Secretaría de Estado para o Avance Dixital, ten atribuída a realización de
actuacións encamiñadas á promoción e ao desenvolvemento da Sociedade da Información
en todos os ámbitos da actividade económica e social, incluída a xestión dos fondos
comunitarios previstos para estes fins, no Programa Operativo Plurirregional de España
(POPE) do período de programación FEDER 2014-2020 que lle corresponden, de acordo co
disposto no Artigo 3 do Real Decreto 164/2002, de 8 de febreiro, polo que se aproba o
Estatuto da Entidade Pública Empresarial Red.es.
En concreto esta actuación será cofinanciable a cargo do Programa Operativo Plurirregional
de España (POPE) do Obxectivo Específico OE 2.3.1 “Promover os servizos públicos
dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e e-saúde” FEDER do período
2014-2020.
Que entre os obxectivos propostos pola Axenda Dixital para España proponse o de
desenvolver a economía dixital para o crecemento, a competitividade e a
internacionalización da empresa española. Entre as medidas propostas para alcanzar este
obxectivo, exponse o potenciar o emprego do TIC para favorecer o desenvolvemento de
cidades e infraestruturas intelixentes, o aproveitamento do big data e o desenvolvemento de
aplicacións para o ecosistema móbil, contribuíndo, tanto ao enriquecemento da industria
dixital, como ao crecemento e modernización da economía en xeral, mellorando a
produtividade e competitividade das empresas e permitindo o desenvolvemento de novos
modelos de negocio.
Que no marco anteriormente referido, aprobáronse as bases reguladoras da Convocatoria
do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da Axenda Dixital para España, Pilotos de
Edificios Intelixentes (C052/17-SP). por Resolución de 4 de decembro de 2017, da Entidade
Pública Empresarial Red.es.
Así mesmo, por Resolución de 5 de decembro de 2017, da Entidade Pública Empresarial
Red.es, aprobouse a Convocatoria de axudas para o desenvolvemento do Plan Nacional de
Territorios Intelixentes da Axenda Dixital para España, Pilotos de Edificios Intelixentes.
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As bases reguladoras da Convocatoria do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da
Axenda Dixital para España, Pilotos de Edificios Intelixentes, publicadas no BOE nº 309 de
data 21/12/2017, indica na cláusula "Sexta. Convenios de colaboración." que:
"Os municipios seleccionados mediante a Convocatoria deberán subscribir un
convenio de colaboración que recollerá os termos e condicións de participación, e
fixará os seus dereitos e obrigacións particulares, vinculadas ao seu proxecto piloto.
Os Convenios de colaboración deberanse formalizar nun prazo non superior a tres
meses desde a data de publicación da resolución da Convocatoria, segundo
establécese na base décima. En caso contrario, poderase considerar que o
beneficiario renuncia á axuda, sempre que a demora sexa imputable ao mesmo
Sétima.
Financiamento e contía da subvención
… Atendendo á distribución territorial dos fondos europeos, Red.es contribuirá ao
financiamento da implantación e posta en produción dos pilotos situados en
Andalucía e Galicia cun oitenta por cento (80 %) do custo total da fase de
implantación e posta en produción do proxecto piloto, e cada entidade participante,
financiará un vinte por cento (20 %) do custo total de devandita fase
…. A achega da entidade local realizarase mediante transferencia anticipada a
Red.es do 50 % do orzamento achegado pola entidade local para o
desenvolvemento do proxecto piloto, ao seis meses da firma do convenio de
colaboración. O 50 % restante abonarase ao dezaoito meses desde a firma.
Con data 28 de febreiro Red.es publica a resolución da ENTIDADE PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES POLA QUE SE RESOLVE A CONCESIÓN DE AXUDAS DO PLAN
NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIXENTES DA AXENDA DIXITAL PARA ESPAÑA
PILOTOS DE EDIFICIOS INTELIXENTES. (C052/17-SP).
III.- Obxecto do convenio e alcance da actuación:
O obxecto do presente Convenio é o desenvolvemento do proxecto piloto presentado polo
Concello de Vigo, seleccionado como beneficiario da axuda concedida por Red.es para o
desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios Intelixentes, Pilotos de Edificios
Intelixentes. Un resumo de devandita iniciativa recóllese no Anexo III. da proposta de
convenio que se anexa a este expediente.
IV.- Compromisos de colaboración entre as partes:
O Convenio regula as pautas de colaboración con Red.es como entidade pública
empresarial adscrita ao Ministerio de Economía e Empresa a través da Secretaría de Estado
para o Avance Dixital, co Concello de Vigo para o desenvolvemento do proxecto presentado
no marco da convocatoria de AXUDAS DO PLAN NACIONAL DE TERRITORIOS
INTELIXENTES DA AXENDA DIXITAL PARA ESPAÑA PILOTOS DE EDIFICIOS
INTELIXENTES.

De forma específica as obrigacións das partes indícanse o a cláusula cuarta do convenio co
seguinte alcance:
1.

Obrigacións de Red.es
(i)
Executar o proxecto piloto de edificios intelixentes seleccionado na
Convocatoria do Plan Nacional de Territorios Intelixentes, Pilotos de Edificios
Intelixentes, a través de procedementos de contratación que correspondan,
achegando o financiamento previsto na Cláusula Cuarta do presente Convenio.
(ii)
Realizar o seguimento do proxecto que execute a entidade no marco do
presente Convenio nos termos previstos na Cláusula Oitava.
(iii)
Acordar coa entidade local o contido de eventos, notas de prensa ou calquera
outro acto que contribúa a difundir o presente Convenio.

2.

Obrigacións para o Concello de Vigo:
(i)

Achegar o financiamento previsto na Cláusula Cuarta do presente Convenio.

(ii)
Achegar os convenios subscritos cos titulares das infraestruturas que
formasen parte da iniciativa, a efectos do establecido na Base quinta das Bases
Reguladoras.
(iii)
Cumprir coas obrigacións establecidas nas Bases Decimoprimera e Décimo
terceira da Convocatoria.
(iv)
Facilitar toda a información necesaria para levar a cabo as actuacións
previstas, garantindo a corrección e veracidade das mesmas e destinar os recursos
necesarios que fagan posible a correcta execución de devanditas actuacións.
(v)
Realizar as actuacións necesarias para asegurar o grao de soporte e o
mantemento adecuados que permitan alcanzar un nivel óptimo de rendemento da
infraestrutura instalada no marco deste Convenio. A estes efectos, o beneficiario,
garantirá o rigoroso cumprimento do procedemento acordado por Red.es en cada un
dos proxectos.
(vin) No caso de que as actuacións previstas inclúan a realización de traballos de
obra civil, a entidade local actuará como promotor dos mesmos aos efectos previstos
na Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, así como da
normativa sectorial de aplicación no caso de actuacións na vía pública.
(vii)
Manter operativa a iniciativa tras a finalización da fase de implantación, polo
menos durante o prazo establecido na Cláusula Quinta e o Anexo II. Para iso, a
entidade local obrígase a asumir integramente o custo dos servizos necesarios para
o mantemento e operación da iniciativa durante devandito prazo.
(viii) Acordar con Red.es o contido de eventos, notas de prensa ou calquera outro
acto que contribúa a difundir o presente Convenio.
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V.- Financiamento dos traballos obxecto do convenio
O importe total das actuacións previstas no presente Convenio ascende a 4.999.999,98
euros, correspondendo o seu financiamento ás Partes na proporción que se detalla:
Red.es financiará o 80 % do custo das actuacións previstas no presente Convenio.
O Concello de Vigo financiará o 20 % do custo das actuacións previstas no presente
Convenio.
As actuacións de xestión do proxecto piloto suporán un 6% do orzamento. Estas actuacións
comúns incluirán labores de xestión, coordinación, seguimento, avaliación, comunicación e
auditoría que debe realizar Red.es para a correcta execución das actividades que se
desenvolvan no marco do presente Convenio.
O 50% da achega da entidade local realizarase mediante transferencia anticipada a Red.es
ao seis meses da firma deste convenio. O 50% restante librarase ao dezaoito meses desde
a firma.
Para a tramitación das obrigas económicas do Concello de Vigo, o Concello de Vigo
comprometese a iniciar e tramitar o correspondente expediente de modificación de crédito
para dotar crédito na aplicación 9207.723.00.10 de acordo co compromiso para o exercicio
2019 polo importe máximo de 500.000,00 €. O citado expediente tramitarase de forma
complementaria á este expediente, tendo en conta que a citada achega ten a obriga de
materializarase de acordo as condicións do convenio aos 6 meses da firma do convenio
obxecto deste expediente.
Así mesmo o Concello de Vigo comprométese a dotar no orzamento do 2020 do crédito
correspondente ao 2º pago (500.000,00 €) na aplicación 9207.723.00.10
VI.- Cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira
En cumprimento do disposto non artigo 7.3 dá Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira é necesario indicar que as
actuacións obxecto do convenio cumpren as esixencias dous principios de estabilidade
orzamentaria e sostenibilidade financeira, xa que a actuación prevista non obxecto do
convenio atópase cualificada como unha actuación obrigatoria en relación ao proxecto
presentado polo Concello de Vigo na convocatoria de AXUDAS DO PLAN NACIONAL DE
TERRITORIOS INTELIXENTES DA AXENDA DIXITAL PARA ESPAÑA PILOTOS DE
EDIFICIOS INTELIXENTES.
En consecuencia, en relación ao obxecto do convenio, pódese afirmar que a execución
deste convenio posibilitará unha actuación eficiente que posibilitará potenciar o emprego do
TIC para favorecer o desenvolvemento da Cidade de Vigo con infraestruturas intelixentes, o
aproveitamento do big data e o desenvolvemento de aplicacións para o ecosistema móbil,
contribuíndo, tanto ao enriquecemento da industria dixital, como ao crecemento e
modernización da economía en xeral, mellorando a produtividade e competitividade das
empresas e permitindo o desenvolvemento de novos modelos de negocio en Vigo.

VII.-Procedemento e competencia
Consta no expediente de aprobación do convenio os documentos necesarios para a súa
tramitación:

•

Convocatoria de axudas para o desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios
Intelixentes da Axenda Dixital para España, Pilotos de Edificios Intelixentes.

•

Certificación dá Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria e urxente de data
26 de xuño de 2018, entre outros asuntos acordou; "Aprobar a participación do
Concello de Vigo na CONVOCATORIA DO PLAN NACIONAL DE TERRITORIOS
INTELIXENTES DÁ AXENDA DIXITAL PARA ESPAÑA, PILOTOS DE EDIFICIOS
INTELIXENTES.

•

Memoria do proxecto presentado polo Concello de Vigo.

•

Resolución de concesión de axudas do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da
Axenda Dixital para España Pilotos de Edificios, na que se recollía a relación de
beneficiarvos das mesmas.

•

Proposta de convenio remitido por Red.es

•

Orde de inicio para a aprobación do expediente.

Antes da súa aprobación pola Xunta de Goberno, deberá emitirse informe Xurídico e da
Intervención Xeral do Concello.
De conformidade co artigo 127.1.g) LRBRL, corresponderá á Xunta de Goberno Local a
aprobación do convenio.
O art. 8.1. letra “b” da Lei de transparencia obriga a dar publicidade do convenio que se
aprobe.
Á vista das anteriores circunstancias, e previo informe da Intervención Xeral, formúlase á
Xunta de Goberno Local, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a
seguinte
PROPOSTA
Primeiro.- Aprobar o CONVENIO ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES
Y EL AYUNTAMIENTO DE VIGO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN
NACIONAL DE TERRITORIOS INTELIGENTES DE LA AGENDA DIGITAL PARA
ESPAÑA, transcrito no Anexo da presente.
Segundo.- Aprobar o compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar as
obrigacións do Concello de Vigo en materia da financiación contempladas na
cláusula QUINTA do Convenio de acuerdo a los siguientes importes.
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O Concello de Vigo financiará o 20 % do custo das actuacións previstas no
presente Convenio. O 50% da achega da entidade local realizarase mediante
transferencia anticipada a Red.es aos seis meses da sinatura deste convenio, e
o 50% restante librarase aos dezaoito meses desde a súa sinatura.

• Exercicio 2019. 500.000,00 € (50 % do 20 % do custo das actuacións
-4.999.999,98 €)

• Exercicio 2020. 500.000,00 € (50 % do 20 % do custo das actuacións
-4.999.999,98 €)
Para a tramitación das obrigas económicas do Concello de Vigo, o Concello de
Vigo comprometese a iniciar e tramitar o correspondente expediente de
modificación de crédito para dotar crédito na aplicación 9207.723.00.10 de
acordo co compromiso para o exercicio 2019 polo importe máximo de
500.000,00 €. O citado expediente tramitarase de forma complementaria á este
expediente, tendo en conta que a citada achega ten a obriga de materializarase
de acordo as condicións do convenio aos 6 meses da firma do convenio obxecto
deste expediente.
Así mesmo o Concello de Vigo comprométese a dotar no orzamento do 2020 do
crédito correspondente ao 2º pago (500.000,00 €) na aplicación 9207.723.00.10
Terceiro.- Dar traslado a Entidade Pública empresarial Red.es o acordo de aprobación do
convenio para a súa sinatura.
Cuarto.-

Dar conta do presente acordo á Concellería de Xestión municipal ós efectos de
publicidade.

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

CONVENIO ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL Red.es E O CONCELLO DE
VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN NACIONAL DE TERRITORIOS
INTELIXENTES DA AXENDA DIXITAL PARA ESPAÑA
PILOTOS DE EDIFICIOS INTELIXENTES
C024/19-SP
REUNIDOS
Dunha parte, Don DAVID CIERCO JIMÉNEZ DE PARGA, maior de idade, en nome e
representación da Entidade Pública Empresarial Red.es, M.P. (en diante, “Red.es”), con
domicilio na Praza de Manuel Gómez Moreno s/n, 28020, Madrid e N.I.F. Q2891006E, na

súa calidade de Director Xeral, habilitado para este acto en virtude das facultades delegadas
ao seu favor polo Consello de Administración de Red.es na súa reunión de 24 de xullo de
2018.
Doutra parte, D. FRANCISCO JAVIER PARDO ESPIÑEIRA, en nome e representación do
Concello de Vigo , con domicilio en Praza do Rei nº1 e N.I.F. P3605700H, na súa calidade
de 2º Tenente de Alcalde, Concelleiro de Xestión Municipal, Administración Electrónica,
Fomento e Contratación, segundo resulta de acordo da Xunta de Goberno Local do Concello
de Vigo de data 12 de xullo de 2018.
Red.es é o Concello de Vigo (en diante, poderán ser denominadas, individualmente, “a
Parte” e, conxuntamente, “as Partes”), recoñecéndose mutuamente capacidade xurídica e
de obrar suficiente para a celebración o presente Convenio.
EXPOÑEN
PRIMEIRO.- Que Red.es, entidade pública empresarial adscrita ao Ministerio de Economía
http://www.mcyt.es/ e Empresa a través da Secretaría de Estado para o Avance Dixital, ten
atribuída a realización de actuacións encamiñadas á promoción e ao desenvolvemento da
Sociedade da Información en todos os ámbitos da actividade económica e social, incluída a
xestión dos fondos comunitarios previstos para estes fins, no Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE) do período de programación FEDER 2014-2020 que lle
corresponden, de acordo co disposto no Artigo 3 do Real Decreto 164/2002, de 8 de
febreiro, polo que se aproba o Estatuto da Entidade Pública Empresarial Red.es.
En concreto esta actuación será cofinanciable a cargo do Programa Operativo Plurirregional
de España (POPE) do Obxectivo Específico OE 2.3.1 “Promover os servizos públicos
dixitais, a alfabetización dixital, e-aprendizaxe, e-inclusión e e-saúde” FEDER do período
2014-2020.
SEGUNDO.- Que entre os obxectivos propostos pola Axenda Dixital para España proponse
o de desenvolver a economía dixital para o crecemento, a competitividade e a
internacionalización da empresa española. Entre as medidas propostas para alcanzar este
obxectivo, exponse o potenciar o emprego das TIC para favorecer o desenvolvemento de
cidades e infraestruturas intelixentes, o aproveitamento do big data e o desenvolvemento de
aplicacións para o ecosistema móbil, contribuíndo, tanto ao enriquecemento da industria
dixital, como ao crecemento e modernización da economía en xeral, mellorando a
produtividade e competitividade das empresas e permitindo o desenvolvemento de novos
modelos de negocio.
TERCEIRO.- Que no marco anteriormente referido, aprobáronse as bases reguladoras da
Convocatoria do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da Axenda Dixital para España,
Pilotos de Edificios Intelixentes (C052/17-SP). por Resolución de 4 de decembro de 2017,
da Entidade Pública Empresarial Red.es, M.P.
Así mesmo, por Resolución de 5 de decembro de 2017, da Entidade Pública Empresarial
Red.es, M.P., aprobouse a Convocatoria de axudas para o desenvolvemento do Plan
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Nacional de Territorios Intelixentes da Axenda Dixital para España, Pilotos de Edificios
Intelixentes.
CUARTO.- Que Red.es, con data 27 de febreiro de 2019, emitiu a Resolución de concesión
de axudas do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da Axenda Dixital para España Pilotos
de Edificios, na que se recollía a relación de beneficiarvos das mesmas.
QUINTO.- Que o Concello de Vigo
axudas.

foi seleccionado como beneficiario das devanditas

SEXTO.- Que o Regulamento (UE) Np 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de
17 de decembro de 2013, polo que se establecen as disposicións xerais relativas aos
Fondos Estruturais para o período 2014-2020, entre os cales se atopa o Programa
Operativo Plurirregional de España (POPE), no que se incluíron dentro do Obxectivo
Específico 2.3.1. “Promover os servizos públicos dixitais, a alfabetización dixital, eaprendizaxe, e-inclusión e e-saúde”.
En conclusión, as actuacións que Red.es realizará en execución do presente Convenio
contarán con fondos da Unión Europea, en concreto do Programa Operativo Plurirregional
de España (POPE).
SÉTIMO.- Que a dispoñibilidade dos FEDER 2014-2020 e as achegas que a entidade está
en disposición de comprometer para o desenvolvemento do proxecto presentado na
Convocatoria do Plan Nacional de Territorios Intelixentes fan posible que se realicen
actuacións por un valor de CATRO MILLÓNS NOVECENTOS NOVENTA E NOVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA E NOVE euros CON NOVENTA E OITO céntimos (4.999.999,98
€).
O detalle da achega de cada unha das Partes asinantes recóllese na Cláusula Quinta do
presente Convenio.
Con arranxo ao artigo 176 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea e ao
Regulamento (CE) nº 1303/2013, o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)
está destinado a reducir as disparidades en canto ao nivel de desenvolvemento das distintas
rexións e o atraso das rexións menos favorecidas, contribuíndo ao financiamento de axudas
orientadas a reforzar a cohesión económica e social mediante a corrección dos principais
desequilibrios rexionais mercé ao apoio ao desenvolvemento e ao axuste estrutural das
economías rexionais.
OITAVO.- Que o tratamento dos datos persoais que precisen as Partes que asinan o
presente convenio suxeitaranse ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento
Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no
que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e polo que
se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos) así como á
súa normativa de desenvolvemento, e ao disposto na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as

Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de
febreiro de 2014.
En virtude do anteriormente exposto, a Entidade Local e Red.es, acordan subscribir o
presente Convenio (en diante, “o Convenio”) ao obxecto de desenvolver as actuacións
referidas anteriormente de acordo ás seguintes:
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- OBXECTO DO CONVENIO
O obxecto do presente Convenio é o desenvolvemento do proxecto piloto presentado polo
Concello de Vigo , seleccionado como beneficiario da axuda concedida por Red.es para o
desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios Intelixentes, Pilotos de Edificios
Intelixentes. Un resumo da devandita iniciativa recóllese no Anexo III.
SEGUNDA.- RÉXIME XURÍDICO
O presente convenio é un convenio interadministrativo dos previstos no artigo 47.2 a) da Lei
40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e atópase sometido, para
as súas condicións de execución, e, no seu caso, modificación, resolución de conflitos e
incumprimentos, ademais do establecido na devandita Lei, ao previsto na Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeneral de Subvencións, a súa normativa de desenvolvemento, e as bases
reguladoras da subvención.

TERCEIRA.- ACTUACIÓNS
Para a consecución do obxecto do presente Convenio, a entidade local en proceso de
selección, presentou con data 26 de Xullo de 2018 unha proposta de proxecto piloto.
Que o obxecto do proxecto presentado é a integración de obxectos internos de cidade no
modelo de cidade intelixente, entendendo por obxectos internos de cidade: aeroportos,
estacións de ferrocarril e autobús, portos, edificios públicos (museos, dependencias
municipais, polideportivos, colexios, mercados, entre outros), edificios singulares e
históricos, edificios de vivendas, etc.
Que as actuacións necesarias para a realización do proxecto son:
•

Despregamento da solución en edificios

•

Actuacións de implantación de infraestrutura e servizos en edificios e
na plataforma de cidade, incluíndo despregamento de distintos tipos
de sensores.

•

Implantación de casos de uso

A relación de actuacións non é exhaustiva nin limitativa e a Comisión de Seguimento
definida na Cláusula Novena deste Convenio poderá definir actuacións adicionais, sempre
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que as mesmas atendan aos obxectivos da proposta presentada e ao establecido nas Bases
da Convocatoria.
En execución do presente Convenio, as Partes, desenvolverán as actuacións necesarias
para o desenvolvemento do proxecto presentado pola entidade local e seleccionado na
Convocatoria do Plan Nacional de Territorios Intelixentes, cuxo resumo se achega como
Anexo III ao presente Convenio.
CUARTA.- OBRIGACIÓNS DAS PARTES
•

Obrigacións de Red.es
Red.es obrígase a:
(i)

Executar o proxecto piloto de edificios intelixentes seleccionado na
Convocatoria do Plan Nacional de Territorios Intelixentes, Pilotos de
Edificios Intelixentes, a través de procedementos de contratación que
correspondan, achegando o financiamento previsto na Cláusula Cuarta do
presente Convenio.

(ii)

Realizar o seguimento do proxecto que execute a entidade no marco do
presente Convenio nos termos previstos na Cláusula Oitava.

(iii)

Acordar coa entidade local o contido de eventos, notas de prensa ou
calquera outro acto que contribúa a difundir o presente Convenio.

2. Obrigacións da entidade local
A entidade local obrígase a:
(i)

Achegar o financiamento previsto na Cláusula Cuarta do presente
Convenio.

(ii)

Achegar os convenios subscritos cos titulares das infraestruturas que
formasen parte da iniciativa, a efectos do establecido na Base quinta das
Bases Reguladoras.

(iii)

Cumprir coas obrigacións establecidas nas Bases Decimoprimera e
Décimo terceira da Convocatoria.

(iv)

Facilitar toda a información necesaria para levar a cabo as actuacións
previstas, garantindo a corrección e veracidade das mesmas e destinar os

recursos necesarios que fagan posible a correcta execución das devanditas
actuacións.
(v)

Realizar as actuacións necesarias para asegurar o grao de soporte e o
mantemento adecuados que permitan alcanzar un nivel óptimo de
rendemento da infraestrutura instalada no marco deste Convenio. A estes
efectos, o beneficiario, garantirá o rigoroso cumprimento do procedemento
acordado por Red.es en cada un dos proxectos.

(vi)

No caso de que as actuacións previstas inclúan a realización de traballos
de obra civil, a entidade local actuará como promotor dos mesmos aos
efectos previstos na Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da
Edificación, así como da normativa sectorial de aplicación no caso de
actuacións na vía pública.

(vii)

Manter operativa a iniciativa tras a finalización da fase de implantación,
polo menos durante o prazo establecido na Cláusula Quinta e o Anexo II.
Para iso, a entidade local obrígase a asumir integramente o custo dos
servizos necesarios para o mantemento e operación da iniciativa durante o
devandito prazo.

(viii)

Acordar con Red.es o contido de eventos, notas de prensa ou calquera
outro acto que contribúa a difundir o presente Convenio.

As Partes comprométense a realizar cantas accións resulten precisas para a correcta
e completa execución das actuacións previstas neste Convenio.

QUINTA.- FINANCIAMENTO
O importe total das actuacións previstas no presente Convenio ascende a 4.999.999,98
euros, correspondendo o seu financiamento ás Partes na proporción que se detalla:
Red.es financiará o 80 % do custo das actuacións previstas no presente Convenio.
O beneficiario financiará o 20 % do custo das actuacións previstas no presente Convenio.
As actuacións de xestión do proxecto piloto suporán un 6% do orzamento. Estas actuacións
comúns incluirán labores de xestión, coordinación, seguimento, avaliación, comunicación e
auditoría que debe realizar Red.es para a correcta execución das actividades que se
desenvolvan no marco do presente Convenio.
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O 50% da achega da entidade local realizarase mediante transferencia anticipada a Red.es
os seis meses da sinatura deste convenio. O 50% restante librarase ao dezaoito meses
dende a sinatura.
O investimento de Red.es realizarase con cargo a FEDER do período 2014-2020 que sexan
de aplicación.
A entidade local non poderá certificar o financiamento achegado ao cumprimento das
actuacións definidas no marco do presente Convenio con cargo a Programas Operativos de
FEDER do período de programación 2014-2020 nin a calquera outra axuda de ámbito
nacional ou europeo.
Red.es no seo da Comisión de Seguimento deste Convenio, xustificará as actuacións
realizadas conforme ás relacionadas na súa Cláusula Terceira, mediante certificación emitida
polo Director Xeral da entidade ou polo seu Director Económico Financeiro.
A execución das actuacións estará suxeita en todo caso á dispoñibilidade orzamentaria das
Partes.
SEXTA.- OBLIGLOROS DO ESTRIBO DA ENTIDADE LOCAL NO MARCO DOS FEDER
Co propósito de dar cumprimento á normativa que regula a xestión dos Fondos
Europeos de Desenvolvemento Rexional, para aquelas actuacións que perciban
cofinanciación desta natureza, a entidade local deberá asumir os compromisos que
aparecen descritos de forma adxunta ao presente Convenio no seu Anexo II.
SÉPTIMA.- CUMPRIMENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS E TRANSMISIÓN DA
PROPIEDADE
A entidade local garante a Red.es que os centros ou organismos que se beneficien das
actuacións cumpren os requisitos técnicos necesarios para que os bens e servizos
proporcionados por Red.es resulten inmediatamente operativos.
A propiedade de todo o equipamento e demais bens fornecidos por Red.es, entenderase
transmitida á entidade local, no momento en que devanditos bens sexan postos a
disposición dos centros ou organismos beneficiarios ou, no seu caso, no momento en que
devanditos bens sexan postos a disposición a entidade local no lugar que esta sinale ao
efecto.
En todo caso, devanditos bens serán destinados aos fins previstos no presente Convenio.

OITAVA.- SEGUIMENTO DA EXECUCIÓN E IMPACTO DOS PROXECTOS.
A fin de que as Partes poidan avaliar o desenvolvemento das actuacións, Red.es realizará o
seguimento dos proxectos que execute a entidade no marco do presente Convenio. Para
este fin seguiranse os indicadores propostos pola entidade local na documentación
presentada na Convocatoria. Ademais, a Comisión de Seguimento poderá definir
indicadores adicionais tanto de progreso de proxecto como de impacto da actuación.
NOVENA.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO PRESENTE CONVENIO
Establécese unha Comisión de Seguimento do presente Convenio, constituída por dous
representantes da entidade local e dous representantes de Red.es. Os membros desta
Comisión poderán ser substituídos polas persoas que estes designen. A substitución, con
carácter definitivo ou temporal, de calquera dos membros da Comisión de Seguimento, será
anunciada na convocatoria da reunión correspondente, e quedará debidamente reflectida na
acta da mesma.
A presidencia da Comisión de Seguimento terá carácter rotatorio, correspondendo a Red.es
designar ao Secretario, que actuará con voz pero sen voto.
Ás reunións da Comisión de Seguimento poderán asistir convidados de cada unha das
Partes, que actuarán con voz pero sen voto.
Corresponderá á Comisión de Seguimento definir as actuacións a realizar en
desenvolvemento do establecido no presente Convenio, así como supervisar a execución
dos proxectos.
Tamén corresponderá á Comisión de Seguimento, directamente ou mediante un grupo de
traballo constituído ao efecto, valorar, facer o seguimento e avaliar os resultados dos casos
de uso propostos por terceiras partes.
Adicionalmente ás funcións previstas no presente Convenio, a Comisión de Seguimento
resolverá os problemas de interpretación e cumprimento que se deriven do mesmo. Así
mesmo, poderá propor melloras e modificar as actuacións previstas no Convenio, previo
consentimento das Partes, e sempre que ditas melloras e modificacións non supoñan unha
alteración substancial do obxecto do presente Convenio. Calquera modificación que se
acorde neste sentido deberá reflectirse por escrito nun acordo de Comisión de Seguimento
que se someterá á firma de todos os seus membros. A modificación requirirá a
correspondente Adenda ao Convenio debendo seguirse para a súa aprobación os mesmos
tramites que para a subscrición do mesmo.
A Comisión de Seguimento reunirase en sesión constitutiva antes de transcorridos dous
meses desde a sinatura do presente Convenio, e poderá reunirse cantas veces considere
necesario para a execución do presente Convenio. En todo caso, reunirase sempre que o
solicite algún dos membros que a compoñen.

S. extr. urx. 24/05/19

En todo o non previsto, a Comisión de seguimento suxeitarase ao réxime xurídico que para
os órganos colexiados establécese na Sección Terceira, do Capítulo II, do Título Preliminar
da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
DÉCIMA.- VIXENCIA DO PRESENTE CONVENIO
O presente convenio fornecerá efecto tras a subscrición do mesmo polas partes e estenderá
a súa vixencia durante catro anos, podendo prorrogarse por acordo das Partes ata un
máximo de 4 anos máis.
En todo caso, o convenio manterá a súa vixencia ata a finalización daquelas actuacións que
fosen iniciadas antes da data de finalización do prazo estipulado no parágrafo anterior, a
condición de que non se vulnere o disposto no artigo 49 letra h) da Lei 40/2015, de 1 de
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
UNDÉCIMA.- EXTINCIÓN DO CONVENIO E EFECTOS
O presente Convenio extinguirase polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu
obxecto ou por concorrer algunha das causas de resolución establecidas no artigo 51.2 da
Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
O cumprimento ou a resolución do Convenio darán lugar á liquidación do mesmo co obxecto
de determinar as obrigacións e compromisos de cada unha das partes nos termos
establecidos no artigo 52 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público.

DUODÉCIMA.- CONSECUENCIAS EN CASO DE INCUMPRIMENTO DO CONVENIO
En caso de incumprimento do Convenio por unha das partes, a outra poderá notificar á parte
incumplidora un requirimento para que cumpra no prazo dun mes coas obrigacións ou
compromisos que se consideran incumpridos. Este requirimento será comunicado tamén á
Comisión de Seguimento.
Se transcorrido o prazo dun mes persistise o incumprimento, a parte que o dirixiu notificará á
outra e á Comisión de Seguimento a concorrencia da causa de resolución e entenderase
resolto o Convenio.
En calquera caso, a comisión de seguimento deberá facer constar na acta correspondente o
cumprimento ou, no seu caso, o incumprimento das obrigacións recíprocas de cada parte.
DÉCIMO TERCEIRA.- MODIFICACIÓN DO CONVENIO
O presente Convenio só poderá ser modificado por mutuo acordo das partes cando resulte
necesario para a mellor realización do seu obxecto. Para a modificación do convenio
seguiranse os mesmos trámites que para a súa subscrición.

DÉCIMO CUARTA.- PROTECCIÓN E SEGURIDADE DA INFORMACIÓN
No desenvolvemento do presente Convenio adoptaranse as medidas de seguridade
requiridas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de
abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de
datos persoais e a libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE
(Regulamento Xeral de Protección de Datos) así como á súa normativa de
desenvolvemento.
DÉCIMO QUINTA.- COLABORACIÓN ENTRE As PARTES.
As partes asinantes do presente documento colaborarán en todo momento segundo os
principios de boa fe e de eficacia para asegurar a correcta execución do pactado. Neste
sentido, as partes esforzaranse por resolver de forma amigable calquera controversia que
puidese xurdir con ocasión da execución do presente acordo.
DÉCIMO SEXTA.- INTERPRETACIÓN E RESOLUCIÓN DE CONFLITOS.
O presente convenio ten natureza administrativa. As controversias que poidan xurdir sobre a
interpretación, modificación, resolución e efectos que puidesen derivarse do presente
convenio resolveranse entre as partes a través da Comisión de Seguimento. Na súa falta,
serán competentes para coñecer das cuestións litixiosas que puidesen derivarse do
convenio os órganos xurisdicionais da orde contenciosa administrativo.
DECIMOSEPTIMA.- COMPETENCIAS
Este acordo non supón renuncia das partes ás súas respectivas competencias.
En proba de conformidade, as Partes asinan o presente Convenio, en Madrid e na data da
última firma dixital realizada.

Pola Entidade Pública Empresarial Red.es
O Director Xeral
D. David Cierco Jiménez de Parga

Polo Concello de Vigo.
O 2º Tenente de Alcalde, Concelleiro de
Xestión Municipal, Administración
Electrónica, Fomento e Contratación
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
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Anexo I. Táboas de seguimento equipos FEDER

Táboa de inicio de proxectos, a completar polo beneficiario, indicando a situación dos
equipos fornecidos
IDE
Equipo

Tipo
Equipo

Número
Serie

Marca

Modelo

Nome
e
Centro

Dirección
Centro

Persoa
Contacto

Teléfono
Contacto

Observacións

IDE_Equipo: Ten o Formato 00000/XX/XX/XX
Táboa de substitución ou traslado de equipos, a completar polo beneficiario, dentro dos
dous primeiros meses de cada exercicio, durante o prazo de 5 anos, notificando as
actuacións realizadas.
Actuación

Nº de Serie
Orixinal

Centro Anterior

Centro Novo

Nº de Serie Novo

Traslado (1)
Substitución
(2)
(1) Traslado: cando un equipo moveuse dun centro a outro sen necesidade de que fose
substituído.
(2) Substitución: Cando se substitúe un equipo por outro, nunha mesma localización.

Anexo II. Obrigacións FEDER
A efectos de que Red.es poida realizar as funcións que lle corresponden como Organismo
con Senda Financeira do POPE de conformidade co disposto no Regulamento (UE) n.º
1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de decembro de 2013 polo que se
establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e derrógase o Regulamento
(CE) n.º 1083/2006. A Entidade Local, como beneficiaria última das actuacións realizadas
por Red.es en execución da obrigación de investimento no presente Convenio e
cofinanciable con FEDER, e de conformidade co disposto no artigo 71 do Regulamento (CE)
Nº 1303/2013 “Durabilidad da operación” garantirá, que a operación obxecto do presente
Convenio non sufrirá unha modificación substancial antes de transcorridos cinco anos do
seu termo que afecte á súa natureza ou ás súas condicións de execución ou que outorgue a
unha empresa ou a un organismo público vantaxes indebidas, e que se derive dun cambio
na natureza da propiedade dunha infraestrutura ou do cesamento dunha actividade
produtiva.
A Entidade Local deberá comunicar a Red.es calquera alteración importante non imputable á
mesma, que se produza nos equipos e licenzas obxecto do presente acordo, no seu uso e
destino. En todo caso, a Entidade Local deberá repor os equipos e licenzas en caso de
perda ou deterioración durante o prazo de cinco anos referido no parágrafo anterior,
comunicando a Red.es en todo caso estas incidencias.
Desta forma, deberá comunicar a Red.es que os equipos fornecidos e/ou as actuacións
realizadas atópanse en funcionamento incluíndo a localización concreta dos devanditos
equipos -con indicación do número de serie correspondente- e/ou das actuacións realizadas.
A estes efectos a Entidade Local deberá cumprimentar a táboa que figura no Anexo I do
presente Convenio, e realizará dita comunicación no prazo máximo de 60 días desde a
entrega do equipamento por parte de Red.es. O atraso na devandita comunicación suporía
un grave prexuízo para Red.es, sempre que, non podería solicitar en tempo a cofinanciación
comunitaria correspondente, o cal podería pór en risco a continuidade das actuacións.
Nos dous primeiros meses de cada exercicio, durante o prazo de 5 anos referidos máis
abaixo, a Entidade Local deberá remitir unha relación actualizada sobre o estado e situación
dos equipos fornecidos e/ou as actuacións realizadas.
A Entidade Local, informará o público da participación da Unión Europea e, no seu caso, do
Fondo participante colocando unha placa explicativa permanente, visible, e de gran tamaño
na localización onde se realicen as actuacións, na que se indicará o tipo e o nome das
referidas actuacións, ademais da información referida nas letras a), b) e c) da presente
cláusula.
Será na Comisión de Seguimento onde se aprobe o Plan de Comunicación FEDER e
valórese a necesidade, e no seu caso, concrétese onde e en que contía débense colocar
placas explicativas permanentes, visibles e de gran tamaño na localización onde se realicen
as actuacións, na que se indicará o tipo e o nome das referidas actuacións.
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As placas, carteis e calquera documento (cadernos pequenos, folletos, notas informativas ou
de calquera outro tipo) que se realicen sobre as intervencións cofinanciables polos fondos
estruturais deberán incluír:
a)
O emblema da Unión Europea, de conformidade coas normas gráficas
establecidas no Regulamento (UE) n° 821/2014 (Capitulo II) da Comisión, de 28 de xullo de
2014, pola que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) 1303/2013
do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 2013, así como a referencia á
Unión Europea.
b)
A referencia “Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional”.
c)
Unha declaración na que se informe que o programa operativo foi
cofinanciado polo FEDER e na que se destaque o valor engadido da intervención da
Entidade Local Europea, de preferencia: “Unha maneira de facer Europa”, ou a declaración
que, no seu caso, acorde a Autoridade de Xestión.
Con carácter xeral será Red.es quen forneza e instale as placas. No entanto, a Entidade
Local comprométese ao mantemento das mesmas durante todo o prazo de permanencia de
investimento que marca a lexislación vixente.
A Entidade Local acepta ser incluída na lista de operacións das actuacións realizadas por
Red.es con financiamento comunitario, en virtude do artigo 115, apartado 2, do Regulamento
(UE) nº1303/2013.
A Entidade Local obrígase a conservar a documentación administrativa relacionada coas
actuacións obxecto do presente Convenio que, dada a súa natureza, correspóndalle
custodiar, nos termos e prazos previstos no artigo 140 Regulamento (UE) n° 1303/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 2013.
Con carácter xeral a Entidade Local obrígase a cumprir cantas disposicións comunitarias e
nacionais resúltenlle aplicables como destinataria das actuacións cofinanciables con FEDER
así como a permitir e facilitar que Red.es ou calquera outro Organismo no exercicio das
súas funcións de fiscalización e control poida realizar as auditorías e comprobacións
necesarias para verificar o cumprimento da normativa aplicable e das actividades
financiadas.
A Entidade Local colaborará con Red.es na aplicación de medidas antifraude eficaces e
proporcionadas no ámbito da xestión. Desta forma comprométese a informar a Red.es e/ou
Organismos competentes se detectase posibles conflitos de intereses, control de posibles
falsificacións ou calquera outro caso sospeitoso de fraude.
A Entidade Local colaborará con Red.es na identificación e subministración da información
necesaria para a elaboración do caso(s) de boas prácticas en materia de comunicación e/ou
execución que se deriven do cumprimento dos obxectivos do presente Convenio.
A Entidade Local será responsable dos danos que se deriven para Red.es do incumprimento
por parte do mesmo das obrigacións previstas na presente cláusula.

ANEXO III: Resumo da Iniciativa
INICIATIVA
VIGO EDIFICIOS INTELIXENTES - UNHA CIDADE PARA As PERSOAS, ACCESIBLE,
EFICIENTE E COMPROMETIDA
OBXECTO DA INICIATIVA
O obxecto de l a iniciativa é a integración de obxectos internos de cidade no modelo de
cidade intelixente, entendendo por obxectos internos de cidade: aeroportos, estacións de
ferrocarril e autobús, portos, edificios públicos (museos, dependencias municipais,
polideportivos, colexios, mercados, entre outros), edificios singulares e históricos, edificios
de vivendas, etc.
ACTUACIÓNS


Despregamento da solución en edificios:
o
Posta en marcha de sensorización en edificios: medidor de
consumo eléctrico, medidor de consumo de auga, sensor de temperatura
e humidade, sondas de calidade da auga: pH, Cloro, condutividade,
turbidez, medidor de calidade do aire básica e completa, cámaras de
detección de ocupación interior e exterior, cámara panorámica, sensor de
gas Radón e sensor de CO en garaxe.
o

Posta en marcha de nodos IoT.

o

Equipamento para a posta en marcha de casos de uso.



Adaptación e desenvolvemento de plataforma de cidade



Actuacións de difusión


Implantación de casos de uso, tales como: Cálculo do valor da calidade de
vida realizada (percepción do cidadán), Detección de fugas da rede de auga
pública, Analítica de mercadorías en contorna portuaria, Mapas de calidad do a
ire, Mapas de Radiación Solar, Detección instantánea de calidade da auga,
Mapas e informes meteorológicos, Control de ruído exterior, Análise intelixente do
consumo (luz e auga) de edificios, Detección de picos de consumo non
xustificados e bonificacións: análise de tendencias, indicadores de consumo,
detección de fallos ou perdas, Confort Térmico, Control de ruído interior, Calidade
do aire interior, Calidade Lumínica, Xestión dinámica do transporte urbano,
Xestión de eventos en espazos comerciais (resposta preventiva ante eventos),
Medida de ocupación en edificios e espazos públicos, Afluencia de visitantes á
cidade, Mellora na actuación ante emerxencias, Resposta inmediata e coordinada
S. extr. urx. 24/05/19

ante problemas derivados de grandes eventos, Plan de evacuación dinámico en
tempo real, Relación con espazos naturais ou urbanos de convivencia,
Localización de espazos e momentos óptimos para a realización de actividade
deportiva, Localización da zona e momento óptimo para realizar actividades con
nenos ao aire libre.

3(450).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DO
SERVIZO INTEGRADO DE COMUNICACIÓNS DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE.
8685/113.
Dáse conta da proposta da Mesa de Contratación de data 22/05/19, que di o
seguinte:
9.- Propostas de clasificación/clasificación
b) Procedemento aberto para a contratación do servizo integrado de comunicacións
do Concello de Vigo (8.685-113)
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 da Lei 9/2017, do
8 de novembro, de contratos do Sector Público - LCSP), a adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación do servizo integrado
de comunicacións do Concello de Vigo (8.685-113) na seguinte orde descendente:
Orde

Licitador

Puntuación total

1

UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. e
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.

94,59

2

VODAFONE ESPAÑA S.A.U.

73,80

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, UTE TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, S.A.U. e TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.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 150.2 LCSP):
1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do
prego de cláusulas administrativas particulares”.

Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a precedente proposta.
4(451).CORRECCIÓN DE ERROS NO PREGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁ A CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS
AUXILIARES NA AULA DA UNED NO EDIFICIO AUDITORIO PAZO DE
CONGRESOS. EXPTE. 23062/332.
Dáse conta do informe-proposta de data 24/05/19, asinado pola técnica de
Administración Xeral e o concelleiro-delegado de Contratación, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN
–Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL)
–Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións
Públicas
–Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL)
ANTECEDENTES
A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 9 de maio de 2019 acordou o seguinte:
1º.- Aprobar a contratación a través de procedemento aberto e tramitación ordinaria para a
prestación dos servizos auxiliares para o funcionamento da Aula de Estudo, da Aula da
Uned e outros espazos no Edificio auditorio-Pazo de Congresos, na Avda. de Beiramar en
Vigo.
2º.- Aprobar o Prego de prescripcións técnicas de 03/04/19 redactado polo Servizo de
Educación e o Prego de cláusulas administrativas particulares por procedemento aberto de
data 08/04/19 redactado polo Servizo de Contratación, que se inclúen no presente
expediente, para a contratación dos servizos auxiliares para o funcionamento da Aula de
Estudo, da Aula da Uned e outros espazos no Edificio Auditorio-Pazo de Congresos, na
Avda. de Beiramar en Vigo. por procedemento aberto.
3º.- Aprobar o gasto por importe de 169.338,14 euros (16.237,90 € na anualidade de 2019;
84.669,07 € na anualidade de 2020 e 68.431,17 € na anualidade de 2021, para a
contratación dos servizos auxiliares da Aula de Estudo, da Aula da Uned e outros espazos
no Edificio auditorio-Pazo de Congresos, na Avda. de Beiramar en Vigo, por procedemento
aberto, con cargo á partida presupostaria 3231.22.799.02 – Funcionamento aula estudos Av.
Beiramar, e bolsa de vinculación. O valor estimado do contrato estipúlase en 377.861,98 €.
No apartado 9.1 da Memoria do contrato recóllense os requisitos para a presentación da
documentación:
•

“Deberá ser un único arquivo dixital coas seguintes limitacións:
➢ Deberá ter unha extensión máxima de 30 follas por unha cara (teranse en
conta todos as follas, incluíndo índices, portadas, gráficos e demais follas
incorporadas).
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➢
➢
➢
➢
•

O tamaño da folla será A4.
A letra será tipo Arial de tamaño 12.
O espazo entre liñas será 1,15.
O arquivo dixital non debe superar os 8 MB de tamaño.

Cando a documentación achegada non cumpra cos requisitos de tamaño e número
de follas máximas descritas ou arquivo único, procederase a súa valoración técnica,
pero a puntuación será a metade dos puntos asignados a este criterio”.

No entanto, no apartado 6.A do Anexo I (FEC) do prego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP) non se recolleu por un erro mecanográfico a limitación a 30 follas.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A lexislación de procedemento administrativo faculta ás Administracións públicas
a rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros
materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos (artigo 109.2 LPAC).
No caso que nos ocupa advertiuse que no apartado 6.A do Anexo I (FEC) do PCAP non se
recolleu, por un erro mecanográfico, a limitación a 30 follas
Segundo.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme ao previsto no
apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP.
ACORDO
En base ao anterior, proponse á Xunta de Goberno local, en uso das facultades que lle
confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Rectificar o acordo da Xunta de Goberno local do 9 de maio de 2019 no referido á
aprobación do Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación
dos servizos auxiliares para o funcionamento da Aula de Estudo, da Aula da Uned e
outros espazos no Edificio Auditorio-Pazo de Congresos, na Avda. de Beiramar en
Vigo, cuxo apartado 6 do Anexo I (FEC) quedará redactado da forma seguinte:
“1º.- 6. CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN DOS SOBRES B E C
A) CONTIDO SOBRE B:
Incluirá o “Plan de organización e calidade do servizo”, co contido previsto no
apartado 7.A.1 desta FEC.
- Requisitos para a presentación da documentación:
➢ Deberá ser un único arquivo dixital coas seguintes limitacións:
• Deberá ter unha extensión máxima de 30 follas por unha cara (teranse en
conta todos as follas, incluíndo índices, portadas, gráficos e demais follas
incorporadas).

•
•
•
•

O tamaño da folla será A4.
A letra será tipo Arial de tamaño 12.
O espazo entre liñas será 1,15.
O arquivo dixital non debe superar os 8 MB de tamaño.

Cando a documentación achegada non cumpra cos requisitos de tamaño e número
de follas máximas descritas ou arquivo único, procederase a súa valoración técnica,
pero a puntuación será a metade dos puntos asignados a este criterio.
2º.- Dar conta ao Servizo de contratación para os trámites oportunos.”

Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
5(452).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DOS
SERVIZOS TÉCNICOS E DOCENTES PARA AS PISCINAS CUBERTAS DE
TRAVESAS, LAVADORES, TEIS E VALADARES E DOS SERVIZOS PARA
IMPARTIR ENSINANZAS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOS XIMNASIOS E
INSTALACIÓNS DEPENDENTES DA CONCELLERÍA DE DEPORTE. EXPTE.
2496/611.
Dáse conta da proposta da Mesa de Contratación de data 22/05/19, que di o
seguinte:
9.- Propostas de clasificación/clasificación
c) Procedemento aberto para a contratación dos servizos técnicos e docentes para as
piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e dos servizos para impartir
ensinanzas e actividades deportivas nos ximnasios e instalacións dependentes da
Concellería de Deporte (2.496-611)
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 da Lei 9/2017, do
8 de novembro, de contratos do Sector Público - LCSP), a adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación dos servizos
técnicos e docentes para as piscinas cubertas de Travesas, Lavadores, Teis e Valadares e
dos servizos para impartir ensinanzas e actividades deportivas nos ximnasios e instalacións
dependentes da Concellería de Deporte (2.496-611) na seguinte orde descendente:
Orde

Licitador

Puntuación total

1

FCC AQUALIA, S.A.

90,75

2

CLECE, S.A.

69,66
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Orde

Licitador

Puntuación total

3

UTE ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. e EBONE
SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L.

55,25

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, FCC AQUALIA, S.A., 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 150.2 LCSP):
1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do
prego de cláusulas administrativas particulares”.
Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a precedente proposta.

6(453).NOMEAMENTO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE
CATRO AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN XERAL, BAIXO A MODALIDADE
PREVISTA NO ARTIGO 10.1 D) DO RDL 5/2015, DE 30 DE OUTUBRO, POR UN
PERÍODO DE SEIS MESES PARA O SERVIZO DE XUVENTUDE. EXPTE.
34093/220.
Visto o informe de fiscalización do 22/05/19, dáse conta do informe-proposta de data
21/05/19, asinado pola xefa da Área de Recursos Humanos e Formación e o
concelleiro-delegado de Xestión Municipal e Persoal, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1.- Con data 14/02/19, a xefa do Servizo de Xuventude, coa conformidade da Concelleira
Delegada de Xuventude, por delegación, remite oficio manifestando a urxente necesidade
de proceder ao nomeamento interino por acumulación de tarefas de, entre outras, catro
auxiliares de administración xeral para o correcto desenvolvemento das funcións
encomendadas.
2.- En resposta a esta petición, o concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal,
mediante instrución de servizo de data 16/05/19 solicitou á Área de Recursos Humanos e
Formación o inicio de expediente administrativo para proceder á maior brevidade posible a
correspondente proposta de nomeamento interino por acumulación de tarefas á Xunta de
Goberno Local de catro auxiliares de administración xeral por acumulación de tarefas,
previsto no artigo 10.1.d). do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se

aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, por un período
máximo de seis meses.
3.- Con data 16/05/19, emítese polo Técnico de Organización e Planificación informe
técnico, que inclúe a proposta de gasto, estado de execución do Capítulo I do orzamento e
da incidencia no mesmo do gasto a propoñer.
En consecuencia, e en cumprimento das previsións legais contempladas na norma indicada,
procede a emisión de informe-proposta ao abeiro do establecido no artigo 172 do Real
Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF).
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
I.- Lexislación aplicable
- Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro. Texto Refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público.
A preferente aplicabilidade do Dereito estatal de carácter básico en materia de emprego
público local deriva das previsións de dous fundamentais preceptos:
-O artigo 128 do 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, que establece
en canto ás ofertas de emprego público que:
“1. Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un
mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año
correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y
a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica
estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las
Administraciones Públicas.”
-O artigo 133 do mesmo Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, que efectúa unha
determinación legal do réxime xurídico aplicable á selección dos funcionarios de
Administración Local, establecendo expresamente que:
“El procedimiento de selección de los funcionarios de Administración local se ajustará a la
legislación básica del Estado sobre función pública, y se establecerá teniendo en cuenta la
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se
hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.”
Tal preferencia expresa resulta inherente á vocación unificadora do lexislador en materia de
función pública; así o ven interpretando a xurisprudencia do Tribunal Superior de Xustixa de
Galicia, a efectos do cal resulta salientable a STSJ de Galicia 120/2017, de 01.03.2017,
dictada en materia de persoal, en cuxo fundamento de dereito FD 4º sinala o seguinte:
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"FD CUARTO.(….) De tan largas citas jurisprudenciales hemos de quedarnos con tres ideas básicas: 1º)
cabe una interpretación integradora de la normativa básica estatal y la legislación
autonómica de desarrollo, en todo caso ésta última solo es aplicable a los entes locales una
vez hecha exclusión de la legislación estatal que opera como derecho supletorio de primer
grado; (…....) Pero tampoco podemos olvidar que, como señalan los recurrentes, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 3.2 del Real Decreto legislativo 1/2008 por la que se aprobó
el texto refundido de la Ley de Función Pública de Galicia, el art. 168 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y la Disposición Final Primera de
la Ley 7/2007, por la que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, en relación a
la regulación de la función pública local es de preferente aplicación la legislación básica
estatal a la legislación autónomica sobre función pública.” A citada sentenza foi declarada
firme por Providencia do Tribunal Supremo 08/03/2018 (R. Casación 3105/2017).
En similar senso, a STJG de 15 de febreiro de 2017 afírmase que:
“......según el artículo 3.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (…......) “El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación
estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de
las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local, lo cual revela, a la vez que
una preferencia de la normativa estatal para la regulación de esta materia, la
reconducción de la función pública local al régimen general de la función pública. Al
mismo tiempo, significa que la función pública local debe formar parte del
ordenamiento de la función pública desarrollado a partir del bloque de la
constitucionalidad concretado en torno al 149.1.18ª de la Constitución.”
II.- Nomeamento de funcionarios interinos por exceso ou acumulación de tarefas:
Consonte ao artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (en diante,
TREBEP), os/as funcionarios/as interinos son aqueles/as que, por razóns expresamente
xustificadas de necesidade e urxencia, son nomeados/as como tales para o desempeño de
funcións propias de funcionarios/as de carreira, cando se de algunha das circunstancias
consignadas no devandito precepto, entre as cales se atopa o exceso ou acumulación de
tarefas polo prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce meses (apartado d).
De igual xeito o apartado 2 establece que a selección de funcionarios interinos farase
mediante procedementos áxiles que respectarán en todo caso os principios de igualdade,
mérito, capacidade e publicidade.
O nomeamento deberá recaer en persoas que reúnan as condicións esixidas para o ingreso
no Corpo ó que pertenza o posto de traballo. Dito nomeamento será revocado ademais de
polas causas previstas no artigo 63 do EBEP, cando finalice a causa que deu lugar ao seu
nomeamento, de acordo co art. 10 apartado 3, neste caso o exceso ou acumulación de
tarefas por un prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce meses.

Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ao corpo ao que pertenza a
vacante, neste caso (posto cód. 138-auxiliar), da vixente Relación de Postos de Traballo
(RPT), aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de
2010 e modificacións puntuais aprobadas con posterioridade.
O artigo 10.6 do TREBEP establece que dito persoal interino cuxa designación sexa
consecuencia da execución de programas de carácter temporal ou do exceso ou
acumulación de tarefas por prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce
meses, poderá desempeñar os servizos que se lle encomenden na unidade administrativa
na que se produza o seu nomeamento ou noutras unidades administrativas nas que
desempeñe funcións análogas, sempre que, respectivamente, ditas unidades participen no
ámbito de aplicación do citado programa de carácter temporal, co límite de duración
sinalado neste artigo, ou estean afectadas pola mencionada acumulación de tarefas.
Así mesmo e de acordo coas Instrucións en materia de planificación e xestión de recursos
humanos para o ámbito deste Concello, actualizadas mediante acordo da Xunta de Goberno
Local na súa sesión de data 29 de xaneiro de 2016, o recurso ao persoal funcionario interino
-ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase unicamente en casos excepcionais e para
cubrir necesidades urxentes e inaprazables, restrinxíndose aos sectores, funcións e
categorías profesionais indicados como prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos
servizos públicos esenciais, que deberá acreditar debida e motivadamente o servizo ou
unidade peticionaria do efectivo, baixo a responsabilidade da xefatura do servizo
correspondente, e requirirá a previa emisión de informe técnico cuantificativo do estado de
execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a propoñer, o cal deberá ser
incorporado ao expediente administrativo.
Ademais do anterior é necesaria a comprobación no informe de fiscalización do
cumprimento das previsións contidas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera.
É preciso lembrar o informado no expediente 31808-220 (capítulo I dos orzamentos
municipais para 2019) en relación a necesidade de conter o recurso a nomeamentos
interinos e limitar ditos nomeamentos a supostos excepcionais, destacando a estos efectos
“Respecto das contratacións laborais temporais/nomeamentos interinos por acumulación de
tarefas, deberá limitarse aos mínimos imprescindibles para dar cobertura aos servizos por
vacacións ou situacións similares de falta de efectivos do persoal ou acumulacións de
tarefas sobrevidas e que non poidan ser previstas polos responsables dos servizos, sempre
que se trate de casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables. Para
a contratación de persoal deberá terse en conta as necesidades globais de todos os
servizos municipais, priorizando as mesmas segundo as instrucións recibidas.”
En canto ao establecemento da xornada e horarios de traballo, a xornada desenvolverase
no horario establecido pola Xefatura do Servizo ou Área, podendo ser en horario de mañá
ou tarde, ou xornada partida ou a quendas, garantíndose os períodos de descanso
regulamentarios, de acordo coas determinacións reflectidas no apartado 3 das Instrucións
sobre xornada e horarios de traballo, aprobadas mediante acordo da Xunta de Goberno
Local de data 15 de febreiro de 2013, con corrección de erros adoptada mediante acordo da
Xunta de Goberno Local, de data 20 de maio de 2013.
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III.- Xustificación da necesidade e urxencia:
Segundo consta no escrito de data 14/02/19 da xefa do Servizo de Xuventude, coa
conformidade da Concelleira Delegada de Xuventude, por delegación, así coma na
instrución do concelleiro delegado de Xestión Municipal de data 16/05/19, no que se ordena
o inicio do expediente, o presente é un dos casos excepcionais para cubrir necesidades
urxentes e inaprazables das restrinxidas aos sectores, funcións e categorías profesionais
que se consideran prioritarios ou que afectan ao funcionamento dos servizos públicos
esenciais, de acordo co esixido no artigo 19 da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos
Xerais do Estado para o exercicio 2017, e, de igual xeito, o disposto na Lei 5/2014, de 27 de
maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de
decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, en relación coa
mesma e, nas instrucións en materia de planificación e xestión de recursos humanos para o
ámbito do Concello de Vigo derivadas da aplicación das previsións contidas as anteriores
leis, aprobadas pola Xunta de Goberno Local, nas súas sesións de data 20 de xuño e 29 de
agosto de 2014 e que foron actualizadas na sesión do mesmo Órgano de 29 de xaneiro de
2016, expte. 27576/220.

IV.- Proposta de gasto:
Segundo o informe técnico emitido polo Técnico de Organización e Planificación, que consta
no expediente, o nomeamento interino proposto por un período máximo de seis meses de
catro auxiliares de administración xeral para o Servizo de Xuventude, supón un gasto de
47.223,08 €, e ao que haberá que engadirse a cantidade de 14.969,28 € en concepto de
Seguridade Social a cargo da Empresa.
O referido gasto imputarase con cargo a aplicación orzamentaria 920.0.140.00.00 "outras
modalidades de nomeamento persoal non permanente".
V. - Verificación das listas de reserva:
Segundo consta no Informe de verificación administrativa obrante no expediente “Que
verificadas as listaxes de reserva para a categoría de Auxiliar de administración xeral,
existen listaxes vixentes con persoas en condicións de ser notificadas.
Que verificadas a listaxes indicadas, e sempre a salvo de erro ou omisión, procede o
chamamento de Dª Ana Rodríguez Ramilo, con DNI ***0528**, D. Fernando Bravo Segura,
con DNI ***7609**, D. Gabriel Alemany Cabieces, con DNI ***8604** e D. Juan Carlos
Álvarez del Pozo, con DNI ***7127**, de conformidade cos Criterios de xestión das listas de
reserva aprobados pola Xunta de Goberno Local e vixentes para o ámbito do Concello de
Vigo e á vista dos datos proporcionados polo programa informático en desenvolvemento
para a xestión das listas de reserva do servizo de Administración Electrónica.”.
Os/as mesmos/as aceptaron expresamente, mediante escritos que constan anexados ao
expediente, optar aos referidos nomeamentos interinos por acumulación de tarefas segundo
o disposto no artigo 10.1 d) do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, acreditando

neste Área de Recursos Humanos os requisitos e demais condicións para o desempeño do
posto.

VI. - Competencia:
De conformidade co réxime de atribucións en materia de persoal e xestión económica do
mesmo contemplado na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sustentabilidade da
Administración Local, reflectidas no artigo 127.1 g) e h) da norma indicada; e nos termos e
condicións, alcance e contido do informe de fiscalización que pola Intervención Xeral
Municipal se emita; previa a conformidade da xefa da Área de Recursos Humanos e
Formación e do Sr. Concelleiro-Delegado da Area de Xestión Municipal, nos termos das
delegacións competenciais efectuadas en datas 19/06/2015 e 30/12/2016, elévase á Xunta
de Goberno Local a seguinte:

PROPOSTA DE ACORDO
PRIMEIRO: Declarar a urxencia no nomeamento de catro funcionarios/as interinos/as por
acumulación de tarefas, como auxiliares de administración xeral ao abeiro do exposto no
artigo 10.1.d) do TREBEP, por un período máximo de seis meses, finalizando a relación de
servizo transcorrido dito período, xustificadas nas necesidades do Servizo de Xuventude,
contidas no escrito do 14/02/19 e, en consecuencia, autorizar o gasto por importe de
47.223,08 € , xunto aos custos de Seguridade Social reflectidos no informe técnico, con
cargo á aplicación orzamentaria 920.0.140.00.00, para facer fronte aos referidos
nomeamentos.

SEGUNDO: Nomear como funcionarios/as interinos/as por acumulación de tarefas por un
período máximo de seis meses, como Auxiliares de administración xeral a: Dª Ana
Rodríguez Ramilo, con DNI ***0528**, D. Fernando Bravo Segura, con DNI ***7609**, D.
Gabriel Alemany Cabieces, con DNI ***8604** e D. Juan Carlos Álvarez del Pozo, con DNI
***7127**, na súa condición de seguintes aspirantes nas listas que superaron todos os
exercicios e de conformidade cos Criterios de xestión das listas de reserva aprobados pola
Xunta de Goberno Local e vixentes para o ámbito do Concello de Vigo e á vista dos datos
proporcionados polo programa informático en desenvolvemento para a xestión das listas de
reserva.
TERCEIRO: Dispoñer que os referidos nomeamento faranse de conformidade co disposto
no Art. 10.1.d) do TREBEP, rematando cando transcorran os seis meses dende a data do
nomeamento nos termos legalmente previstos, percibindo como retribucións o importe do
soldo, retribucións complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto
(posto cód. 138-auxiliar), sendo adscritos/as ao Servizo de Xuventude, sen prexuízo de que
de conformidade co disposto no artigo 10.6 do TREBEP, poidan desempeñar as súas
funcións noutros servizos municipais, para cubrir necesidades urxentes e inaprazables,

S. extr. urx. 24/05/19

restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren
prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais.
CUARTO: Establecer que a xornada laboral dos/das funcionarios/as interinos/as
nomeados/as desenvolverase no horario establecido pola Xefatura do Servizo ou Área,
podendo ser en horario de mañá ou tarde, ou xornada partida ou a quendas, garantíndose
os períodos de descanso regulamentarios, de acordo coas determinacións reflectidas no
apartado 3 das Instrucións sobre xornada e horarios de traballo, aprobadas mediante acordo
da Xunta de Goberno Local de data 15 de febreiro de 2013, con corrección de erros
adoptada mediante acordo da Xunta de Goberno Local, de data 20 de maio de 2013.
QUINTO: Instar a Xefatura da Área/Servizo para a realización do correspondente
documento organizativo no cal se analicen as necesidades estruturais e temporais de
efectivos nos departamentos ao seu cargo, establecendo a obriga de remitilo á Concellaríadelegada de xestión municipal para a realización das actuacións pertinentes.

SEXTO: Notificar o presente acordo aos/ás aspirantes nomeados/as, á Xefa do Servizo de
Xuventude, á Intervención Xeral, ao persoal técnico da Área de Recursos Humanos e
Formación e, ao Comité de Persoal, aos efectos oportunos.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 MES a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 MESES tamén dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto
administrativo firme, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

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

7(454).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS NA CONTRATACIÓN DA
PRESTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO MUNICIPAL DE AMPLIACIÓN,
SUBSTITUCIÓN,
MANTEMENTO,
CONSERVACIÓN,
REPARACIÓN,
SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN E EXPLOTACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE
REGULACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS E
CIRCULACIÓN DE PEÓNS NA REDE VIARIA DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE.
105916/210.
Dáse conta da proposta da Mesa de Contratación do 24/05/19, que di o seguinte:
4.- Apertura económica (Propostas de clasificación)

a) Procedemento aberto para a contratación de servizos de xestión integral e
mantemento de sistemas de regulación e control do tráfico no Concello de Vigo (105.916210)
Á vista das actuacións e acordos desta Mesa de Contratación e do informe 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 da Lei
9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público - LCSP), a adopción do seguinte
acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación de servizos de
xestión integral e mantemento de sistemas de regulación e control do tráfico no Concello de
Vigo (105.916-210) na seguinte orde descendente:

1

Licitador

Puntuación total

UTE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL,
S.A. e ETRA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.A.

98,60 puntos

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, UTE EQUIPOS DE
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A. e ETRA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.A., 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 150.2 LCSP):
1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do
prego de cláusulas administrativas particulares”.

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

8(455).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE DE
FORMACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE NOVO INGRESO DO SERVIZO DE
BOMBEIROS DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 5678/213.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 22/05/19,
e o informe de fiscalización do 23/05/19, dáse conta do informe-proposta do
13/05/19, asinado polo xefe do Área de Seguridade e Mobilidade, o concelleirodelegado de Área e o concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o
seguinte:

S. extr. urx. 24/05/19

NORMATIVA DE APLICACIÓN
•

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP).

•

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 8RLCSP no que non se
opoña á Lei 9/2017.

•

Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
xeneral da Lei de contratos das administracións públicas (RLCAP) no que no se
opoña á Lei 9/2017.

•

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL).

•

Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
Lei 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia (LALGA).

ANTECEDENTES
Primeiro.- Mediante resolución de 01 de marzo de 2019 o concelleiro-delegado da Área
de Seguridade e Mobilidade acordou iniciar o procedemento de contratación para o servizo
de formación para os funcionarios de novo ingreso do Servizo de Bombeiros. Esta
resolución foi asinada pola Secretaria do Goberno Local o 10 de maio de 2019.
Segundo.- No expediente tramitado ó efecto consta entre outra a seguinte documentación:
•

Informe xustificativo da necesidade e idoneidade do contrato asinado polo xefe
do servizo de Bombeiros e o concelleiro-delegado da Área de Seguridade e
Mobilidade o 1 de marzo de 2019.

•

Resolución de inicio do expediente de contratación do concelleiro-delegado de
Seguridade e Mobilidade de 1 de marzo de 2019, asinado pola Secretaria do
Goberno Local o 10 de maio de 2019.

•

Prego de prescricións técnicas particulares (PPT) de 10 de maio de 2019,
asinado polo xefe da Área de Seguridade e Mobilidade.

•

Memoria xustificativa do contrato, asinada polo xefe da Área de Seguridade e
Mobilidade co conforme do concelleiro-delegado da Área de Seguridade e
Mobilidade de 10 de maio de 2019.

Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación por
procedemento aberto simplificado do servizo de Formación para funcionarios de
novo ingreso do Servizo de Bombeiros asinado pola técnica de Administración
Xeral e a xefa do Servizo de Contratación o 13 de maio de 2019.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
•

Primeiro.- O expediente de contratación, de acordo co disposto no artigo 116.1 da LCSP,
iniciarase polo Órgano de Contratación motivando a necesidade do contrato nos termos
previstos no artigo 28 desta lei. No concello de Vigo esta competencia esta delegada por
acordo da Xunta de Goberno Local de 19 de xuño de 2015 nos concelleiros de Area. O
concelleiro-delegado da Área de Seguridade e Mobilidade mediante resolución de 01 de

marzo de 2019 autorizou o inicio da tramitación deste expediente de contratación.
Resolución asinada pola Secretaria do Goberno Local o 10 de maio de 2019.
Segundo.- Dado o obxecto o tipo de contrato é de servizo (art. 17 LCSP). O procedemento
elixido para a contratación é o aberto simplificado (art. 159.1 LCSP) por razón da contía,
polo que ao tratarse dun procedemento aberto non é necesaria a súa xustificación.
Terceiro.- O expediente refírese á totalidade do obxecto do contrato e no mesmo consta, tal
e como prevé o artigo 116 apartados 2 e 3 da LCSP o prego de cláusulas administrativas
particulares e o prego de prescricións técnicas.
Cuarto.- No expediente xustificase a necesidade e idoneidade do contrato de conformidade
cos artigos 28 e 116.1 da LCSP.
Quinto.- Na memoria xustifícase a non división en lotes (artigo 116.4.g) LCSP), a
insuficiencia de medios (artigo 116 LCSP) o prezo e a súa xustificación (artigo 100 e
seguintes LCSP), o valor estimado do contrato (artigo 116.4.d) LCSP), os criterios de
adxudicación e fórmulas de valoración (artigo 145 e146 LCSP), as condicións especiais de
execución (art. 202.1 LCSP), o principio de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financiera (artigo 7.3 d Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril).
Sexto.- De conformidade coa disposición adicional terceira, apartado 8 da LCSP e a
disposición adicional oitava, apartado e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local (LRBRL), requírese o informe preceptivo da Asesoría Xurídica do Concello
de Vigo.
Sétimo.- O artigo 116.3 e o apartado 3 da disposición adicional terceira da LCSP, dispoñen
que ao expediente se incorporará o certificado de existencia de crédito ou documento que
legalmente o substitúa. Este documento, xunto co informe de fiscalización previa,
incorporarase pola Intervención Xeral ao procedemento con carácter previo á aprobación
polo órgano de contratación.
Oitavo.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme ó previsto na
Disposición adicional segunda apartado 11 da LCSP. A resolución deberá ser motivada e
aprobará o expediente de contratación, dispoñendo a apertura do procedemento de
adxudicación (artigo 117 LCSP) e implicará a aprobación do gasto.
A vista do exposto, e previo informe da Asesoría Xurídica e da Intervención Xeral do
Concello de Vigo, 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:
“1º Aprobar o expediente de contratación por procedemento aberto simplificado do
servizo de Formación para funcionarios de novo ingreso do Servizo de Bombeiros
que contén o prego de prescricións técnicas asinado polo xefe da Área de
Seguridade e Mobilidade en data 10 de maio de 2019.
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2º. Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a
contratación, redactado polo Servizo de Contratación e asinado pola técnica de
Administración Xeral e a xefa do Servizo de Contratación o 13 de maio de 2019.
3º.- Autorizar o gasto por importe de 77.000,00 euros ( prestación exenta de IVE,
artigo 20 Lei 37/1992 do IVE), que se imputará á aplicación orzamentaria
13602279910 “Cursos de formación impartidos por empresas", do presuposto do
exercicio de 2019.
4º Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista.”

Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
9(456).ADDENDA Ó CONVENIO ENTRE CONCELLO DE VIGODEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A MELLORA DE INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO, PARA A SÚA ADECUACIÓN
FINANCEIRA. EXPTE 4969/440.
Visto o informe xurídico de data 15/05/19 e o informe de fiscalización do 22/05/19,
dáse conta do informe-proposta de data 13/05/19, asinado polo xefe do Servizo
Administrativo e Control Orzamentario, o xefe da Área de Investimentos, o
concelleiro-delegado da Área de Fomento e o concelleiro-delegado de Orzamentos e
Facenda, que di o seguinte:
I.- ANTECEDENTES
1.- En data 2 de xaneiro de 2018, a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de
Vigo asinan o “Convenio de colaboración para a mellora de instalacións deportivas no termo
municipal de Vigo”.
2.- Os investimentos vinculados ao presente convenio se desenvolveran en relación directa
coas seguintes actuación:
a) Renovación das instalacións de céspede sintético en campos de fútbol municipais e
mellora dos sistemas de alumeado artificial e instalacións técnicas, cun orzamento
previsto de 2.900.000,00 euros.
b) A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77, cun orzamento previsto de
2.191.542,30 euros.
c) A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a grada de río, cun orzamento
previsto de 1.124.523,25 euros.
d) Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións complementarias en Quirós,
cun orzamento previsto de 2.985.431,06 euros.
III.- PROPOSTA DE REAXUSTE DE ANUALIDADES:
1.- En relación a financiación das actuacións obxecto do convenio, nos atopamos coa

necesidade de proceder a adecuación financeira de acordo coa realidade da previsión final
para a execución do convenio, para o cal se deberá atender o recollido na cláusula segunda
"importe e financiamento", a cal en relación as obrigas económicas indica o seguinte:
A Deputación Provincial de Pontevedra comprométese a achegar, para a execución dos
investimentos previstos no obxecto deste convenio, a contía de cinco millóns cinco centos
vinte un mil corenta e sete euros con dezanove céntimos (5.520.897,97 euros).
A financiación comprometida pola Deputación Provincial de Pontevedra terá carácter
definitiva consonte á táboa que se inxire a continuación:
Investimento
Renovación das instalacións de céspede sintético en campos
de fútbol municipais e a mellora dos sistemas de alumeado
artificial e instalacións técnicas.

Exercicio 2017

Exercicio 2018

870.000,00

870.000,00

A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77

657.462,69

657.462,69

A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a grada
de río.

426.679,63

248.034,32

Construción pavillón deportivo cuberto
complementarios en Quirós
TOTAL

895.629,32

895.629,32

2.849.771,64

2.671.126,33

e

instalacións

Pola súa banda, o Concello de Vigo obrígase a achegar a contía de tres millóns seiscentos
oitenta mil seiscentos noventa e oito euros con trece céntimos (3.680.598,64 euros),
desagregados da forma seguinte:
Investimento

Exercicio 2018

Exercicio
2019

Renovación das instalacións de céspede sintético en campos
de fútbol municipais e a mellora dos sistemas de alumeado
artificial e instalacións técnicas.

400.000,00

760.000,00

A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77

300.000,00

576.616,92

60.000,00

389.809,30

600.000,00

594.172,43

1.360.000,00

2.320.598,64

A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a grada
de río.
Construción pavillón deportivo cuberto
complementarias en Quirós
TOTAL

e

instalacións

2.- Así mesmo a cláusula terceira "execución do convenio" se indica "Non obstante, o
eventual reaxuste das anualidades da execución dos ditos contratos, poderá dar lugar ao
reaxuste das anualidades do presente convenio, a cuxo efecto o Concello de Vigo, previa
proposta da Comisión de Seguimento do convenio, dará audiencia á Deputación Provincial
no expediente que se inicie para o reaxuste das anualidades de calquera dos ditos contratos
e da resolución que se dite.."
3.- As propostas de financiación recollidas no convenio asinado con data de 2 de xaneiro de
S. extr. urx. 24/05/19

2018, recolle a previsión inicial da financiación comprometida por ambas entidades, polo cal
e oportuno proceder ao a reaxuste de anualidades indicado no convenio e de acordo con
seguintes datos sobre a execución dos contratos adxudicados:
Nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77, cun orzamento previsto de
2.191.542,30 euros.
37/441
CONTRATO
MAIOR
OBRAS Adxudicación
ACONDICIONAMENTO
DE
ESPAZO
DE
USO
DEPORTIVO NA RÚA ROMIL Nº77

1.847.908,47 €

5706/440 - COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE Adxudicación
DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE ESPAZO
POLIDEPORTIVO CUBERTO NA RÚA ROMIL, 77

8.470,00 €

Adxudicación
5781/440 - ASISTENCIA TÉCNICA Á DIRECCIÓN DE
OBRA MUNICIPAL PARA O CONTROL E SEGUIMENTO
DA EXECUCIÓN DA OBRA DE ACONDICIONAMENTO DE
ESPAZO POLIDEPORTIVO CUBERTO NA RÚA ROMIL,
77
Total

17.545,00 €

1.873.923,47 €

Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións complementarias en Quirós,
cun orzamento previsto de 2.985.431,06 euros.
64/441 - CONTRATO MAIOR DE OBRAS DE "PAVILLÓN Adxudicación
POLIDEPORTIVO
CUBERTO
E
INSTALACIÓNS
COMPLEMENTARIAS PARA A COMPLETA URBANIZACIÓN
DAS PARCELAS Nº28 E29 DO PLAN PARCIAL S.U.P. P.P. 1
QUIRÓS"

3.079.173,60 €

5707/440 - COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE Adxudicación
DAS OBRAS PARA A EXECUCIÓN DO PAVILLON
POLIDEPORTIVO
CUBERTO
E
INSTALACIÓN
COMPLEMENTARIAS PARA A COMPLETA URBANIZACIÓN
DAS PARCELAS Nº 28 E 29 DO PLAN PARCIAL S.U.P.P. 1
QUIROS

13.547,33 €

124/441 (180170760) - ASISTENCIA TÉCNICA Á DIRECCIÓN Adxudicación
DE OBRA MUNICIPAL PARA O CONTROL E SEGUIMENTO
DA EXECUCIÓN DA OBRA DO PAVILLON POLIDEPORTIVO
CUBERTO E INSTALACIÓN COMPLEMENTARIAS PARA A
COMPLETA URBANIZACIÓN DAS PARCELAS Nº 28 E 29 DO
PLAN PARCIAL S.U.P.P. 1 QUIROS

17.545,00 €

Total

3.110.265,93 €

Renovación das instalacións de céspede sintético en campos de fútbol municipais e
mellora dos sistemas de alumeado artificial e instalacións técnicas, cun orzamento
previsto de 2.900.000,00 euros.
86/441 - CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE Adxudicación
CÉSPEDE ARTIFICIAL E INSTALACIÓNS NO CAMPO DE
FÚTBOL DE NAVIA, NO CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXOEIRO,
NO CAMPO DE FÚTBOL DE CANDEAN, NO CAMPO DE
FÚTBOL DE A BOUZA E NO CAMPO DE FÚTBOL DE
BALTASAR PUJALES-BOUZAS

1.702.085,41 €

199/441 COORDINACION DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS Adxudicación
OBRAS DE RENOVACIÓN DE CÉSPEDE ARTIFICIAL E
INSTALACIÓNS NO CAMPO DE FÚTBOL DE NAVIA, NO
CAMPO DE FÚTBOL DE MEIXOEIRO, NO CAMPO DE
FÚTBOL DE CANDEÁN, NO CAMPO DE FÚTBOL DE A
BOUZA E NO CAMPO DE FÚTBOL DE BALTASAR PUJALES

5.910,43 €

5733/440 (180158796) - REDACCIÓN DE PROXECTO E Adxudicación
DIRECCIÓN ARQUEOLÓXICA DE SONDAXES DA OBRA DE
RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS NO CAMPO DE FÚTBOL
DE MONTE DA MINA

4.011,89 €

CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DE Licitación
INSTALACIÓNS NO CAMPO DE FÚTBOL DO MONTE DA
MINA-CASTRELOS E NO CAMPO DE FÚTBOL DE SAN
ANDRÉS DE COMESAÑA E RENOVACIÓN DO CÉSPEDE
ARTIFICIAL E INSTALACIÓNS NO CAMPO DE FÚTBOL AS
RELFAS-SÁRDOMA”. EXPTE. 219/441

718.270,05 €

PROXECTO DE OBRA EN PREPARACIÓN: CAMPO DE Licitación
FÚTBOL DA GUÍA (MELLORA TERREO DE XOGO,
ALUMEADO E INSTALACIÓNS TÉRMICAS

341.943,53 €

PROXECTO DE OBRA EN PREPARACIÓN: CAMPO DE Licitación
FUTBOL DE FROGOSELO (TERREO DE XOGO )

190.000,00 €

PROXECTO DE OBRA EN PREPARACIÓN: CAMPO DE Licitación
FUTBOL DO BAO (MELLORA ILUMINACIÓN)

130.000,00 €

Total

3.002.861,82 €

Renovación integral de dous pavillóns deportivos e a grada de río, cun orzamento
previsto de 1.124.523,25 euros.
87/441 (180126337) - CONTRATO MAIOR DE OBRAS DE Adxudicación
ACONDICIONAMENTO DE ESPAZOS DEPORTIVOS BAIXO

1.391.000,00 €

S. extr. urx. 24/05/19

A GRADA DE RÍO DE BALAÍDOS
5294/440 (180008617) - CONTRATO MENOR SERVIZOS Adxudicación
REDACCIÓN PROXECTO OBRAS PISTAS IMD BAIXO
GRADA BALAÍDOS

21.719,00 €

167/441 (180195234) - ASISTENCIA TÉCNICA Á DIRECCIÓN Adxudicación
DE OBRA MUNICIPAL PARA O CONTROL E SEGUIMENTO
DA EXECUCIÓN DA OBRA ?ACONDICIONAMENTO DE
ESPAZOS DEPORTIVOS DO I.M.D. BAIXO A GRADA DE RÍO
DE BALAÍDOS

17.787,00 €

147/441 (180187439) - COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E Adxudicación
SAÚDE
DAS
OBRAS
DE
OBRAS
DE
"ACONDICIONAMENTO DE ESPAZOS DEPORTIVOS DO
IMD BAIXO A GRADA DE RÍO DE BALAÍDOS"

6.500,00 €

Total

1.437.006,50 €

4.- Que o pacto “NOVENO” do convenio prevé a constitución dunha COMISIÓN DE
SEGUIMENTO E CONTROL, que terá por obxecto o seguimento e coordinación da
execución deste convenio e resolución das dúbidas que poidan producirse na súa
interpretación, a cal estará integrada por tres representantes de cada unha das
Administracións asinantes, un dos cales terá carácter técnico. Entre as competencias de dita
comisión de seguimento atopase a de "emisión informe en relación coa necesidade do
reaxuste da anualidade do convenio e en relación con cantas incidencias se produzan na
execución dos contratos a que este se refire."
Dita Comisión de Seguimento reunirase cando o estime convinte o seu responsable, por
decisión propia ou a petición de calquera dos seus membros. As súas reunións terán lugar
na Casa do Concello de Vigo ou na Deputación de Pontevedra, segundo acorden as partes.
Na súa reunión constituínte designarase ao responsable da mesma e ao seu secretario, que
levantará acta das súas reunións.
5.- A vista dos antecedentes con data 12 de abril de 2019 a Comisión de seguimento do
"Convenio de colaboración para a mellora de instalacións deportivas no termo municipal de
Vigo" e de acordo co estipulado sobre as competencias desta comisión, acordou por
unanimidade a proposta técnica para a adecuación financeira e o prazo do convenio
formulada polo Concello de Vigo e proceder a dar traslado do mesmo a ambas entidades
para proceder ao desenvolvemento do correspondentes expediente administrativo
conducente a aprobación dunha addenda ao convenio de acordo cos seguintes acordos:
Primeiro: Recoñecer as actuacións executadas polo Concello de Vigo en relación ao obxecto
do "Convenio de colaboración para a mellora de instalacións deportivas no termo municipal
de Vigo".
Segundo: Aprobar a seguinte proposta de financiación e anualidades:
En relación a proposta de financiación da Deputación Provincial de Pontevedra (se mantén

a previsión inicial do convenio)

Investimento

Exercicio 2017

Exercicio
2018

Renovación das instalacións de céspede sintético en
campos de fútbol municipais e a mellora dos sistemas
de alumeado artificial e instalacións técnicas.

870.000,00

870.000,00

A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77

657.462,69

657.462,69

A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a
grada de río.

426.679,63

248.034,32

Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións
complementarios en Quirós

895.629,32

895.629,32

2.849.771,64

2.671.126,33

TOTAL

Pola súa banda, as aportacións do Concello de Vigo deben axustarse a seguinte proposta:
Investimento

Exercicio 2018

Exercicio 2019

Renovación das instalacións de céspede sintético en
campos de fútbol municipais e a mellora dos sistemas de
alumeado artificial e instalacións técnicas.

664.000,00

598.861,82

A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77

470.000,00

88.998,09

A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a
grada de río.

375.653,79

386.638,26

Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións
complementarias en Quirós

985.000,00

334.007,29

2.494.653,79

1.408.505,46

TOTAL

De acordo coa proposta de axuste de anualidades o Concello de Vigo comprometese
en financiar calquera modificación ou alteración que se produza no ámbito de
execución deste obra e que leve implícito un maior gasto en relación a financiación
indicada.
III.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE ADENDA PARA A ADECUACIÓN FINANCEIRA E
ANUALIDADES DO CONVENIO:
A vista dos antecedentes descritos en relación a adecuación financeira e a proposta de
addenda, aprobada pola Comisión de Seguimento na reunión do 12 de abril de 2019,
procede informar que os compromisos económicos para o Concello de Vigo se establecen
en base ao acordo de finanaciación nos seguintes importes máximos:

S. extr. urx. 24/05/19

Investimento

Exercicio 2018

Exercicio 2019

Renovación das instalacións de céspede sintético en
campos de fútbol municipais e a mellora dos sistemas de
alumeado artificial e instalacións técnicas.

664.000,00 €

598.861,82 €

A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77

470.000,00 €

88.998,09 €

A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a
grada de río.

375.653,79 €

386.638,26 €

Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións
complementarias en Quirós

985.000,00 €

334.007,29 €

TOTAL

2.494.653,79 €

1.408.505,46 €

Os créditos do ano 2018, correspondese coa execución do orzamento 2018 e os
correspondentes ao ano 2019 serán de aplicación as seguintes partidas orzamentarias:
Investimento

aplicación

Exercicio 2019

Renovación das instalacións de céspede
sintético en campos de fútbol municipais e a
mellora dos sistemas de alumeado artificial e
instalacións técnicas.

3420.632.00.14

598.861,82 €

A nova instalación deportiva cuberta na rúa
Romil 77

3420.622.00.07

88.998,09 €

A renovación integral de dous pavillóns
deportivos e a grada de río.

3420.632.00.09

386.638,26 €

Construción pavillón deportivo cuberto e
instalacións complementarias en Quirós

3420.622.00.06

334.007,29 €

A Excma. Deputación de Pontevedra, en sesión plenaria de 30 de abril de 2019, acordou
aprobar o texto da addenda proposta que inclúe os seus compromisos de gasto.
Por todo o exposto, previo informe xurídico e da Intervención Xeral do Concello de Vigo,
proponse á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
PRIMEIRO.- Aprobar o texto da ADDENDA Ó "CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
EXCMO. CONCELLO DE VIGO E A EXCMA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A
MELLORA DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO, PARA A
SÚA ADECUACIÓN FINANCEIRA.”, cuxo texto se transcribe como sigue:
ADDENDA Ó CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO E A
EXCMA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A MELLORA DE INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO, PARA A SÚA ADECUACIÓN FINANCEIRA
Vigo,

de

de 2019

REUNIDOS
Dunha parte, Dona María del Carmen Silva Rego, Presidenta da Deputación Provincial de
Pontevedra, na representación legal que da mesma lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de
2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Doutra, Don Abel Caballero Álvarez, Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, na representación
legal que desta Administración municipal lle atribúe o artigo 124.4.a) do mesmo texto legal.
Interveñen, en calidade de secretaria do goberno local do Concello de Vigo, Dª Mª Concepción
Campos Acuña e, como secretario xeral da Deputación de Pontevedra, D. Carlos Cuadrado
Romay, que dan fe do acto que se celebra.
Ámbalas dúas partes declaran e se recoñecen mutuamente a capacidade e a representación
necesaria para a sinatura do presente convenio de colaboración, e a estes efectos
EXPOÑEN
I.- Con data 2 de xaneiro de 2018, a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo
asinan o “Convenio de colaboración para a mellora de instalacións deportivas no termo
municipal de Vigo”.
II.- En relación ó financiamento das actuacións obxecto do convenio, nos atopamos coa
necesidade de proceder a adecuación financeira de acordo coa realidade da previsión final para
a execución do convenio, para o cal se deberá atender o recollido na cláusula segunda "importe
e financiamento", a cal en relación as obrigas económicas indica o seguinte:

A Deputación Provincial de Pontevedra comprométese a achegar, para a execución dos
investimentos previstos no obxecto deste convenio, a contía de cinco millóns cincocentos vinte
mil oitocentos noventa e sete euros con noventa e sete céntimos (5.520.897,97 euros).
O financiamento comprometido pola Deputación Provincial de Pontevedra terá carácter definitiva
consonte á táboa que se inxire a continuación:
Investimento
Renovación das instalacións de céspede sintético en
campos de fútbol municipais e a mellora dos sistemas
de alumeado artificial e instalacións técnicas.
A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77
A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a
grada de río.
Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións
complementarios en Quirós
TOTAL

Exercicio 2017

Exercicio 2018

870.000,00 €

870.000,00 €

657.462,69 €

657.462,69 €

426.679,63 €

248.034,32 €

895.629,32 €

895.629,32 €

2.849.771,64 €

2.671.126,33 €

S. extr. urx. 24/05/19

Pola súa banda, o Concello de Vigo obrígase a achegar a contía de tres millóns seiscentos
oitenta mil cincocentos noventa e oito euros con sesenta e catro céntimos (3.680.598,64 euros),
desagregados da forma seguinte:
Investimento
Renovación das instalacións de céspede sintético en
campos de fútbol municipais e a mellora dos sistemas
de alumeado artificial e instalacións técnicas.
A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77
A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a
grada de río.
Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións
complementarias en Quirós
TOTAL

Exercicio 2018

Exercicio 2019

400.000,00 €

760.000,00 €

300.000,00 €

576.616,92 €

60.000,00 €

389.809,30 €

600.000,00 €

594.172,43 €

1.360.000,00 €

2.320.598,64 €

Esta mesma cláusula terceira indica "Non obstante, o eventual reaxuste das anualidades da
execución dos citados contratos provocará o reaxuste das anualidades do presente convenio, a
cuxo efecto o Concello de Vigo, previa proposta da Comisión de Seguimento do convenio, dará
audiencia á Deputación Provincial de Pontevedra no expediente que se inicie para o reaxuste da
anualidade de calquera dos ditos contratos e da resolución que se dite."
Polo cal é oportuno proceder ó reaxuste de anualidades indicado no convenio e de acordo coas
actuacións executadas e as previsións para a finalización das mesmas.
III.- Que o pacto “NOVENO” do mesmo convenio prevé a constitución dunha COMISIÓN DE
SEGUIMENTO E CONTROL, que terá por obxecto o seguimento e coordinación da execución
deste convenio e resolución das dúbidas que poidan producirse na súa interpretación, a cal
estará integrada por tres representantes de cada unha das Administracións asinantes, un dos
cales terá carácter técnico. Entre as competencias de dita comisión de seguimento atopase a de
"emisión informe en relación coa necesidade do reaxuste da anualidade do convenio e en
relación con cantas incidencias se produzan na execución dos contratos a que este se refire."
Dita Comisión de Seguimento reunirase cando o estime convinte o seu responsable, por
decisión propia ou a petición de calquera dos seus membros. As súas reunións terán lugar na
Casa do Concello de Vigo ou na Deputación de Pontevedra, segundo acorden as partes. Na súa
reunión constituínte designarase ao responsable da mesma e ao seu secretario, que levantará
acta das súas reunións.
Dita comisión de seguimento constituíuse en representación das partes pola preceptiva
resolución da Presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra de data 9 de abril de 2019, e,
no que ao Concello de Vigo se refire, pola resolución da Alcaldía-Presidencia do Concello de
Vigo de data 12 de abril de 2019.
IV.- Que, en data 12 de abril de 2019, a “Comisión de Seguimento” do “Convenio de
colaboración para a mellora de instalacións deportivas no termo municipal de Vigo”, en base á
proposta realizada polo Concello de Vigo, acorda por unanimidade a seguinte proposta:

Primeiro: Recoñecer as actuacións executadas polo Concello de Vigo en relación ao obxecto do
" Convenio de colaboración para a mellora de instalacións deportivas no termo municipal de
Vigo".
Segundo: Aprobar a seguinte proposta de financiamento e anualidades:
En relación a proposta de financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra (mantense a
previsión inicial do convenio)
Investimento

Exercicio 2017

Exercicio 2018

Renovación das instalacións de céspede sintético en
campos de fútbol municipais e a mellora dos sistemas
de alumeado artificial e instalacións técnicas.

870.000,00 €

870.000,00 €

A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77

657.462,69 €

657.462,69 €

A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a
grada de río.

426.679,63 €

248.034,32 €

Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións
complementarios en Quirós

895.629,32 €

895.629,32 €

TOTAL

2.849.771,64 €

2.671.126,33 €

Pola súa banda, as aportacións do Concello de Vigo deben axustarse á seguinte proposta:
Investimento

Exercicio 2018

Exercicio 2019

Renovación das instalacións de céspede sintético en
campos de fútbol municipais e a mellora dos sistemas
de alumeado artificial e instalacións técnicas.

664.000,00 €

598.861,82 €

A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77

470.000,00 €

88.998,09 €

A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a
grada de río.

375.653,79 €

386.638,26 €

Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións
complementarias en Quirós

985.000,00 €

334.007,29 €

TOTAL

2.494.653,79 €

1.408.505,46 €

De acordo coa proposta de axuste de anualidades o Concello de Vigo comprométese en
financiar calquera modificación ou alteración que se produza no ámbito de execución deste obra
e que leve implícito un maior gasto en relación o financiamento indicado.

V.- Por todo o anteriormente exposto, ambas as partes manifestan expresamente o seu
propósito de asinar unha addenda co obxecto de proceder á adecuación financeira do "Convenio
de colaboración para a mellora de instalacións deportivas no termo municipal de Vigo”,
conforme aos seguintes
PACTOS
S. extr. urx. 24/05/19

PRIMEIRO.- A Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo acordan adecuar o
financiamento e anualidades do " Convenio de colaboración para a mellora de instalacións
deportivas no termo municipal de Vigo", de acordo coa seguinte proposta:
En relación a proposta de financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra (mantense a
previsión inicial do convenio)
Investimento

Exercicio 2017

Exercicio 2018

Renovación das instalacións de céspede sintético en
campos de fútbol municipais e a mellora dos sistemas
de alumeado artificial e instalacións técnicas.

870.000,00 €

870.000,00 €

A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77

657.462,69 €

657.462,69 €

A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a
grada de río.

426.679,63 €

248.034,32 €

Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións
complementarios en Quirós

895.629,32 €

895.629,32 €

TOTAL

2.849.771,64 €

2.671.126,33 €

Pola súa banda, as aportacións do Concello de Vigo deben axustarse á seguinte proposta:
Investimento

Exercicio 2018

Exercicio 2019

Renovación das instalacións de céspede sintético en
campos de fútbol municipais e a mellora dos sistemas
de alumeado artificial e instalacións técnicas.

664.000,00 €

598.861,82 €

A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77

470.000,00 €

88.998,09 €

A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a
grada de río.

375.653,79 €

386.638,26 €

Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións
complementarias en Quirós

985.000,00 €

334.007,29 €

TOTAL

2.494.653,79 €

1.408.505,46 €

De acordo coa proposta de axuste de anualidades o Concello de Vigo comprométese en
financiar calquera modificación ou alteración que se produza no ámbito de execución deste obra
e que leve implícito un maior gasto en relación ó financiamento indicado.
SEGUNDO.- En todo o demais, o texto do convenio asinado en data 2 de xaneiro de 2018
mantense invariable, suxeitándose as partes ó seu clausulado.
E para que así conste, en proba de conformidade, as partes asinan a presente addenda no lugar
e data sinalados no seu encabezamento.
O Alcalde-Presidente do Concello de Vigo

A Presidenta da Deputación de Pontevedra

Asdo.: Abel Caballero Álvarez

Asdo.: María del Carmen Silva Rego

A Secretaria do Goberno local
Concello de Vigo

O Secretario Xeral da Deputación de
Pontevedra

Asdo.: Mª Concepción Campos Acuña

Asdo.: Carlos Cuadrado Romay

SEGUNDO.- Establecer o compromiso de adecuación financeira na aportación do Concello
de Vigo en base ao acordo de finanaciación nos seguintes importes máximos:
Investimento

Exercicio 2018

Exercicio 2019

Renovación das instalacións de céspede sintético en
campos de fútbol municipais e a mellora dos sistemas
de alumeado artificial e instalacións técnicas.

664.000,00 €

598.861,82 €

A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77

470.000,00 €

88.998,09 €

A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a
grada de río.

375.653,79 €

386.638,26 €

Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións
complementarias en Quirós

985.000,00 €

334.007,29 €

TOTAL

2.494.653,79 €

1.408.505,46 €

Os créditos do ano 2018, correspondese coa execución do orzamento 2018 e os
correspondentes ao ano 2019 serán de aplicación as seguintes partidas orzamentarias:
Investimento

aplicación

Exercicio 2019

Renovación das instalacións de céspede sintético en
campos de fútbol municipais e a mellora dos sistemas
de alumeado artificial e instalacións técnicas.

3420.632.00.14

598.861,82 €

A nova instalación deportiva cuberta na rúa Romil 77

3420.622.00.07

88.998,09 €

A renovación integral de dous pavillóns deportivos e a
grada de río.

3420.632.00.09

386.638,26 €

Construción pavillón deportivo cuberto e instalacións
complementarias en Quirós

3420.622.00.06

334.007,29 €

TERCEIRO: Dar traslado de presente do presenta acordo a Deputación Provincial de
Pontevedra para a formalización e sinatura da presente addenda.
CUARTO.- Dar conta do presente acordo á Concellería de Xestión municipal ós efectos de
publicidade

S. extr. urx. 24/05/19

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

10(457).ADDENDA Ó CONVENIO ENTRE CONCELLO DE VIGODEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA O PROXECTO DE IMPLANTACIÓN
DUNHA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL, PARA A SÚA ADECUACIÓN
FINANCEIRA. EXPTE. 4970/440.
Visto o informe xurídico de data 15/05/19 e o informe de fiscalización do 22/05/19,
dáse conta do informe-proposta de data 13/05/19, asinado polo xefe do Servizo
Administrativo e Control Orzamentario, o xefe da Área de Investimentos, o
concelleiro-delegado de Fomento e o concelleiro-delegado de Orzamentos e
Facenda, que di o seguinte:
I.- ANTECEDENTES
1.- Con data 2 de xaneiro de 2018 asinouse o convenio de colaboración entre o Concello de
Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra para a Implantación dunha vía ciclista entre
Teis e Samil. Expte. 4.970/440.
2.- O investimento vinculado ao presente convenio será definido no correspondente proxecto
técnico que concretará as actuacións a realizar en cada unha das zonas do percorrido que
abarcaría, inicialmente, as seguintes rúas; Travesía de Vigo (dende Isaac Peral), Pizarro,
Venezuela, Camelias, Avda. Castelao e Avda Europa.
3.- Para o desenvolvemento do investimento proposto cóntase cunha memoria técnica
valorada, que ten carácter xustificativo do alcance tanto técnico como económico da
actuación a desenvolver, cunha estimación orzamentaria de 5.895.000,00 €, a executar en
dúas anualidades, 2018 e 2019.
4.- En base as obrigas do Concello de Vigo, dito proxecto foi licitado e a Xunta de Goberno
Local, na sesión ordinaria do 19 de abril de 2018, entre outros asuntos acordou: "Adxudicar
a SA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA o procedemento aberto para a contratación das
obras de implantación da vía ciclista entre Teis e Samil (5.106-440) coas seguintes
condicións por un prezo total de 4.066.810,00 euros, sendo a cota correspondente ao IVE
de 705.810,00 euros."
II.- EXECUCIÓN DO CONVENIO:
1.- En relación ao desenvolvemento da execución da obra do citado convenio, o Concello de
Vigo desenvolveu no ámbito das súas competencias os correspondentes expedientes de
contratación para a redacción do proxecto, a licitación das obras, así como as asistencias
técnicas necesarias nos ámbitos da dirección da obra e a coordinación de seguridade e
saúde de acordo cos seguintes datos:
Contratos executados polo Concello de Vigo e comunicados a Deputación Provincial:

CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL.
EXPTE. 5106/440.
Importe de licitación
5.895.000,00 €
Importe da adxudicación
4.066.810,00 €
Execución a 31/12/2018
1.394.951,02 €

ASISTENCIA TÉCNICA Á DIRECCIÓN DE OBRA MUNICIPAL PARA O CONTROL E SEGUIMENTO
DA EXECUCIÓN DA OBRA DE IMPLANTACIÓN DA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL (5106440)
Importe da adxudicación
17.545,00 €
Importe executado a 31/12/2018
8.772,50 €
5492/440 - COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS DE ?IMPLANTACIÓN VÍA
CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL ".
Importe da adxudicación
7.399,39 €
Executado a 31/12/2018
4.439,64 €

III.- PROPOSTA DE REAXUSTE DE ANUALIDADES:
1.- En relación a financiación das actuacións obxecto do convenio, nos atopamos coa
necesidade de proceder a adecuación financeira de acordo coa realidade da previsión final
para a execución do convenio, para o cal se deberá atender o recollido na cláusula segunda
"importe e financiamento", a cal en relación as obrigas económicas indica o seguinte:
A Deputación Provincial de Pontevedra comprométese a achegar, para a execución dos
investimentos previstos no obxecto deste convenio, a contía de tres millóns cincocentos
trinta e sete mil euros (3.537.000,00 euros).
A financiación comprometida pola Deputación Provincial de Pontevedra terá carácter
definitiva consonte á táboa que se inxire a continuación:
Investimento
CONVENIO CARRIL BICI TEIS - SAMIL.

Exercicio 2018
1.400.000,00

Exercicio 2019
2.137.000,00

Total
3.537.000,00

Pola súa banda, o Concello de Vigo obrígase a achegar a contía máxima de dous millóns
trescentos cincuenta e oito mil euros (2.358.000,00 euros), desagregados da forma
seguinte:
Investimento
CONVENIO CARRIL BICI TEIS - SAMIL.

Exercicio 2018
0,00

Exercicio 2019

Total

2.358.000,00

2.358.000,00

2,- Así mesmo a cláusula terceira "execución do convenio" se indica "Non obstante, o
S. extr. urx. 24/05/19

eventual reaxuste das anualidades da execución dos ditos contratos, poderá dar lugar ao
reaxuste das anualidades do presente convenio, a cuxo efecto o Concello de Vigo, previa
proposta da Comisión de Seguimento do convenio, dará audiencia á Deputación Provincial
no expediente que se inicie para o reaxuste das anualidades de calquera dos ditos contratos
e da resolución que se dite.."
As propostas de financiación recollidas no convenio asinado con data de 2 de xaneiro de
2018, recolle a previsión inicial da financiación comprometida por ambas entidades, polo cal
e oportuno proceder ao a reaxuste de anualidades indicado no convenio e de acordo con
seguintes datos sobre a execución dos contratos adxudicados:
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DA VÍA Adxudicación
CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL. EXPTE. 5106/440.
Previsión art 242.4.i
da LCSP

4.066.810,00 €
397.908,50 €

131/441.- ASISTENCIA TÉCNICA Á DIRECCIÓN DE OBRA Adxudicación
MUNICIPAL PARA O CONTROL E SEGUIMENTO DA
EXECUCIÓN DA OBRA DE IMPLANTACIÓN DA VÍA
CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL (5106-440)

17.545,00 €

5492/440 - COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE Adxudicación
DAS OBRAS DE ?IMPLANTACIÓN VÍA CICLISTA ENTRE
TEIS E SAMIL ".

7.399,39 €

Total

4.489.662,89 €

O pacto “NOVENO” do convenio prevé a constitución dunha COMISIÓN DE SEGUIMENTO
E CONTROL, que terá por obxecto o seguimento e coordinación da execución deste
convenio e resolución das dúbidas que poidan producirse na súa interpretación, a cal estará
integrada por tres representantes de cada unha das Administracións asinantes, un dos cales
terá carácter técnico. Entre as competencias de dita comisión de seguimento atopase a de
"emisión informe en relación coa necesidade do reaxuste da anualidade do convenio e en
relación con cantas incidencias se produzan na execución dos contratos a que este se
refire."
Dita Comisión de Seguimento reunirase cando o estime convinte o seu responsable, por
decisión propia ou a petición de calquera dos seus membros. As súas reunións terán lugar
na Casa do Concello de Vigo ou na Deputación de Pontevedra, segundo acorden as partes.
Na súa reunión constituínte designarase ao responsable da mesma e ao seu secretario, que
levantará acta das súas reunións.
A vista dos antecedentes con data 12 de abril de 2019 a Comisión de seguimento do
"Convenio de colaboración para a mellora de instalacións deportivas no termo municipal de
Vigo" e de acordo co estipulado sobre as competencias desta comisión, acordou por
unanimidade a proposta técnica para a adecuación financeira e o prazo do convenio
formulada polo Concello de Vigo e proceder a dar traslado do mesmo a ambas entidades
para proceder ao desenvolvemento do correspondentes expediente administrativo
conducente a aprobación dunha addenda ao convenio de acordo cos seguintes acordos:
Primeiro: Recoñecer as actuacións executadas polo Concello de Vigo en relación ao obxecto
do "Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de

Pontevedra para a Implantación dunha vía ciclista entre Teis e Samil".
Segundo: Aprobar a seguinte proposta de financiación e anualidades:
En relación a proposta de financiación da Deputación Provincial de Pontevedra (se mantén
a previsión inicial do convenio)
Investimento
CONVENIO CARRIL BICI TEIS SAMIL.

Exercicio 2018

Exercicio 2019

1.400.000,00

2.137.000,00

Total
3.537.000,00

Pola súa banda, as aportacións do Concello de Vigo deben axustarse a seguinte proposta:
Investimento

Exercicio 2018

CONVENIO CARRIL BICI TEIS 16.171,89
SAMIL.

Exercicio 2019
936.491,00

Total
952.662,89

De acordo coa proposta de axuste de anualidades o Concello de Vigo comprometese en
financiar calquera modificación ou alteración que se produza no ámbito de execución deste
obra e que leve implícito un maior gasto en relación a financiación indicada.
Os créditos do ano 2018, correspondese coa execución do orzamento 2018 e os
correspondentes ao ano 2019 serán de aplicación a seguinte partida orzamentaria:
1532.609.00.02
A Excma. Deputación de Pontevedra, en sesión plenaria de 30 de abril de 2019, acordou
aprobar o texto da addenda proposta que inclúe os seus compromisos de gasto.
Por todo o exposto, previo informe xurídico e da Intervención Xeral do Concello de Vigo,
proponse á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
PRIMEIRO.- Aprobar o texto da ADDENDA PARA A ADECUACIÓN FINANCEIRA E
ANUALIDADES DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E
A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O PROXECTO DE
IMPLANTACIÓN DUNHA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL”, cuxo texto se transcribe
como sigue:
ADDENDA Ó CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O PROXECTO DE IMPLANTACIÓN
DUNHA VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL, PARA A SÚA ADECUACIÓN FINANCEIRA.
Vigo, de
de 2019
REUNIDOS
Dunha parte, Dona María del Carmen Silva Rego, Presidenta da Deputación Provincial de
Pontevedra, na representación legal que da mesma lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de
2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
S. extr. urx. 24/05/19

Doutra, Don Abel Caballero Álvarez, Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, na representación
legal que desta Administración municipal lle atribúe o artigo 124.4.a) do mesmo texto legal.
Interveñen, en calidade de secretaria do Goberno local do Concello de Vigo, Dª Mª Concepción
Campos Acuña e, como secretario xeral da Deputación de Pontevedra, D. Carlos Cuadrado
Romay, que dan fe do acto que se celebra.
Ámbalas dúas partes declaran e se recoñecen mutuamente a capacidade e a representación
necesaria para a sinatura do presente convenio de colaboración, e a estes efectos
EXPOÑEN
I.- Con data 2 de xaneiro de 2018 asinouse o convenio de colaboración entre o Concello de Vigo
e a Deputación Provincial de Pontevedra para a Implantación dunha vía ciclista entre Teis e
Samil.”.
II.- En relación ó financiamento das actuacións obxecto do convenio, nos atopamos coa
necesidade de proceder a adecuación financeira de acordo coa realidade da previsión final para
a execución do convenio, para o cal se deberá atender o recollido na cláusula segunda "importe
e financiamento", a cal en relación as obrigas económicas indica o seguinte:
A Deputación Provincial de Pontevedra comprométese a achegar, para a execución dos
investimentos previstos no obxecto deste convenio, a contía de tres millóns cincocentos trinta e
sete mil euros (3.537.000,00 €).
O financiamento comprometido pola Deputación Provincial de Pontevedra terá carácter definitiva
consonte á táboa que se inxire a continuación:

Investimento

Exercicio 2018

Exercicio 2019

Total

CONVENIO CARRIL
BICI TEIS - SAMIL.

1.400.000,00 €

2.137.000,00 €

3.537.000,00 €

Pola súa banda, o Concello de Vigo obrígase a achegar a contía máxima de dous millóns
trescentos cincuenta e oito mil euros (2.358.000,00 euros), desagregados da forma seguinte:

Investimento
CONVENIO CARRIL BICI
TEIS - SAMIL.

Exercicio 2018

Exercicio 2019

Total

0,00 €

2.358.000,00 €

2.358.000,00 €

Esta mesma cláusula terceira indica "Non obstante, o eventual reaxuste das anualidades da
execución dos citados contratos provocará o reaxuste das anualidades do presente convenio, a
cuxo efecto o Concello de Vigo, previa proposta da Comisión de Seguimento do convenio, dará

audiencia á Deputación Provincial de Pontevedra no expediente que se inicie para o reaxuste da
anualidade de calquera dos ditos contratos e da resolución que se dite."
As propostas de financiamento recollidas no convenio asinado con data de 2 de xaneiro de
2016, recolle a previsión inicial da financiamento comprometido por ambas entidades e de forma
específica na cláusula segunda punto 2, indícase que o financiamento comprometido pola
Deputación Provincial de Pontevedra polo importe de 3.537.000,00 € terá carácter definitiva e
por outro lado, o punto 4 da cláusula segunda no apartado das obrigas do Concello de Vigo,
indica que a obriga de financiamento do Concello ata a cantidade máxima de 2.358.000,00 €,
polo cal e oportuno proceder ó reaxuste de anualidades indicado no convenio e de acordo coas
actuacións executadas e as previsións para a finalización das mesmas.
III.- Que o pacto “NOVENO” do mesmo convenio prevé a constitución dunha COMISIÓN DE
SEGUIMENTO E CONTROL, que terá por obxecto o seguimento e coordinación da execución
deste convenio e resolución das dúbidas que poidan producirse na súa interpretación, a cal
estará integrada por tres representantes de cada unha das Administracións asinantes, un dos
cales terá carácter técnico. Entre as competencias de dita comisión de seguimento atopase a de
"emisión informe en relación coa necesidade do reaxuste da anualidade do convenio e en
relación con cantas incidencias se produzan na execución dos contratos a que este se refire."
Dita Comisión de Seguimento reunirase cando o estime convinte o seu responsable, por
decisión propia ou a petición de calquera dos seus membros. As súas reunións terán lugar na
Casa do Concello de Vigo ou na Deputación de Pontevedra, segundo acorden as partes. Na súa
reunión constituínte designarase ó responsable da mesma e ó seu secretario, que levantará acta
das súas reunións.
Dita comisión de seguimento constituíuse en representación das partes pola preceptiva
resolución da Presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra de data 9 de abril de 2019, e,
no que ó Concello de Vigo se refire, pola resolución da Alcaldía-Presidencia do Concello de Vigo
de data 12 de abril de 2019.
IV.- Que, en data 12 de abril de 2019, a “Comisión de Seguimento” do “convenio de colaboración
entre o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra para a Implantación dunha vía
ciclista entre Teis e Samil”, en base a proposta realizada polo Concello de Vigo, acorda por
unanimidade a seguinte proposta:
Primeiro: Recoñecer as actuacións executadas polo Concello de Vigo en relación ó obxecto do
"Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra
para a Implantación dunha vía ciclista entre Teis e Samil".

Segundo: Aprobar a seguinte proposta de financiamento e anualidades:

En relación a proposta de financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra (se mantén a
previsión inicial do convenio)
Investimento

Exercicio 2018

Exercicio 2019

Total

S. extr. urx. 24/05/19

CONVENIO CARRIL
BICI TEIS - SAMIL

1.400.000,00 €

2.137.000,00 €

3.537.000,00 €

Pola súa banda, as aportacións do Concello de Vigo deben axustarse a seguinte proposta:
Investimento

Exercicio 2018

Exercicio 2019

Total

CONVENIO
CARRIL
BICI TEIS - SAMIL

16.171,89 €

936.491,00 €

952.662,89 €

De acordo coa proposta de axuste de anualidades o Concello de Vigo comprometese en
financiar calquera modificación ou alteración que se produza no ámbito de execución deste obra
e que leve implícito un maior gasto en relación ó financiamento indicado.
V.- Por todo o anteriormente exposto, ambas as partes manifestan expresamente o seu
propósito de asinar unha addenda co obxecto de proceder á adecuación financeira do "Convenio
de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra para a
Implantación dunha vía ciclista entre Teis e Samil". conforme ós seguintes
PACTOS
PRIMEIRO.- A Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo acordan adecuar o
financiamento e anualidades do "Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra para a Implantación dunha vía ciclista entre Teis e Samil",
de acordo coa seguinte proposta:
En relación a proposta de financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra (se mantén a
previsión inicial do convenio)

Investimento
CONVENIO CARRIL BICI
TEIS - SAMIL

Exercicio 2018

Exercicio 2019

Total

1.400.000,00 €

2.137.000,00 €

3.537.000,00
€

Pola súa banda, as aportacións do Concello de Vigo deben axustarse a seguinte proposta:
Investimento

Exercicio 2018

Exercicio 2019

Total

CONVENIO CARRIL BICI
TEIS - SAMIL

16.171,89 €

936.491,00 €

952.662,89 €

De acordo coa proposta de axuste de anualidades o Concello de Vigo comprométese en
financiar calquera modificación ou alteración que se produza no ámbito de execución deste obra
e que leve implícito un maior gasto en relación ó financiamento indicado.
SEGUNDO.- En todo o demais, o texto do convenio asinado en data 2 de xaneiro de 2018
mantense invariable, suxeitándose as partes ó seu clausulado, agás o recollido no pacto quinto
no referido a que as achegas das administracións se reducirán proporcionalmente.
E para que así conste, en proba de conformidade, as partes asinan a presente addenda no lugar
e data sinalados no seu encabezamento.
O Alcalde-Presidente do Concello de Vigo

A Presidenta da Deputación de Pontevedra

Asdo.: Abel Caballero Álvarez

Asdo.: María del Carmen Silva Rego

A Secretaria do Goberno local
Concello de Vigo

O Secretario Xeral da Deputación de
Pontevedra

Asdo.: Mª Concepción Campos Acuña
Asdo.: Carlos Cuadrado Romay
SEGUNDO.- Establecer o compromiso de adecuación financeira na aportación do
Concello de Vigo en base ao acordo de finanaciación nos seguintes importes máximos:

Investimento
CONVENIO CARRIL BICI TEIS SAMIL.

Exercicio 2018
16.171,89

Exercicio 2019
936.491,00

Total
952.662,89

De acordo coa proposta de axuste de anualidades o Concello de Vigo comprometese en
financiar calquera modificación ou alteración que se produza no ámbito de execución deste
obra e que leve implícito un maior gasto en relación a financiación indicada.
Os créditos do ano 2018, correspondese coa execución do orzamento 2018 e os
correspondentes ao ano 2019 serán de aplicación a seguinte partida orzamentaria:
1532.609.00.02
TERCEIRO: Dar traslado de presente do presenta acordo a Deputación Provincial de
Pontevedra para a formalización e sinatura da presente addenda.
CUARTO.- Dar conta do presente acordo á Concellería de Xestión municipal ós efectos de
publicidade

Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
S. extr. urx. 24/05/19

11(458).ADDENDA PARA ADECUACIÓN FINANCIEIRA E O PRAZO DO
CONVENIO ENTRE CONCELLO DE VIGO-DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DA NOVA GRADA DE MARCADOR NO
ESTADIO MUNICIPAL DE BALAÍDOS. EXPTE. 3355/440.
Visto o informe xurídico de data 21/05/19 e o informe de fiscalización do 24/05/19,
dáse conta do informe-proposta de data 23/05/19, asinado polo xefe do Servizo
Administrativo e Control Orzamentario, o xefe da Área de Investimentos, o
concelleiro-delegado da Área de Fomento e o concelleiro-delegado de Orzamentos e
Facenda, que di o seguinte:
I.- ANTECEDENTES:
1.- Con data de 08/07/2015, foi asinado o Convenio de Colaboración entre o Excmo.
Concello de Vigo e a Excma. Deputación de Pontevedra para a realización das obras de
REMODELACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE BALAIDOS, o cal centra o
seu obxecto no establecemento das pautas de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra para a realización das obras de remodelación e
modernización do ESTADIO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE BALAIDOS na cidade de Vigo.
2.- O convenio asinado, no seu pacto “Segundo", indica que:
 O Concello de Vigo, será o responsable de coordinar a definición definitiva do plan

director de actuación e así mesmo o Concello de Vigo comprométese o
desenvolvemento das xestións oportunas con outras Institucións ou Entidades
publicas ou privadas, co obxecto de atopar propostas de colaboración económica
para o cofinanciamento do presente Plan Director.
 Cada un dos proxectos que conforma o PLAN DIRECTOR DE REMODELACIÓN E

MODERNIZACIÓN DO ESTADIO DE FUTBOL MUNCIPAL DE BALAIDOS, en
relación as aportacións vinculadas a este convenio, serán licitados cando o Concello
teña asegurada a totalidade do financiamento por parte dos axentes que asuman os
compromisos para cada un dos proxectos.
 Cada un dos proxectos que conforma o obxecto contractual, poderá preverse a

realización independente de cada unha das seus partes mediante a súa división en
fases, sempre que estas sexan susceptibles de utilización ou aproveitamento
separado e constitúan unha unidade funcional, ou así o esixa a natureza do obxecto.
3.- En relación as Gradas de Marcador e Gol o convenio indica no pacto “sexto” que
 Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra, se comprometen

financiar o importe definitivo dos proxectos destas dúas gradas que non se atopen
vinculados as aportación doutros axentes financiadores. Ditas aportacións sempre
terán como referencia proporcional para o Concello de Vigo e a Deputación

Provincial de Pontevedra o límite máximo do 50 % do importe definitivo das
actuacións para cada entidade.
 Así mesmo esta cláusula indica que o desenvolvemento deste apartado, e polo tanto
o compromiso de adecuación da financiación correspondente en cada entidade, se
iniciará coa presentación por parte do Concello de Vigo dos proxectos de actuación
para as gradas de Marcador e Gol a Comisión de seguimento deste convenio, e coa
aprobación dos proxectos de execución pola Xunta de Goberno Local do Concello de
Vigo.
 Así mesmo, unha vez se teñan redactados os proxectos e cerrado o seu

financiamento deberanse aprobar as correspondentes addendas a este convenio, de
conformidade co previsto no apartado 3 do pacto segundo.
4.- Con data 27 de setembro de 2017, ambas institucións asinaron unha addenda ao
convenio na cal entre outras actuacións se contempla a financiación conxunta para a
redacción dos proxectos Básico e de Execución para a remodelación das Gradas “Grada de
Gol”, e “Grada de Marcador” así como a adecuación da contorna, o cal deberá contemplar
todas as consideracións técnicas, regulamentarias e legais precisas, e contarán con expresa
xustificación técnica das solucións adoptadas.
5.- O Concello de Vigo a través do expediente 5036/440 - CONTRATO MAIOR DE
SERVIZOS DE REDACCIÓN PROXECTOS OBRAS GOL-MARCADOR-APARCADOIRO E
PROXECTO REFUNDIDO E.M. BALAIDOS, licitou o correspondente expediente de
contratación.
Na actualidade o adxudicatario do citado concurso público, ten presentado os proxectos
básicos das citadas gradas, polo cal, de acordo os propios condicionantes destas actuacións
tanto na súa execución como operatividade para o manter un adecuado funcionamento do
Estadio, esta previsto que en próximas datas sexa presentado e aprobado polo Concello de
Vigo o proxecto de execución da NOVA GRADA de MARCADOR, o cal ten unha previsión
económica de TRECE MILLÓNS OITOCENTOS TRINTA E UN MIL OITOCENTOS QUINCE
EUROS CON SESENTA E SETE CENTIMOS 13.831.815,67 € (IVE incluído) e un prazo de
execución de 14 meses.
II.- NECESIDADES E OBXECTO DA ADDENDA AO CONVENIO PARA A FINANCIACIÓN
DAS OBRAS DA GRADA DE MARCADOR:
1.- O pacto “DECIMO PRIMEIRO” do convenio prevé a constitución dunha COMISIÓN DE
SEGUIMENTO, que ten por obxecto o seguimento da execución deste convenio, así como
para a aprobación dos plans de execución das obras previstas obxecto deste convenio e
para a solución das dúbidas que a súa interpretación poida motivar, e estará conformada
polos seguintes representantes das partes; “Dous representantes do Concello de Vigo, e
dous representantes da Deputación Provincial de Pontevedra. Así mesmo cada Institución
poderá nomear un terceiro representante que terá carácter técnico”
2.- Con data 12 de abril de 2019 a Comisión de seguimento do CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO E A EXCMA DEPUTACIÓN DE
PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DA NOVA GRADA DE MARCADOR
S. extr. urx. 24/05/19

NO ÁMBITO DA REMODELACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE BALAIDOS,
de acordo co estipulado sobre as competencias da comisión de seguimento do convenio,
acordou por unanimidade a proposta técnica para a adecuación financeira e o prazo do
convenio formulada polo Concello de Vigo e proceder a dar traslado do mesmo a ambas
entidades para proceder ao desenvolvemento do correspondentes expediente administrativo
conducente a aprobación dunha addenda ao convenio de acordo cos seguintes acordos:
Primeiro: Aprobar o texto da ADDENDA nº2, que se anexa a esta proposta para a execución
das OBRAS DE CONSTRUCIÓN DA NOVA GRADA DE MARCADOR, de acordo ao
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO E A EXCMA
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DE
REMODELACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE BALAIDOS.
Segundo: En base ao compromiso de financiación o Concello de Vigo e a Deputación
Provincial de Pontevedra asumirán ao 50 % o importe definitivo das actuación coa seguinte
aportación máxima:
Total

2019

2020

2021

Concello de Vigo

6.915.907,84 €

150.000,00 €

3.800.000,00 €

2.965.907,84 €

Deputación Pontevedra

6.915.907,83 €

150.000,00 €

3.800.000,00 €

2.965.907,83 €

13.831.815,67 €

300.000,00 €

7.600.000,00 €

5.931.815,67 €

Estas achegas terán a condición de máximas e poderán ser minorados en función da
execución final das actuacións, así como da cofinanciación vinculada a participación de
outras institucións ou axentes privados
Polo exposto ambas institucións compromentense a realizar os axustes orzamentarios
necesarios para garantizar os compromisos económicos establecidos no marco desta
ADDENDA ao convenio, de acordo coas obrigas económicas indicadas.
O Concello de Vigo na súa obriga de xestionar con outras Institucións ou Entidades publicas
ou privadas, vías de financiación que posibiliten un cofinaciamento destas actuación,
informará das oportunas xestións e os fondos destinados a cofinanciar esta actuación serán
de aplicación a minoración ao 50 % das aportacións comprometidas tanto polo Concello de
Vigo como pola Deputación Provincial de Pontevedra.
Terceiro: O prazo de execución para a actual ADDENDA establecese desde a data da súa
sinatura ata un prazo máximo de dous anos, podendo ser prorrogada en base as
necesidades reais de execución.
III.- CUMPRIMENTO DOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
En cumprimento do disposto no artigo 7.3 da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira é necesario indicar que as
actuacións obxecto do convenio cumpren as esixencias dos principios de estabilidade
orzamentaria e sustentabilidade financeira, xa que a actuación prevista no obxecto do

convenio atópase cualificada como unha actuación de reposición dunha infraestrutura de
titularidade municipal, polo cal están a xustificar un impacto favorable sobre os orzamentos
futuros, xa que van a diferir no tempo, a necesidade de recursos para o seu funcionamento
ou de mantemento ordinario, por supor este investimento unha transformación xeral da nova
grada de Marcador do Estadio de Balaidos, en consecuencia, este investimento conformase
como un instrumento xerador de aforro, e en ningún caso, xeradores de gastos non
financeiros por enriba dos créditos previstos, polo seu importe, non suporá ningún
desequilibrio orzamentario.
IV.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE ADENDA PARA A ADECUACIÓN FINANCEIRA E
ANUALIDADES DO CONVENIO:
1.- O pacto “DECIMO PRIMEIRO” do convenio prevé a constitución dunha COMISIÓN DE
SEGUIMENTO, que ten por obxecto o seguimento da execución deste convenio, así como
para a aprobación dos plans de execución das obras previstas obxecto deste convenio e
para a solución das dúbidas que a súa interpretación poida motivar, e estará conformada
polos seguintes representantes das partes; “Dous representantes do Concello de Vigo, e
dous representantes da Deputación Provincial de Pontevedra. Así mesmo cada Institución
poderá nomear un terceiro representante que terá carácter técnico”
A vista dos antecedentes descritos en relación a adecuación financeira e a proposta de
addenda nº 2 , aprobada pola Comisión de Seguimento na reunión do 12 de abril de 2019,
procede informar que os compromisos económicos para o Concello de Vigo se establecen
en base ao acordo de finanaciación ao 50 % nos seguintes importes máximos:
Total
Concello de Vigo

6.915.907,84 €

2019
150.000,00 €

2020

2021

3.800.000,00 €

2.965.907,84 €

Ditos créditos serán de aplicación a aplicación orzamentaria 9330,632,0010 prevista no
orzamento do exercicio 2019 e para os anos 2020 e 2021, o Concello de Vigo
comprometese a dotar os creditso necesarios para os compromisos destas anualidades.
A Excma. Deputación de Pontevedra, en sesión plenaria de 30 de abril de 2019, acordou
aprobar o texto da addenda proposta que inclúe os seguintes compromisos de gasto a
executar contra as aplicacións orzamentarias 2019/942.3420.762.58.2016
Total
Deputación Pontevedra

6.915.907,83 €

2019
150.000,00 €

2020

2021

3.800.000,00 €

2.965.907,83 €

Por todo o exposto, previo informe xurídico e da Intervención Xeral do Concello de Vigo,
proponse á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
PRIMEIRO.- Aprobar o texto da ADDENDA nº2, para a execución das OBRAS DE
CONSTRUCIÓN DA NOVA GRADA DE MARCADOR, de acordo ao CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO E A EXCMA DEPUTACIÓN DE
PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN DO ESTADIO
MUNICIPAL DE FÚTBOL DE BALAIDOS”, cuxo texto se transcribe como sigue:
S. extr. urx. 24/05/19

ADDENDA PARA A ADECUACIÓN FINANCEIRA E O PRAZO DO CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE VIGO E A EXCMA DEPUTACIÓN
DE PONTEVEDRA PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DA NOVA GRADA DE
MARCADOR NO ÁMBITO DA REMODELACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL
DE BALAIDOS
Pontevedra, a ___ de ______________ de 2019
REUNIDOS
Dunha parte, Don Abel Caballero Álvarez, Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, na
representación legal que do mesmo lle atribúe o artigo 124.4.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local.
Doutra parte, Dona María del Carmen Silva Rego, Presidenta da Deputación Provincial de
Pontevedra, na representación legal que da mesma lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
E actuando Dona María Concepción Campos Acuña, en calidade de Secretaria do Goberno
Local do Concello de Vigo, e Don Carlos Cuadrado Romay en calidade de Secretario Xeral
da Deputación de Pontevedra, dando fe do acto que se celebra.
As partes recoñécense mutuamente plena lexitimación, representación e a capacidade legal
necesaria para subscribir a presente addenda ao convenio de colaboración e, con tal fin
EXPOÑEN:
I.- Que con data de 08/07/2015 foi asinado o Convenio de Colaboración entre o Excmo.
Concello de Vigo e a Excma. Deputación de Pontevedra para a realización das obras DE
REMODELACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE BALAIDOS, o cal centra o
seu obxecto no establecemento das pautas de colaboración entre o Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra para a realización das obras de remodelación e
modernización do ESTADIO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE BALAIDOS na cidade de Vigo.
II.- Que o citado convenio contempla que en relación as Gradas de Marcador e Gol, o
Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra, se comprometen financiar o
importe definitivo dos proxectos destas dúas gradas que non se atopen vinculados as
aportación doutros axentes financiadores. Ditas aportacións sempre terán como referencia
proporcional para o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra o límite
máximo do 50 % do importe definitivo das actuacións para cada entidade.

Así mesmo esta cláusula indica que o desenvolvemento deste apartado, e polo tanto o
compromiso de adecuación da financiación correspondente en cada entidade, se iniciará
coa presentación por parte do Concello de Vigo dos proxectos de actuación para as gradas
de Marcador e Gol a Comisión de seguimento deste convenio, e coa aprobación dos
proxectos de execución pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo.
Así mesmo, unha vez se teñan redactados os proxectos e cerrado o seu financiamento
deberanse aprobar as correspondentes addendas a este convenio, de conformidade co
previsto no apartado 3 do pacto segundo.
III.- Con data 27 de setembro de 2017, ambas institucións asinaron unha addenda ao
convenio na cal entre outras actuacións se contempla a financiación conxunta para a
redacción dos proxectos Básico e de Execución para a remodelación das Gradas “Grada de
Gol”, e “Grada de Marcador” así como a adecuación da contorna, o cal deberá contemplar
todas as consideracións técnicas, regulamentarias e legais precisas, e contarán con expresa
xustificación técnica das solucións adoptadas.
IV.- O Concello de Vigo a través do expediente 5036/440 - CONTRATO MAIOR DE
SERVIZOS DE REDACCIÓN PROXECTOS OBRAS GOL-MARCADOR-APARCADOIRO E
PROXECTO REFUNDIDO E.M. BALAIDOS, licitou o correspondente expediente de
contratación.
Na actualidade o adxudicatario do citado concurso público, ten presentado os proxectos
básicos das citadas gradas, polo cal, de acordo os propios condicionantes destas
actuacións tanto na súa execución como operatividade para o manter un adecuado
funcionamento do Estadio, esta previsto que no vindeiro mes de abril sexa presentado e
aprobado polo Concello de Vigo o proxecto de execución da NOVA GRADA de
MARCADOR, o cal ten unha previsión económica de TRECE MILLÓNS OITOCENTOS
TRINTA E UN MIL OITOCENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA E SETE CENTIMOS
13.831.815,67 € (IVE incluído) e un prazo de execución de 14 meses.
V.- Que, en data 12 de abril de 2019, a “Comisión de Seguimento do convenio de
colaboración asinado entre o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra
para a realización das obras de remodelación do estadio municipal de fútbol de Balaídos”,
en base a proposta do Concello de Vigo para a execución das obras da NOVA GRADA DE
MARCADOR, aprobou por unanimidade a proposta de adecuación do financiamento e da
vixencia para a sinatura da ADDENDA Nº2, co obxectivo de regularizar as achegas
económicas e obrigas de ambas institucións para o desenvolvemento das actuacións
conducentes a execución da NOVA GRADA DE MARCADOR.
VI.- Por todo o anteriormente exposto, ambas as partes manifestan expresamente o seu
propósito de asinar unha addenda nº 2 ao convenio de colaboración de referencia co
obxecto de proceder á adecuación financeira e temporal das obrigas das partes en relación
o obxecto do convenio; addenda que asinan conforme aos seguintes
PACTOS
S. extr. urx. 24/05/19

PRIMEIRO: A Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo acordan adecuar
nos termos consignados no acordo da Comisión de Seguimento de data 12 de abril de 2019
a presente addenda que recolle os novos compromisos económicos entre as partes, para a
execución das OBRAS DA NOVA GRADA DE MARCADOR, enmarcada no proxecto de
remodelación do Estadio Municipal de Balaídos, comprometéndose a realizar os axustes
orzamentarios precisos para garantir o seu cumprimento.
SEGUNDO.- As achegas económicas que, como consecuencia da presente adecuación,
comprometen ambas Administracións locais teñen a condición de máximas e poderán ser
minoradas en función do seu custe real final unha vez rematadas estas e de acordo coa
seguinte distribución de anualidades:
2019

2020

2021

TOTAL

150.000,00 €

3.800.000,00 €

2.965.907,84 €

6.915.907,84 €

Deputación Pontevedra 150.000,00 €

3.800.000,00 €

2.965.907,83 €

6.915.907,83 €

7.600.000,00 €

5.931.815,67 €

13.831.815,67 €

Concello de Vigo
Total achega
anualidade

300.000,00 €

De acordo cos importes indicados, a financiación desta actuación se realizará de acordo cos
seguintes datos:
•

Por parte da Deputación Provincial de Pontevedra: Estas actuacións imputaranse
contra as aplicacións orzamentarias 2019/942.3420.762.58.2016

•

Por parte do Concello de Vigo: Estas actuacións imputaranse contra as aplicacións
orzamentarias 9330.632.00.10

Ademais cada parte asumirá, en idéntico porcentaxe, as variacións económicas, ao alza o a
la baixa, por modificacións, revisións de prezos, liquidacións de los contratos ou posibles
indemnizacións ao contratista derivadas do cumprimento da vixente normativa sobre
contratos do sector público.
TERCEIRO.- A Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo acordan que o
prazo de execución para a actual ADDENDA establecese desde a data da súa sinatura ata
un prazo máximo de dous anos, podendo ser prorrogada en base as necesidades reais de
execución.
CUARTO.- En relación a execución da obra, así como a súa xustificación, seguimento e
control, as partes se obrigan a todas as condicións establecidas no Convenio de
Colaboración entre o Excmo. Concello de Vigo e a Excma. Deputación de Pontevedra para
a realización das obras DE REMODELACIÓN DO ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE
BALAIDOS, asinado con data do 08/07/2015.
E para que así conste, en proba de conformidade, as partes asinan a presente addenda no
lugar e data sinalados no seu encabezamento.

O Alcalde-Presidente do Concello de Vigo

A Presidenta da Deputación de Pontevedra

Asdo.: Abel Caballero Álvarez

Asdo.: María del Carmen Silva Rego

A Secretaria do Goberno Local do
Concello de Vigo

O Secretario Xeral da Deputación de
Pontevedra

Asdo.: Mª Concepción Campos Acuña

Asdo.: Carlos Cuadrado Romay

SEGUNDO.- Establecer o compromiso de adecuación financeira na aportación do Concello
de Vigo por un importe máximo de 6.915.907,84 € de acordo coa seguinte distribución de
anualidades:

Concello de Vigo

2019

2020

2021

TOTAL

150.000,00 €

3.800.000,00 €

2.965.907,84 €

6.915.907,84 €

O Concello de Vigo comprométense a realizar os axustes orzamentarios necesarios, para
garantir dita aportación no marco do convenio, en relación as novas necesidades de
execución durante o prazo de vixencia do convenio, e de acordo coas necesidades
orzamentarias en cada anualidade.
A imputación orzamentaria do Concello de Vigo realizase con cargo á partida
9330.632.00.10 -non modificándose a prevista no convenio no seu apartado 3.3.TERCEIRO: Dar traslado de presente do presenta acordo a Deputación Provincial de
Pontevedra para a formalización e sinatura da presente addenda.
CUARTO.- Dar conta do presente acordo á Concellería de Xestión municipal ós efectos de
publicidade

Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
12(459).ADDENDA Ó CONVENIO ENTRE CONCELLO DE VIGO-MINISTERIO
DE FOMENTO PARA O DESEÑO, EXECUCIÓN E FINANCIAMENTO DAS OBRAS
DE ADECUACIÓN E MELLORA DA AVENIDA DE MADRID. EXPTE. 3904/440.
Visto o informe xurídico de data 16/05/19 e o informe de fiscalización do 22/05/19,
dáse conta do informe-proposta de data 20/05/19, asinado polo xefe do Servizo
Administrativo e Control Orzamentario e o concelleiro-delegado de Fomento, que di
o seguinte:
ANTECEDENTES
1º.- Con data de 3 de xuño de 2016, asinouse entre o Ministerio de Fomento e o o Concello
S. extr. urx. 24/05/19

de Vigo Convenio de Colaboración para o deseño, execución e o financiamento das obras
de adecuación e mellora da Avenida de Madrid (Autovía a-55 entre os pp.kk. 0+000 e
2+370).
2º.- En virtude do convenio, o Ministerio de Fomento se compromete a redactar e aprobar o
proxecto de obras de adecuación e mellora da Avenida de Madrid, conforme á normativa de
aplicación aos proxectos da Dirección Xeral de Estradas do Ministerio de Fomento e ao
modelo de deseño urbano que se está a desenvolver na cidade de Vigo; a licitar e executar
as obras; a contratar todas as asistencias técnicas necesarias para o seu correcto
desenvolvemento e a achegar 7.000.000 € dos 10.000.000 € nos que se estima o custe de
toda a actuación, dos cales 1.000.000 € se destinarán á contratación da redacción do
proxecto e das asistencias técnicas e 6.000.000 € para a execución das obras do vial do que
o Ministerio de Fomento é titular.
O Concello de Vigo, pola súa parte, abrígase a poñer a disposición do Ministerio de Fomento
os terreos de titularidade municipal afectados pola actuación prevista; a prestar a
colaboración necesaria para adecuar o proxecto aos estándares de deseño utilizados neste
tipo de actuacións en Vigo; e a achegar a cantidade de 3.000.000 € para a execución das
obras de adecuación das vías de servizo de titularidade municipal.
O convenio contempla a constitución dunha comisión paritaria de seguimento para a
coordinación de ámbalas dúas administracións na execución do convenio e como causa
específica de resolución a definitiva desconformidade municipal cos proxectos de obras
redactados polo Ministerio de Fomento —ou coas súas eventuais modificacións— para a
actuación obxecto do convenio, foran estes definitivamente aprobados por dito
departamento ministerial ou se atopen pendentes de aprobación.
3º.- Durante a redacción por parte do Ministerio de Fomento do proxecto de trazado,
adaptado aos estándares do modelo urbano do Concello de Vigo, estimouse un orzamento
de inversión de 13.478.559,19 € que supera a estimación prevista inicialmente, sendo
necesario a modificación do convenio orixinal en canto o seu financiamento, ao reparto de
obrigas así como a súa adaptación á nova Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico
do Sector Público (LRXSP ).
4º.- O Ministerio de Fomento remitiu ao Concello de Vigo un primeiro borrador de texto da
addenda ao convenio asinado o 3.06.2016, que deu lugar á resolución municipal de inicio
das actuacións para a súa aprobación de data 20.03.2019, así como á reunión da Comisión
Paritaria de Seguimento do convenio, de data 27.03.2019, na que se presta conformidade
ao texto da addenda e a proposta de reaxuste da anualidade de 2019 ao exercicio 2020.
5º.- Unha vez remitido borrador definitivo do texto da addenda polo Ministerio de Fomento, a
Comisión Paritaria de Seguimento prestou a súa conformidade en sesión de data 6.05.2019.
6º.- O xefe dos servizos xurídicos da área de Servizos Xerais en data 16.05.2019 emite
informe xurídico favorable á a probación da addenda ao Convenio de Colaboración entre o
Ministerio de Fomento e o Concello de Vigo para o deseño, execución e financiamento das
obras de adecuación e mellora da avenida de Madrid (Autovía A-55 entre os pp.kk. 0+0000 e
2+370).
FUNDAMENTOS XURÍDICOS

I.- A celebración de convenios de colaboración entre entidades de dereito público atópase
prevista nos artigos 47 e seguintes da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do
Sector Público, así como nos artigos 57 da Lei 7/85 Reguladora das Bases do Réxime Local
(LRBRL) e 195 da Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia (LALGA), que contemplan
a posibilidade de cooperación económica, técnica e administrativa entre a Administración
local e a Administración do Estado e das Comunidades Autónomas, tanto en servizos locais
coma en asuntos de interese común.
II.- En canto ó seu contido, axustado á lexislación de procedemento administrativo ,
detállase no informe xurídico obrante no expediente.
III.- O interese xeral e a conveniencia na concertación da addenda ao convenio, recóllese
na memoria xustificativa da addenda, documento obrigado segundo sinala o artigo 199 da
LALGA e artigo 50 da LRXSP.
IV.- Respecto o procedemento e competencia, consta no expediente de aprobación da
addenda ao convenio os documentos necesarios para a súa tramitación: orde de inicio,
acordo da Comisión Paritaria de Seguimento, memoria xustificativa da addenda ao convenio
e texto da mesma, así como informe xurídico.
O artigo 25. 2. d) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, na
redacción dada pola lei 27/2013, atribúe ás Administracións municipais competencia en
materia de infraestrutura viaria.
De conformidade co artigo 127.1.g) da LRBRL, corresponderá á Xunta de Goberno Local a
aprobación da addenda ao convenio .
Antes da súa aprobación pola Xunta de Goberno, deberá emitir informe a Intervención Xeral
do Concello.
V.- Publicidade. O art. 8.1. letra “b” da Lei de transparencia obriga a dar publicidade do
convenio que se aprobe e tamén da addenda que agora se propón á aprobación.
Asemade, a tenor do establecido no 53 da LRXSP, dentro dos tres meses seguintes á
sinatura do convenio, deberá este ser remitido electrónicamente ao Consello de Contas de
Galicia, ao superar os compromisos económicos asumidos os 600.000 euros. Igualmente
deberá comunicarse ao consello de Contas de Galicia, a addenda aprobada que sexa, e
cantas modificacións, prórrogas ou variacións de prazos, alteración dos importes dos
compromisos económicos que se poidan producir, así como a extinción do convenio
indicados.
Á vista das anteriores circunstancias, e previo informe da Intervención Xeral, formúlase á
Xunta de Goberno Local, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a
seguinte
PROPOSTA
Primeiro.- Aprobar a Addenda ao “Convenio de Colaboración entre o Concello de Vigo e o
Ministerio de Fomento para deseño, execución e o financiamento das obras de adecuación
e mellora da Avenida de Madrid (Autovía a-55 entre os pp.kk. 0+000 e 2+370)”, que figura
como anexo á presente proposta.
Segundo.- Solicitar do Ministerio de Fomento a aprobación e subscrición da Addenda ao
Convenio de Colaboración que se anexa para o deseño, execución e o financiamento das
S. extr. urx. 24/05/19

obras de adecuación e mellora da Avenida de Madrid (Autovía a-55 entre os pp.kk. 0+000 e
2+370).
Terceiro.- Autorizar e comprometer as obrigas económicas da addenda para o Concello de
Vigo nos termos do mesmo. Para o seu financiamento aplicaranse os créditos da aplicación
orzamentaria 1532.619.00.17 – Humanización Avenida Madrid coas seguintes anualidades:
Aprobar o compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar as obrigacións do
Concello de Vigo en materia de financiación contempladas na cláusula 4ª da addenda
Convenio de 4.492.853,06 euros, coa seguinte distribución de anualidades:
ANUALIDADE

CONCELLO DE VIGO

MINISTERIO DE FOMENTO

2020

748.958,61€

1.497.617,69 €

2021

2.994.935,84€

5.990.470,75 €

2022

748.958,61 €

1.497.617,69 €

TOTAL

4.492.853,06

8.985.706,13

Cuarto.- Comprometerse a dar cumprimento ás condicións da addenda ao convenio nos
termos do mesmo.
Quinto.- Dar conta do presente acordo á Concellería de Xestión municipal ós efectos de
publicidade

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

“ADENDA POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE FOMENTO Y EL CONCELLO DE VIGO PARA EL DISEÑO, LA
EJECUCIÓN Y LA FINANCIACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA
AVENIDA DE MADRID (AUTOVÍA A-55 ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y 2+370)
En Madrid, a

de abril de 2019

REUNIDOS
De una parte,
D. Pedro Saura García, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del
Ministerio de Fomento, nombrado por Real Decreto 511/2018, de 18 de junio, y en uso de la
delegación conferida por Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio, sobre delegación de
competencias en el Ministerio de Fomento (BOE del 25 de julio), en nombre y
representación del Ministerio de Fomento.

Y de otra,
D. Abel Ramón Caballero Álvarez, Alcalde Presidente del Concello de Vigo, en virtud de las
atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, y en
nombre y representación del gobierno de dicho municipio.
Ambas partes declaran, y así se reconocen mutuamente, la capacidad legal suficiente para
la firma de esta adenda, y al efecto
EXPONEN
El 3 de junio de 2016 se suscribió en Vigo el “Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Fomento y el Concello de Vigo para el diseño, la ejecución y la financiación de obras de
adecuación y mejora de la Avenida de Madrid (Autovía A-55 entre los pp.kk. 0+000 y
2+370)”.
De acuerdo a lo establecido en el convenio, correspondía al Ministerio de Fomento la
redacción del proyecto de construcción, adecuándose éste, en lo posible, a los estándares
empleados por el Concello de Vigo, así como la posterior licitación y ejecución de las obras.
La distribución de la financiación, por su parte, quedaba establecida según el Convenio de la
siguiente forma:
•
•

1.000.000,00 euros para la redacción del proyecto y asistencias técnicas necesarias
para la ejecución de la obra, cuyo coste sería asumido por el Ministerio de Fomento.
9.000.000,00 euros para la ejecución de las obras, que serían financiados por ambas
partes, 6.000.000,00 euros por el Ministerio de Fomento y 3.000.000,00 euros por el
Concello de Vigo.

Durante la redacción por parte del Ministerio de Fomento del correspondiente proyecto de
trazado, adecuado a los estándares empleados por el Concello de Vigo, que no contempla
expropiaciones porque no se requieren. El presupuesto de inversión previsto en el
mencionado proyecto de trazado asciende a 13.478.559,19 €, el cual supera al previsto
debido al mayor alcance de las actuaciones que resulta oportuno acometer.
Además, se considera más eficiente que, dado el carácter urbano de la actuación, sea el
Concello de Vigo quien licite y ejecute las obras.
Es necesario adaptar el convenio a esta situación, en cuanto a su financiación y reparto de
obligaciones para conseguir una gestión más eficiente del mismo, así como reprogramar la
ejecución de las actuaciones.
Por otro lado, la disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los convenios vigentes deberán
adaptarse a lo previsto en la Ley en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor
de la misma, es decir, antes del 1 de octubre de 2019.
Por lo anterior, se considera necesaria y oportuna la modificación del convenio mediante
adenda.

S. extr. urx. 24/05/19

De conformidad con lo expuesto, las partes intervinientes suscriben esta adenda al convenio
firmado el 3 de junio de 2016 de acuerdo con las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DE LA ADENDA
Esta adenda tiene por objeto modificar el “Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Fomento y el Concello de Vigo para el diseño, la ejecución y la financiación de obras de
adecuación y mejora de la Avenida de Madrid (Autovía A-55 entre los pp.kk. 0+000 y
2+370)”, firmado el 3 de junio de 2016, en adelante denominado “convenio original”.
La modificación se realiza, para adaptar el convenio al resultado de la redacción del
proyecto de trazado, en cuanto al importe de total de la actuación, a su financiación, al
reparto de obligaciones y la adaptación del convenio a la Ley 40/2015.
El objeto del convenio se establece en la ejecución y financiación de las obras, y excluye del
mismo el diseño de las mismas que está siendo realizado ya por el Ministerio de Fomento a
través de una encomienda de gestión, actualmente denominado encargo, con INECO.
SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO
El Ministerio de Fomento se compromete a desarrollar el proyecto de construcción, sobre la
base del proyecto de trazado en redacción, de adecuación y mejora de la Avenida de Madrid
(autovía A-55 entre los PP.KK. 0+000 y 2+370), conforme a la normativa vigente para los
proyectos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y demás
normativa aplicable, y a llevar a cabo todos los trámites necesarios hasta su aprobación, con
cargo a una encomienda de gestión que ya se encuentra contratada.
Previamente a su aprobación, la Junta de Gobierno Local del Concello de Vigo deberá
manifestar su conformidad o reparos con el proyecto redactado elevado por la Comisión
Paritaria de Seguimiento, tal y como se establece en la cláusula quinta del convenio original.
Se deja sin efecto la obligación del Ministerio de Fomento de la licitación y ejecución de las
obras, así como de la contratación de todas las asistencias técnicas necesarias para su
correcto desarrollo (control y vigilancia, seguridad y salud, etc.).
El Ministerio de Fomento se compromete a facilitar al Concello de Vigo todos los permisos y
autorizaciones de su competencia que procedan vinculados a la ejecución de la actuación
prevista.
TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONCELLO DE VIGO
El Concello de Vigo se compromete a licitar y ejecutar las obras, así como del control y
vigilancia para que las mismas se realicen conforme al proyecto de construcción que se
apruebe y a la normativa de aplicación haciéndose cargo de todo lo que conllevara las
modificaciones de los contratos que, en su caso, tuvieran lugar.
El Concello de Vigo se compromete a poner a disposición los terrenos de titularidad
municipal vinculados y necesarios para la ejecución de la actuación prevista.

El Concello de Vigo se responsable y se compromete a la contratación de todas las
asistencias técnicas necesarias para el correcto desarrollo de la obra (control y vigilancia,
seguridad y salud, etc.).
Una vez finalizadas las obras, el Concello de Vigo comunicará al Ministerio de Fomento la
fecha que fije para el acto de recepción de las obras.
CUARTA. FINANCIACIÓN
El presupuesto de inversión de las obras estimado asciende a 13.478.559,19 €,
acordándose que se financien de la siguiente forma:
De acuerdo con el reparto establecido en el convenio original para la financiación de las
obras de 2/3 por parte del Ministerio de Fomento y 1/3 por parte del Concello de Vigo, la
financiación de las obras se realizará con la siguiente distribución:
ORGANISMO
FOMENTO
AYTO VIGO
TOTAL

OBRA (€)
8.985.706,13
4.492.853,06
13.478.559,19

La financiación del Ministerio de Fomento para la ejecución de la obra se llevará a cabo con
cargo a la aplicación presupuestaria 17.38.453C.611 conforme a la siguiente distribución de
anualidades:
ANUALIDAD
IMPORTE (€)
2020
1.497.617,69 €
2021
5.990.470,75 €
2022
1.497.617,69 €
TOTAL
8.985.706,13
La contratación de las obras, así como los contratos de servicios de asistencia técnica
asociados a la obra, realizada por el Ayuntamiento de Vigo se realizará con cargo a los
presupuestos del Ministerio de Fomento en la proporción de 2/3 y con cargo a los
presupuestos del Ayuntamiento de Vigo en la proporción de 1/3. Para ello, el Ministerio de
Fomento facilitará al Ayuntamiento de Vigo los documentos contables de retención de
crédito (RC).
El Ayuntamiento de Vigo emitirá las certificaciones correspondientes por la ejecución de las
obras, que serán asignadas proporcionalmente en 2/3 al capítulo 6 del programa 453 C de la
Dirección General de Carreteras y en 1/3 a la partida presupuestaria que establezca el
Ayuntamiento de Vigo para el gasto correspondiente.
Por ello, en los meses en los que proceda, la empresa contratista emitirá dos facturas,
separando la inversión realizada por el Ministerio de Fomento de la realizada por el
Ayuntamiento de Vigo.
Del mismo modo, se procederá con las facturas de los contratos de servicio asociados a la
obra.

S. extr. urx. 24/05/19

QUINTA. - EXPROPIACIONES
Para llevar a cabo las actuaciones previstas en el convenio no son necesarias
expropiaciones, ya que los terrenos necesarios son de titularidad municipal, lo cuales serán
puestos a disposición para la ejecución de la actuación por el Concello de Vigo.
SEXTA. – PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN
La contribución financiera del Ministerio de Fomento deberá quedar reflejada en todas las
actuaciones de publicidad y comunicación que se realicen desde la firma de la adenda,
relativas a las actuaciones objeto del mismo, mediante la inclusión de la imagen institucional
(Ministerio de Fomento-Gobierno de España) y el texto: “Actuación financiada en dos
terceras partes por el Ministerio de Fomento” en los soportes correspondientes, ocupando
una superficie de al menos el 25% de dichos soportes.
SÉPTIMA. –SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
Las referencias realizadas en el convenio original a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común sobre normas reguladoras de los órganos colegiados se entiende realizada a la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
OCTAVA. – INFORMACION A LA IGAE
La Comisión paritaria de seguimiento, el Ministerio de Fomento y el Concello de Vigo
facilitarán toda la información necesaria para que la Intervención General de la
Administración del Estado pueda efectuar, si lo considera oportuno, el adecuado ejercicio de
las funciones de control.
NOVENA. - TITULARIDAD
Tras la recepción de las actuaciones, corresponderá al Ministerio de Fomento la titularidad
del tronco de la vía y al Concello de Vigo el resto de elementos ejecutados o que se
renueven que actualmente son de su titularidad, entre los que se encuentra: la jardinería,
iluminación y elementos ornamentales.
Cada una de las partes, Ministerio de fomento y Concello de Vigo, será responsable de la
conservación y explotación de los elementos de los que sean titulares.
DÉCIMA. – VIGENCIA Y EFICACIA
Esta adenda establece la vigencia del convenio en el 31 de diciembre de 2022.
La modificación del convenio adquirirá eficacia a partir de su inscripción en el registro
electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación y de su publicación en el BOE,
de conformidad con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015.
UNDÉCIMA. - MODIFICACIÓN
Las partes, a propuesta de comisión paritaria de seguimiento por unanimidad y de forma
expresa, podrán modificar este convenio, mediante la suscripción de la correspondiente
adenda durante la vigencia del mismo, previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos
que resulten preceptivos.
DUODÉCIMA. - RESOLUCIÓN
Son causas de resolución del convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015,
la imposibilidad o no necesidad de ejecución de los compromisos adquiridos y el
cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.

En el supuesto de resolución del convenio, la comisión paritaria de seguimiento levantará
acta de la situación administrativa y económica en que se encuentren los expedientes,
dando curso a las obligaciones o derechos reconocidos por las partes, continuando su
tramitación con las limitaciones impuestas por la vigencia del convenio.
DÉCIMOTERCERA. - NATURALEZA Y JURISDICCIÓN
Esta adenda, se establece al amparo del capítulo VI de la Ley 40/2015 y tendrá la
consideración de instrumento financiero a los efectos previstos en el artículo 8.1.b) de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Esta adenda tiene naturaleza administrativa y para la resolución de las discrepancias que
pudieran derivarse de la interpretación o cumplimiento del mismo, que no hayan podido
resolverse en el seno de su Comisión paritaria de Seguimiento, las partes se someten a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En prueba de conformidad, y para el fiel cumplimiento de lo acordado, las partes firman el
presente documento por duplicado ejemplar en el lugar y fecha al principio indicados.

13(460).ADDENDA Ó CONVENIO COA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
PAR A CESIÓN AO CONCELLO DE VIGO DA “ESTRADA PROVINCIAL 2002GRAN VÍA AVDA, MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN” E EXECUCIÓN DO
PROXECTO HUMANIZACIÓN DA “ESTRADA PROVINCIAL 2002-GRAN VÍA
AVDA. MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, TREITO GRAN VÍA E AVDA.
ARQUITECTO PALACIOS”. EXPTE. 4152/440.
Visto o informe xurídico do 15/05/19 e o informe de fiscalización do 22/05/19, dáse
conta do informe-proposta do 13/05/19, asinado polo xefe do Servizo Administrativo
e Control Orzamentario, o xefe da Área de Investimentos, o concelleiro delegado de
Fomento e o concelleiro de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
I.- ANTECEDENTES
1.- Con data 30 de decembro de 2016, a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello
de Vigo asinan o “Convenio de colaboración para a cesión a este da Estrada Provincial 2002
– Gran vía Avda. Madrid. Rúa Emilia Pardo bazán e para a execución do proxecto de
Humanización da Estrada Provincial 2002 – Gran Vía Avda Madrid. Rúa Emilia Pardo bazán,
no treito comprendido entre a Gan Vía a Avda. Aquitecto Palacios”.
2.- O investimento vinculado ao presente convenio será definido no correspondente proxecto
técnico que concretará as actuacións a realizar e estímase o orzamento de execución por
contrata das obras para a humanización do treito urbano obxecto do presente convenio na
cantidade de 2.890.688,26 euros (IVE incluído) e en 109.311,74 euros, IVE incluído, os
custes de redacción de proxecto, asistencia técnica á dirección de obra e coordinación de
seguridade e saúde, do que resulta un custe estimado total para a actuación de
humanización da rúa de 3.000.000,00 euros.
S. extr. urx. 24/05/19

3.- En base as obrigas do Concello de Vigo, dito proxecto foi licitado e a Xunta de Goberno
Local en sesión sesión ordinaria do 19 de xullo de 2018, acordou "Adxudicar a
CONSTRUCCIÓNS OBRAS E VIAIS S.A. o procedemento aberto para a contratación das
obras de humanización da estrada provincial EP-2002 Gran Vía-Avda. de Madrid. Rúa
Emilia Pardo Bazán, entre Gran Vía e Avda. Arquitecto Palacios (18-441) coas seguintes
condicións: a) O prezo total do contrato é de 2.033.599,19 euros, sendo a cota
correspondente ao IVE de 352.938,70 euros."
4.- Con data 21 de decembro de 2018, o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de
Pontevedra asinan unha addenda onde se recolle unha prórroga na vixencia do citado
convenio ata o 31 de decembro de 2020.
II.- EXECUCIÓN DO CONVENIO:
1.- En relación ao desenvolvemento da execución da obra do citado convenio, o Concello de
Vigo desenvolveu no ámbito das súas competencias os correspondentes expedientes de
contratación para a redacción do proxecto, a licitación das obras, así como as asistencias
técnicas necesarias nos ámbitos da dirección da obra e a coordinación de seguridade e
saúde de acordo cos seguintes datos:
Contratos executados polo Concello de Vigo e comunicados a Deputación Provincial:
4513/440 CONTRATO MAIOR SERVIZOS REDACCIÓN PROXECTO OBRAS HUMANIZACIÓN DA
ESTRADA PROVINCIAL 2002- GRAN VÍA AVDA. MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, ENTRE
GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS
Importe de licitación
Importe da adxudicación
Execución a 31/12/2017

72.874,49 €
50.515,50 €
50.515,50 €

18/441 - CONTRATO MAIOR OBRAS HUMANIZACIÓN DA ESTRADA PROVINCIAL 2002-GRAN
VÍA AVDA. MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO
PALACIOS”
Importe de licitación
Importe da adxudicación
Importe executado a 31/12/2018

2.890.688,26 €
2.033.599,19 €
431.606,84 €

5642/440 - COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS DE ?HUMANIZACIÓN DA
RÚA HUMANIZACIÓN DA ESTRADA PROVINCIAL 2002-GRAN VIA AVD. MADRID. RÚA EMILIA
PARDO BAZÁN, ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS.
Importe da adxudicación
Executado a 31/12/2018

10.164,00 €
6.098,40 €

5780/440 - ASISTENCIA TÉCNICA Á DIRECCIÓN DE OBRA MUNICIPAL PARA O CONTROL E
SEGUIMENTO DA EXECUCIÓN DA OBRA DE ?HUMANIZACIÓN DA ESTRADA PROVINCIAL EP2002 GRAN VÍA-AVDA. DE MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, ENTRE GRAN VÍA E AVDA.
ARQUITECTO PALACIOS?
Importe da adxudicación
Executado a 31/12/2018

16.940,00 €
6.776,00 €

III.- PROPOSTA DE REAXUSTE DE ANUALIDADES:
1.- En relación a financiación das actuacións obxecto do convenio, nos atopamos coa
necesidade de proceder a adecuación financeira de acordo coa realidade da previsión final
para a execución do convenio, para o cal se deberá atender o recollido na cláusula terceira
"execución do convenio e financiación", a cal en relación as obrigas económicas indica o
seguinte:
Total da aportación

2016

2017

2018

Deputación Provincial de
Pontevedra

1.800.000,00 €

770.000,00 €

1.030.000,00 €

0,00 €

Concello de Vigo

1.200.000,00 €

0,00 €

242.579,70 €

957.420,30 €

Total investimento

3.000.000,00 €

770.000,00 €

1.272.579,70 €

957.420,30 €

Esta mesma cláusula terceira indica "Non obstante, o eventual reaxuste das anualidades da
execución dos citados contratos provocará o reaxuste das anualidades do presente
convenio, a cuxo efecto o Concello de Vigo, previa proposta da Comisión de Seguimento do
convenio, dará audiencia á Deputación Provincial de Pontevedra no expediente que se inicie
para o reaxuste da anualidade de calquera dos ditos contratos e da resolución que se dite."
2,- As propostas de financiación recollidas no convenio asinado con data de 30 de decembro
de 2016, recolle a previsión inicial da financiación comprometida por ambas entidades e de
forma específica na cláusula segunda punto 2, indicase que a financiación comprometida
pola Deputación Provincial de Pontevedra terá carácter definitiva e por outro lado, o punto 4
da cláusula segunda no apartado das obrigas do Concello de Vigo, indica que a obriga da
financiación do Concello ata a cantidade máxima de 1.200.000,00 €, polo cal e oportuno
proceder ao a reaxuste de anualidades indicado no convenio e de acordo con seguintes
datos sobre a execución dos contratos adxudicados:

4513/440 (170040801) - CONTRATO MAIOR
Adxudicación
SERVIZOS REDACCIÓN PROXECTO OBRAS
HUMANIZACIÓN DA ESTRADA PROVINCIAL 2002GRAN VÍA AVDA. MADRID. RÚA EMILIA PARDO
BARZÁN, ETRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO
PALACIOS

50.515,50 €

S. extr. urx. 24/05/19

CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN Adxudicación
DA ESTRADA PROVINCIAL EP-2002 GRAN VÍAPrevisión art 242.4.i
AVDA. DE MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN,
da LCSP
ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO
PALACIOS. EXPTE. 18/441

2.033.599,19 €
100.053,08 €

5642/440 (180127402) - COORDINACIÓN DE
SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS DE ?
HUMANIZACIÓN DA RÚA HUMANIZACIÓN DA
ESTRADA PROVINCIAL 2002-GRAN VIA AVD.
MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, ENTRE
GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS
(EXPTE. 18/441)

Adxudicación

10.164,00 €

5780/440 (180170636) - ASISTENCIA TÉCNICA Á
DIRECCIÓN DE OBRA MUNICIPAL PARA O
CONTROL E SEGUIMENTO DA EXECUCIÓN DA
OBRA DE HUMANIZACIÓN DA ESTRADA
PROVINCIAL EP-2002 GRAN VÍA-AVDA. DE
MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, ENTRE
GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS?

Adxudicación

16.940,00 €

Total

2.211.271,77 €

3,- Que o pacto “NOVENO” do convenio prevé a constitución dunha COMISIÓN DE
SEGUIMENTO E CONTROL, que terá por obxecto o seguimento e coordinación da
execución deste convenio e resolución das dúbidas que poidan producirse na súa
interpretación, a cal estará integrada por tres representantes de cada unha das
Administracións asinantes, un dos cales terá carácter técnico. Entre as competencias de dita
comisión de seguimento atopase a de "emisión informe en relación coa necesidade do
reaxuste da anualidade do convenio e en relación con cantas incidencias se produzan na
execución dos contratos a que este se refire."
Dita Comisión de Seguimento reunirase cando o estime convinte o seu responsable, por
decisión propia ou a petición de calquera dos seus membros. As súas reunións terán lugar
na Casa do Concello de Vigo ou na Deputación de Pontevedra, segundo acorden as partes.
Na súa reunión constituínte designarase ao responsable da mesma e ao seu secretario, que
levantará acta das súas reunións.
A vista dos antecedentes con data 12 de abril de 2019 a Comisión de seguimento do
"Convenio de colaboración para a mellora de instalacións deportivas no termo municipal de
Vigo" e de acordo co estipulado sobre as competencias desta comisión, acordou por
unanimidade a proposta técnica para a adecuación financeira e o prazo do convenio
formulada polo Concello de Vigo e proceder a dar traslado do mesmo a ambas entidades
para proceder ao desenvolvemento do correspondentes expediente administrativo
conducente a aprobación dunha addenda ao convenio de acordo cos seguintes acordos:

Primeiro: Recoñecer as actuacións executadas polo Concello de Vigo en relación ao obxecto
do "Convenio de colaboración para a cesión a este da Estrada Provincial 2002 – Gran vía
Avda. Madrid. Rúa Emilia Pardo bazán e para a execución do proxecto de Humanización da
Estrada Provincial 2002 – Gran Vía Avda Madrid. Rúa Emilia Pardo bazán, no treito
comprendido entre a Gan Vía a Avda. Aquitecto Palacios".
Segundo: Aprobar a seguinte proposta de financiación e anualidades:

2016
Deputación Provincial de
Pontevedra
Concello de Vigo
Total investimento

2017

2018

770.000,00 €

1.030.000,00 €

0,00 €

0,00 €

50.515,50 €

347.691,84 €

770.000,00 €

1.272.579,70 €

957.420,30 €

Total da aportación

2019

1.800.000,00 €
13.064,43 €

411.271,77 €
2.211.271,77 €

De acordo coa proposta de axuste de anualidades o Concello de Vigo comprometese en
financiar calquera modificación ou alteración que se produza no ámbito de execución deste
obra e que leve implícito un maior gasto en relación a financiación indicada.
Os créditos do ano 2018, correspondese coa execución do orzamento 2018 e os
correspondentes ao ano 2019 serán de aplicación a seguinte partida orzamentaria:
1532.619.00.10
A Excma. Deputación de Pontevedra, en sesión plenaria de 30 de abril de 2019, acordou
aprobar o texto da addenda proposta que inclúe os seus compromisos de gasto.
Por todo o exposto, previo informe xurídico e da Intervención Xeral do Concello de Vigo,
proponse á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
PRIMEIRO.- Aprobar o texto da ADDENDA PARA A ADECUACIÓN FINANCEIRA E
ANUALIDADES DO CONVENIO DE COLABORACIÓN COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DE PONTEVEDRA PARA A CESIÓN A O CONCELLO DE VIGO DA “ESTRADA
PROVINCIAL 2002- GRAN VÍA AVDA. MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN” E PARA A
EXECUCIÓN DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA “ESTRADA PROVINCIAL 2002GRAN VÍA AVDA. MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA
E A AVDA. ARQUITECTO PALACIOS”, cuxo texto se transcribe como sigue:
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ADDENDA Ó “CONVENIO DE COLABORACIÓN COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A CESIÓN Ó CONCELLO DE VIGO DA ESTRADA PROVINCIAL 2002- GRAN
VÍA AVDA. MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN E PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DE
HUMANIZACIÓN DA ESTRADA PROVINCIAL 2002- GRAN VÍA AVDA. MADRID. RÚA EMILIA
PARDO BAZÁN, NO TREITO ENTRE GRAN VÍA E A AVDA. ARQUITECTO PALACIOS ”, PARA
A SÚA ADECUACIÓN FINANCEIRA
Vigo, _________ de _________ de 2019
REUNIDOS
Dunha parte, Dona María del Carmen Silva Rego, Presidenta da Deputación Provincial de
Pontevedra, na representación legal que da mesma lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de
2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Doutra, Don Abel Caballero Álvarez, Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, na representación
legal que desta Administración municipal lle atribúe o artigo 124.4.a) do mesmo texto legal.
Interveñen, en calidade de secretaria do Goberno Local do Concello de Vigo, Dª Mª Concepción
Campos Acuña e, como secretario xeral da Deputación de Pontevedra, D. Carlos Cuadrado
Romay, que dan fe do acto que se celebra.
Ámbalas dúas partes declaran e recoñécense mutuamente a capacidade e a representación
necesaria para a sinatura do presente convenio de colaboración, e a estes efectos

EXPOÑEN
I.- Con data 30 de decembro de 2016, a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de
Vigo asinan o “Convenio de colaboración para a cesión a este da Estrada Provincial 2002 – Gran
vía Avda. Madrid. Rúa Emilia Pardo Bazán e para a execución do proxecto de Humanización da
Estrada Provincial 2002 – Gran Vía Avda. Madrid. Rúa Emilia Pardo Bazán, no treito
comprendido entre a Gran Vía e a Avda. Aquitecto Palacios”.
II.- En relación ó financiamento das actuacións obxecto do convenio, nos atopamos coa
necesidade de proceder á adecuación financeira de acordo coa realidade da previsión final para
a execución do convenio, para o cal se deberá atender ó recollido na cláusula terceira
"Execución do convenio e financiación", a cal en relación ás obrigas económicas indica o
seguinte:

Total da aportación
Deputación Provincial
de Pontevedra
Concello de Vigo
Total investimento

1.800.000,00 €
1.200.000,00 €
3.000.000,00 €

2016
2017
770.000,00
1.030.000,00 €
€
0,00 €
242.579,70 €
770.000,00
1.272.579,70 €
€

2018
0,00 €
957.420,30 €
957.420,30 €

Esta mesma cláusula terceira indica "Non obstante, o eventual reaxuste das anualidades da
execución dos citados contratos provocará o reaxuste das anualidades do presente convenio, a
cuxo efecto o Concello de Vigo, previa proposta da Comisión de Seguimento do convenio, dará
audiencia á Deputación Provincial de Pontevedra no expediente que se inicie para o reaxuste da
anualidade de calquera dos ditos contratos e da resolución que se dite."
As propostas de financiamento recollidas no convenio asinado con data de 30 de decembro de
2016, recolle a previsión inicial da financiación comprometida por ambas entidades e de forma
específica na cláusula segunda punto 2, indícase que a financiación comprometida pola
Deputación Provincial de Pontevedra terá carácter definitiva e por outro lado, o punto 4 da
cláusula segunda, no apartado das obrigas do Concello de Vigo, indica que a obriga da
financiación do Concello será ata a cantidade máxima de 1.200.000,00€, polo cal é oportuno
proceder ó reaxuste de anualidades indicado no convenio, de acordo coas actuacións
executadas e as previsións para a finalización das mesmas.
III.- Que a cláusula novena do mesmo convenio prevé a constitución dunha COMISIÓN DE
SEGUIMENTO E CONTROL, que terá por obxecto o seguimento e coordinación da execución
deste convenio e resolución das dúbidas que poidan producirse na súa interpretación, a cal
estará integrada por tres representantes de cada unha das Administracións asinantes, un dos
cales terá carácter técnico. Entre as competencias de dita comisión de seguimento atópase a de
"emisión de informe en relación coa necesidade do reaxuste da anualidade do convenio e en
relación con cantas incidencias se produzan na execución dos contratos a que este se refire."
Dita Comisión de Seguimento reunirase cando o estime convinte o seu responsable, por
decisión propia ou a petición de calquera dos seus membros. As súas reunións terán lugar na
Casa do Concello de Vigo ou na Deputación de Pontevedra, segundo acorden as partes. Na súa
reunión constituínte designarase ó responsable da mesma e ó seu secretario, que levantará acta
das súas reunións.
Dita comisión de seguimento constituíuse en representación das partes pola preceptiva
resolución da Presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra de data 27 de xullo de 2018,
e, no que ao Concello de Vigo se refire, pola resolución da Alcaldía-Presidencia do Concello de
Vigo de data 7 de agosto de 2018.
IV.- Que, en data 12 de abril de 2019, a “Comisión de Seguimento” do “Convenio de
colaboración asinado entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo “para a
cesión a este da estrada provincial E.P. 2002 – Gran Vía Avda. Madrid. Rúa Emilia Pardo Bazán
e para a execución do proxecto de humanización da estrada provincial E.P. 2002 – Gran Vía
Avda. Madrid. Rúa Emilia Pardo Bazán, no treito comprendido entre a Gran Vía e a Avda.
Arquitecto Palacios”, en base á proposta realizada polo Concello de Vigo, acorda por
unanimidade a seguinte proposta:
● Primeiro: Recoñecer as actuacións executadas polo Concello de Vigo en relación ó obxecto
do "Convenio de colaboración para a cesión a este da Estrada Provincial 2002 – Gran Vía Avda.
Madrid. Rúa Emilia Pardo Bazán e para a execución do proxecto de Humanización da Estrada
Provincial 2002 – Gran Vía Avda Madrid. Rúa Emilia Pardo Bazán, no treito comprendido entre a
Gran Vía e a Avda. Aquitecto Palacios".
● Segundo: Aprobar a seguinte proposta de financiamento e anualidades:
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2016
Deputación Provincial de Pontevedra
Concello de Vigo
Total investimento

2017

770.000,00€ 1.030.000,00€

0,00 €

50.515,50€

2018

2019

Total da aportación

0,00 €

0,00 €

1.800.000,00€

347.691,84€ 13.064,43€

411.271,77€

770.000,00€ 1.080.515,50€ 347.691,84€ 13.064,43 € 2.211.271,77€

De acordo coa proposta de axuste de anualidades o Concello de Vigo comprométese en
financiar calquera modificación ou alteración que se produza no ámbito de execución desta obra
e que leve implícito un maior gasto en relación ó financiamento indicado.
V.- Por todo o anteriormente exposto, ambas partes manifestan expresamente o seu propósito
de asinar unha addenda co obxecto de proceder á adecuación financeira do “Convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo para a cesión a este da estrada provincial 2002 – Gran Vía Avda. Madrid. Rúa Emilia Pardo Bazán e para a execución do pro xecto de humanización da estrada provincial 2002 – Gran Vía Avda. Madrid. Rúa Emilia Pardo
Bazán, no treito comprendido entre a Gran Vía e a Avda. Arquitecto Palacios”; conforme ás
seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- A Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo acordan adecuar a
financiación e anualidades do “Convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o
Concello de Vigo para a cesión a este da estrada provincial 2002 – Gran Vía Avda. Madrid. Rúa
Emilia Pardo Bazán e para a execución do proxecto de humanización da estrada provincial 2002
– Gran Vía Avda. Madrid. Rúa Emilia Pardo Bazán, no treito comprendido entre a Gran Vía e a
Avda. Arquitecto Palacios”, de acordo coa seguinte proposta:
2016
Deputación
Provincial de
Pontevedra
Concello de Vigo
Total investimento

2017

770.000,00 € 1.030.000,00 €

0,00 €

50.515,50 €

2018

2019

Total da
aportación

0,00 €

0,00 €

1.800.000,00 €

347.691,84 € 13.064,43 €

770.000,00 € 1.080.515,50 € 347.691,84 € 13.064,43 €

411.271,77 €
2.211.271,77 €

De acordo coa proposta de axuste de anualidades o Concello de Vigo comprométese en
financiar calquera modificación ou alteración que se produza no ámbito de execución deste obra
e que leve implícito un maior gasto en relación ó financiamento indicado.
SEGUNDA.- En todo o demais, o texto do convenio asinado en data 30 de decembro de 2016
mantense invariable, debendo terse en conta a modificación da súa vixencia introducida pola
addenda asinada o 21 de decembro de 2018, suxeitándose as partes ó seu clausulado.
E para que así conste, en proba de conformidade, as partes asinan a presente addenda no lugar
e data sinalados no seu encabezamento.
O Alcalde-Presidente do Concello de Vigo

A Presidenta da Deputación de Pontevedra

Asdo.: Abel Caballero Álvarez

Asdo.: María del Carmen Silva Rego

A Secretaria do Goberno local
Concello de Vigo

O Secretario Xeral da Deputación de
Pontevedra

Asdo.: Mª Concepción Campos Acuña

Asdo.: Carlos Cuadrado Romay

SEGUNDO.- Establecer o compromiso de adecuación financeira na aportación do
Concello de Vigo en base ao acordo de finanaciación nos seguintes importes
máximos:
2016
Concello de Vigo

0,00 €

2017

2018

2019

50.515,50 € 347.691,84 € 13.064,43 €

Total da aportación
411.271,77 €

De acordo coa proposta de axuste de anualidades o Concello de Vigo
comprometese en financiar calquera modificación ou alteración que se produza no
ámbito de execución deste obra e que leve implícito un maior gasto en relación a
financiación indicada.
Os créditos do ano 2018, correspondese coa execución do orzamento 2018 e os
correspondentes ao ano 2019 serán de aplicación a seguinte partida orzamentaria:
1532.619.00.10
TERCEIRO: Dar traslado de presente do presenta acordo a Deputación Provincial
de Pontevedra para a formalización e sinatura da presente addenda.
CUARTO.- Dar conta do presente acordo á Concellería de Xestión municipal ós
efectos de publicidade
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

14(461).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE
"HUMANIZACIÓN ESTRADA PROVINCIAL 2001- CALVARIO A GARRIDA.
TRAMO IGREXA DE BEADE A GARRIDA (PO 330), LUGAR DE PORTO". EXPTE.
108/441.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 20/05/19, o
informe de fiscalización do 22/05/19, dáse conta do informe-proposta do 24/05/19,
asinado polo xefe do Servizo Administrativo e de Control Orzamentario, o
concelleiro-delegado de Fomento e o concelleiro-delegado de Orzamentos e
Facenda, que di o seguinte:
I.- ANTECEDENTES:
1.- A Xunta de Goberno Local, na sesión do 29 de decembro de 2016, entre outros asuntos
acordou a aprobación do “CONVENIO DE COLABORACIÓN COA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A CESIÓN A O CONCELLO DE VIGO DA
ESTRADA PROVINCIAL 2001- CALVARIO A GARRIDA. TRAMO IGREXA DE BEADE A
GARRIDA (PO 330), LUGAR DE PORTO, ENTRE REGATO QUINTIÁN E O Nº 77 DA
ESTRADA DO PORTO- PARA O FINANCIAMENTO E EXECUCIÓN DAS OBRAS
PRECISAS PARA A SÚA TRANSFORMACIÓN E AMPLIACIÓN” (Expte.:4220/440)”.
O citado convenio foi asinado por ambas institucións con data 30.12.2016, e do mesmo
desprendese aos efectos deste expediente que: “O Concello de Vigo, pola súa parte,
aprobada que sexa pola Administración autonómica a cesión da titularidade do tramo urbano
de referencia, obrígase a:
1) Redactar e aprobar o/s correspondente/s proxecto/s de obra, debendo remitir un
exemplar aprobado á Deputación Provincial.
2) Contratar as asistencias técnicas á dirección de obra e coordinación de seguridade e
saúde.
3) Obter as correspondentes licenzas e tramitar ante outros organismos as autorizacións
pertinentes que fosen precisas.
4) Financiar os custes derivados da realización das obras, redacción de proxecto,
asistencia técnica á dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde, ata a
cantidade do trinta por cento das cantidades estimadas na memoria “Memoria-resumo da
AMPLIACIÓN ESTRADA DO PORTO, ENTRE REGATO QUINTIÁN E O Nº 77” como
custes da ditas actuacións, isto é ata a cantidade máxima de 1.037.101,50 euros.”
2.- Mediante Decreto 22/2017, de 16 de febreiro, aprobouse o cambio de titularidade a prol
do Concello de Vigo da Estrada Provincial CP-2001 O Calvario-A Garrida, tramo
comprendido entre Igrexa de Beade-A Garrida (PO-330), lugar de Porto, entre o río Quintián

e o nº 77 (D.O.G. nº 45 do 06.03.2017), correspondendo ao Concello de Vigo, o
mantemento, conservación e explotación da citada vía.
3.- Para levar a cabo esta actuación a Xunta de Goberno Local, en sesión de data
07.09.2017, acordou adxudicar a INGENIA PROYECTOS TÉCNICOS, S.L. o procedemento
aberto para a contratación do servizo de redacción do proxecto de “HUMANIZACIÓN DA
ESTRADA PROVINCIAL EP-2001 CALVARIO LA GARRIDA, TRAMO IGREXA DE BEADE A
GARRIDA (PO 330), LUGAR DE PORTO” ,Expte.4472-440.
4.- Consta no expediente administrativo 3560-443, acordo da Xunta de Goberno Local de
data 19-07-2018, referente a aceptación da vontade de cesión voluntaria e gratuíta, por
parte das persoas relacionadas no apartado terceiro da parte expositiva do devandito
acordo, dos terreos afectados pola execución do proxecto das obras de “HUMANIZACIÓN
DA ESTRADA PROVINCIAL EP-2001 CALVARIO LA GARRIDA, TRAMO IGREXA DE
BEADE A GARRIDA (PO 330), LUGAR DE PORTO” e, polo conseguinte, o acordo de inicio
dos expedientes individualizados necesarios para a conclusión dos correspondentes
convenios urbanísticos para a obtención gratuíta de ditos terreos.
5.- Previo informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, I.T.O. e Asistencia Municipal de
data 10.05.18, e o pertinente informe xurídico con proposta de resolución de datas 23 e 24
de agosto de 2018, a Xunta de Goberno Local, en sesión de data 31.08.2018 aprobou o o
proxecto de “HUMANIZACIÓN DA ESTRADA PROVINCIAL EP-2001 CALVARIO LA
GARRIDA, TRAMO IGREXA DE BEADE A GARRIDA (PO 330), LUGAR DE PORTO”,
redactado por un equipo multidisciplinar e subscrito pola Enxeñeira de Camiños, Canais e
Portos, María Ferreiro Núñez, directora dos traballos, cun orzamento base de licitación máis
IVE de TRES MILLÓNS TRESCENTOS ONCE MIL DEZASETE EUROS CON TRINTA E
NOVE CÉNTIMOS (3.311.017,39 EUROS), de data abril de 2018, e con firma dixital de
datas 20 e 25 de abril de 2018.
6.- O orzamento municipal, aprobado definitivamente polo Concello-Pleno, en sesión de 26
de decembro de 2018, recolle dentro do programa 1532 “Pavimentación vías públicas” a
aplicación orzamentaria 1532.619.00.09 (C. DEP.2a ANUAL.IGREXA BEADE-GARRIDA,
TRAMO REGATO).
7.- Ao expediente administrativo de contratación achégase o expediente núm 3560-443
correspondente ao proxecto de obras, aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de
data 31.08.2018 de cuxa execución se trata. En dito proxecto de obras figura, como
integrante do mesmo, o prego de prescricións técnicas de execución da obra.
No expediente de contratación consta a documentación que segue:
a) O proxecto obxecto do expediente aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión
31.08.2018, que se corresponde co expediente administrativo 3560-443, e que inclúe
Prego de Prescricións Técnicas redactado pola Enxeñeira de Camiños, Canais e
Portos María Ferreiro Núñez.
b) Informe de xustificación da necesidade e idoneidade do contrato asinado polo
Enxeñeiro Municipal de Camiños, Canais e Portos/Xefe do Servizo de Vías e Obras
S. extr. urx. 24/05/19

e polo Xefe Administrativo e de Control Orzamentario da Área de Fomento en datas
24 e 25 de setembro de 2018.
c) Resolución de inicio do expediente de contratación asinada polo Concelleiro de Área
de Fomento, Limpeza e Contratación de datas 25 e 26 de setembro de 2018.
d) Informe xurídico en relación a dispoñibilidade dos terreos afectados pola execución
das obras de referencia, asinado polo Xefe do Servizo Xurídico de Servizos Xerais
en data 26 de febreiro de 2019.
e) Memoria xustificativa para a redacción do PCAP redactada polo Servizo Xestor e
asinada en data 14 de maio de 2019
f) Informe da Xefa do Servizo de Contratación indicando que o expediente reúne a
documentación esixida pola lexislación vixente en materia de contratación pública de
data 13 de maio de 2019
g) Prego de cláusulas administrativas particulares, redactado pola Xefa do Servizo de
Contratación de data 20 de maio de 2019
II.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS
Primeiro.- A iniciación do expediente de contratación corresponde ao Órgano de
Contratación (artigo 116.1 LCSP), que nos municipios de gran poboación, como é o de Vigo,
é a Xunta de Goberno Local (disposición adicional 2ª. 4 LCSP) e, por delegación desta
(acordo da Xunta de Goberno Local de 19.06.2015), aos concelleiros de Área.
Segundo.- O artigo 236.2 da LCSP establece que na tramitación dos expedientes de
contratación referentes a obras de infraestruturas hidráulicas, de transporte e de estradas,
dispensarase do requisito previo de dispoñibilidade dos terreos, aínda que non se poderá
iniciar a execución das obras en tanto non se formalizou a ocupación en virtude da vixente
Lei de Expropiación Forzosa.
Terceiro.- O expediente refírese á totalidade do obxecto do contrato e nel, e no expediente
que o acompaña, constan as actuacións preparatorias do contrato de obras, esixidas polos
artigos 231 e seguintes da LCSP —elaboración, supervisión eaprobación do proxecto— así
como o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescricións técnicas, reitores
do contrato.
Cuarto.- No expediente xustificase a necesidade e idoneidade do contrato (artigo 28 e
116.4.e da LCSP), a clasificación esixida aos participantes (artigo 116.4.b da LCSP), os
criterios de solvencia económica, financeira, técnica e profesional (artigo 116.4.c da LCSP),
o valor estimado do contrato con indicación de todos os conceptos que o integran, incluíndo
os custes laborais (artigo 116.4.d da LCSP) a xustificación do prezo do contrato e o seu
método de cálculo (artigo 112 da LCSP), os criterios de adxudicación e a súa adecuación ao
obxecto do contrato (artigo 145.1 da LCSP), a non división en lotes (artigo 116.4.g da
LCSP), así como as fórmulas de valoración (artigo 146.2 da LCSP). Non é necesaria a
xustificación do procedemento por tratase dun procedemento aberto. Xustifícase a
adecuación urbanística (informe da oficina de supervisión de proxectos de data 10.05.2018).

Quinto.- Consta na memoria xustificativa elaborada polo servizo xestor xustificación de non
desequilibrio orzamentario por atoparse contemplado o gasto no orzamento e que non
afectará á sustentabilidade financeira do Concello (artigo 7.3 da Lei orgánica 2/2012, do 27
de abril).
Sexto.- É preceptivo previa aprobación do expediente de informe da titular da asesoría
xurídica (Disposición adicional 3ª.8 da LCSP), así como a incorporación de certificado de
existencia de crédito e fiscalización previa da Intervención (artigo 116.3 da LCSP).
Sétimo.- A aprobación do expediente de contratación correspóndelle á Xunta de Goberno
Local, na súa calidade de órgano de contratación (Disposición adicional 2ª. 4 da LCSP),
Por todo o exposto, e unha vez se incorporen ao expediente informe da titular da asesoría
xurídico, documento contable e o informe de fiscalización que van ditos, proponse á Xunta
de Goberno Local que adopte o seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación a través de procedemento aberto e
tramitación ordinaria das obras do proxecto de “HUMANIZACIÓN DA ESTRADA
PROVINCIAL EP-2001 CALVARIO LA GARRIDA, TRAMO IGREXA DE BEADE A GARRIDA
(PO 330), LUGAR DE PORTO”, subscrito pola Enxeñeira de Camiños, Canais e Portos,
María Ferreiro Núñez, cun orzamento base de licitación máis IVE de TRES MILLÓNS
TRESCENTOS ONCE MIL DEZASETE EUROS CON TRINTA E NOVE CÉNTIMOS
(3.311.017,39 EUROS), de data abril de 2018, e con firma dixital de datas 20 e 25 de abril de
2018.
Segundo.- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas particulares que rexerá o contrato
asinado pola Xefa do Servizo de Contratación de data 20.05.2019.
Terceiro.- Autorizar o gasto por importe total do expediente de contratación, que ascende a
un importe máximo de “TRES MILLÓNS TRESCENTOS ONCE MIL DEZASETE EUROS
CON TRINTA E NOVE CÉNTIMOS” (3.311.017,39 EUROS), sendo o importe
correspondente ao IVE de 574.639,38 €.
Para o seu financiamento aplicaranse os créditos do orzamento do Concello de Vigo, na
aplicación orzamentaria 1532.619.00.09 “C. DEP.2ª ANUAL.IGREXA BEADE-GARRIDA,
TRAMO REGATO”, de acordo coas seguintes anualidades:
2019: 2.724.643,42 euros
2020:
586.373,97 euros
Cuarto.- Abrir o procedemento de licitación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente.

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

S. extr. urx. 24/05/19

15(462).EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN
DO
PROXECTO
DE
“SOTERRAMENTO DO TRÁFICO RODADO DA PORTA DO SOL E
HUMANIZACIÓN E TRANSFORMACIÓN PEONIL DA ACTUAL REDE VIARIA”.
EXPTE. 312/441.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data
24/05/19 e o informe de fiscalización da misma data, dáse conta do informeproposta do 24/05/19, asinado polo xefe do Servizo de Administrativo e de
Control Orzamentario, o concelleiro-delegado de Fomento e o concelleirodelegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
I.- ANTECEDENTES DE FEITO.
1º.- Con data 14 de decembro de 2016, o Boletín Oficial do Estado, nº 301, publica
Resolución de 12 de decembro de 2016, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos,
pola que se resolve definitivamente a primeira convocatoria para a selección de Estratexias
de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado que serán cofinanciadas mediante o
Programa Operativo FEDER de Crecemento Sustentable 2014-2020, efectuada por Orde
HAP/2427/2015, de 13 de novembro, na cal entre outros aspectos CONCÉDESE de forma
definitiva axuda do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ao proxecto presentado
polo Concello de Vigo denominada “VIGO VERTICAL”, por un importe de 15.000.000,00 €.
2º.- O proxecto EDUSI VIGO VERTICAL, ten como obxectivo principal impulsar a
transformación da área seleccionada en termos físicos, ambientais, económicos, sociais e
culturais, creando oportunidades de emprego e mellorando a contorna urbana, polo cal dita
estratexia, segundo a Orde do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
HAP/2427/2015, constitúe o marco para a posterior selección por parte das Entidades
beneficiarias das operacións a desenvolver na cidade ou na área definida en cada caso.
3º.- Para levar a cabo esta actuación a Xunta de Goberno Local en sesión de data
22.06.2017 acordou adxudicar o procedemento aberto para a contratación dos servizos de
redacción do proxecto de execución das obras de soterramento do tráfico rodado da Porta
do Sol e humanización e transformación peonil da actual rede viaria, cofinanciado polo
fondo FEDER (4.468-440), a prol da empresa UTE GOC, S.A.-CAPITEL ARQUITECTURA
INGENIERÍA E INNOVACIÓN, S.L.
4º.- O orzamento municipal, aprobado definitivamente polo Concello-Pleno, en sesión de 26
de decembro de 2018 recolle dentro do capítulo VI, a aplicación orzamentaria
1539.619.00.03 “DUSI PORTA DO SOL, OT4, LA:7,8,10,12,13,14,1a ANUA”.
5º.- Consta no expediente administrativo de referencia resolución da Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural, de data 20/09/2018, autorizando o proxecto de soterramento do tráfico

rodado na Porta do Sol e a humanización peonil da actual rede viaria coas seguintes
condicións:
“A construción da escaleira mecánica cuberta na rúa Carral deberá axustar a sección dos
perfís metálicos á mínima imprescindible e empregarse unha cor gris mate nos tons do
contorno. De conformidades co disposto na Resolución do 16.05.18:

➢ Cómpre facer unha escavación en área no ámbito da muralla do século XVII, dentro
dos limites da obra, co gallo de rexistrar a traza e características dos escasos restos
que poidan quedar e avaliar a súa afección polo traballos proxectados que, de ser o
caso, poderán ser condicionados ou modificados nesa zona, en relación á
conservación de dilos restos.

➢ Deberán realizarse baixo control arqueolóxico o resto das obras de escavación
previstas no proxecto de enxeñería, coa finalidade de poder documentar, de xeito
exhaustivo, tanto as estruturas exhumadas nas sondares executadas (de época
contemporánea, século XIX), como todas aquelas que poidan aparecer no
transcurso do control; así como as secuencias estratigráficas e a súa interrelación.
Incluirase reste control o rexistro da estrutura chamada "o Pasadizo" e a nova
canalización prevista na rúa Alta.

➢ En consecuencia, antes do inicio dos traballos se deberá presentar, para a súa
autorización, un proxecto de intervención arqueolóxica que poderá unificar ambas
actividades (escavación e control arqueolóxico). Dita proxecto deberá estar asinado
por técnico competente e cumprir os requisitos esixidos no Decreto 199/97, do 10 de
xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de
Galicia”.
6º.- Previo informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, I.T.O. e Asistencia Municipal de
data 30.04.19, e o pertinente informe xurídico con proposta de resolución de data
02.05.2019, a Xunta de Goberno Local, en sesión de data 03.05.2019 acordou aprobar o
proxecto de “SOTERRAMENTO DO TRÁFICO RODADO DA PORTA DO SOL E
HUMANIZACIÓN E TRANSFORMACIÓN PEONIL DA ACTUAL REDE VIARIA” redactado
polo equipo técnico multidisciplinar de UTE GOC, S.A.-CAPITEL ARQUITECTURA
INGENIERÍA E INNOVACIÓN, S.L. e asinado polo Arquitecto D. Pedro de la Puente Crespo
e polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. José Ramón Fernández Ceballos, cun
orzamento base de licitación máis IVE de DEZASEIS MILLÓNS NOVECENTOS NOVENTA
E SEIS MIL CINCOCENTOS CINCUENTA E CATRO EUROS con VINTE E TRES
CÉNTIMOS (16.996.554,23 €) e con sinatura dixital de datas 29 e 30 de abril de 2019,
Expte. 3517/443.
7º.- Ao expediente administrativo de contratación achégase o expediente número 3517/443
correspondente ao proxecto de obras a executar, no que se inclúe o correspondente Prego
de Prescricións Técnicas Particulares da execución da obra.

S. extr. urx. 24/05/19

Vinculado a execución do antedito proxecto, atópase o servizo de xestión e control do
mantemento integral e conservación de instalacións, segundo se dispón no proxecto
aprobado, e con arranxo as directrices indicadas no Programa de Mantemento do anexo nº
30 da memoria, o Prego de Prescricións Técnicas Particulares e conforme os prezos
dispostos no orzamento do proxecto.
No expediente contratación consta a documentación que segue:
a)

Proxecto de “SOTERRAMENTO DO TRÁFICO RODADO DA PORTA DO SOL E
HUMANIZACIÓN E TRANSFORMACIÓN PEONIL DA ACTUAL REDE VIARIA”
redactado polo equipo técnico multidisciplinar de UTE GOC, S.A.-CAPITEL
ARQUITECTURA INGENIERÍA E INNOVACIÓN, S.L. e asinado polo Arquitecto D.
Pedro de la Puente Crespo e polo Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. José
Ramón Fernández Ceballos, cun orzamento base de licitación máis IVE de
DEZASEIS MILLÓNS NOVECENTOS NOVENTA E SEIS MIL CINCOCENTOS
CINCUENTA E CATRO EUROS con VINTE E TRES CÉNTIMOS (16.996.554,23 €)
e con sinatura dixital de datas 29 e 30 de abril de 2019.

b) Informe de xustificación da necesidade e idoneidade da contratación asinado polo

Enxeñeiro Municipal de Camiños, Canais e Portos e o Xefe Administrativo e de
Control Orzamentario, de data 09.05.19, onde se indican as finalidades institucionais
competencia da Administración a satisfacer co obxecto do presente contrato.
c)

Resolución de inicio do expediente de contratación asinada polo Concelleiro da Área
de Fomento, Limpeza e Contratación de data 09.05.19.

d) Acta de replanteo asinada polo Enxeñeiro de Camiños Canais e Portos municipal de

data 23.05.2019.

e) Memoria xustificativa para a elaboración do PCAP redactada polo Servizo Xestor, e
asinada en data 24.05.2019.

f)

Informe do Servizo de Contratación indicando que o expediente reúne a
documentación esixida pola lexislación vixente en materia de contratación pública,
asinado pola Técnica de Administración Xeral do Servizo de Contratación en data
24.05.2019.

g) Prego de Cláusulas Administrativas Particulares asinado pola Técnica de
Administración Xeral do Servizo de contratación en data 24.05.2019.
II.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS
Primeiro.- A iniciación do expediente de contratación corresponde ao Órgano de
Contratación (artigo 116.1 LCSP), que nos municipios de gran poboación, como é o de Vigo,
é a Xunta de Goberno Local (disposición adicional 2ª. 4 LCSP) e, por delegación desta
(acordo da Xunta de Goberno Local de 19.06.2015), aos concelleiros de Área.

Segundo.- O artigo 236.2 da LCSP establece que na tramitación dos expedientes de
contratación referentes a obras de infraestruturas hidráulicas, de transporte e de estradas,
dispensarase do requisito previo de dispoñibilidade dos terreos, aínda que non se poderá
iniciar a execución das obras en tanto non se formalice a ocupación en virtude da vixente Lei
de Expropiación Forzosa.
Terceiro.- O expediente refírese á totalidade do obxecto do contrato e nel, e no expediente
que o acompaña, constan as actuacións preparatorias do contrato de obras, esixidas polos
artigos 231 e seguintes da LCSP —elaboración, supervisión e aprobación do proxecto— así
como o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescricións técnicas, reitores
do contrato.
Cuarto.- No expediente xustificase a necesidade e idoneidade do contrato (artigo 28 e
116.4.e LCSP), a clasificación esixida aos participantes (artigo 116.4.b LCSP), os criterios de
solvencia técnica o profesional, económica e financeira (artigo 116.4.C LCSP), o valor
estimado do contrato con indicación de todos os conceptos que o integran, incluíndo os
custes laborais (artigo 116.4.d) a xustificación do prezo do contrato e o seu método de
cálculo (artigo 112 LCSP), os criterios de adxudicación e a súa adecuación ao obxecto do
contrato (artigo 145.1 LCSP), a non división en lotes (artigo 116.4.g), as fórmulas de
valoración (artigo 146.2 LCSP), así como o seu carácter de contrato mixto de obra e
servizos e o seu carácter de contrato suxeito a regulación harmonizada segundo o
establecido no artigo 19 e 20 LCSP. Non é necesaria a xustificación do procedemento por
tratase dun procedemento aberto. Xustifícase a adecuación urbanística (informe da oficina
de supervisión de proxectos de data 30.04.2019) e o cumprimento da normativa sectorial.
Quinto.- Consta na memoria xustificativa elaborada polo servizo xestor xustificación de non
desequilibrio orzamentario por atoparse contemplado o gasto no orzamento e que non
afectará á sustentabilidade financeira do Concello (artigo 7.3 da Lei orgánica 2/2012, do 27
de abril).
Sexto.- É preceptivo previa aprobación do expediente de informe da titular da asesoría
xurídica (Disposición adicional 3ª.8 da LCSP), así como a incorporación de certificado de
existencia de crédito e fiscalización previa da Intervención (artigo 116.3 da LCSP).
Sétimo.- A aprobación do expediente de contratación correspóndelle á Xunta de Goberno
Local, na súa calidade de órgano de contratación (Disposición adicional 2ª. 4 da LCSP),
Por todo o exposto, e unha vez incorporados ao expediente informe da titular da asesoría
xurídico, documento contable e o informe de fiscalización que van ditos, proponse á Xunta
de Goberno Local que adopte o seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación mixta a través de procedemento aberto e
tramitación ordinaria do proxecto de “SOTERRAMENTO DO TRÁFICO RODADO DA
PORTA DO SOL E HUMANIZACIÓN E TRANSFORMACIÓN PEONIL DA ACTUAL REDE
VIARIA”.
Segundo.- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerá o contrato
redactado pola Técnica de Administración Xeral do Servizo de Contratación en data
24.05.2019.
S. extr. urx. 24/05/19

Terceiro.- Autorizar o gasto por importe total do expediente de contratación, que ascende a
un importe máximo de “DEZASEIS MILLÓNS NOVECENTOS NOVENTA E SEIS MIL
CINCOCENTOS CINCUENTA E CATRO EUROS con VINTE E TRES CÉNTIMOS”
(16.996.554,23 €), sendo o importe correspondente ao IVE de 2.949.815,20 €.
Para o seo financiamento aplicaranse os créditos do vixente orzamento do Concello de
Vigo, na aplicación orzamentaria 1539.619.00.03 (DUSI PORTA DO SOL, OT4 LA:
7,8,10,12,13,14,1a ANUA).
Ao ter o financiamento carácter plurianual, o mesmo terá a seguinte distribución por
anualidades:
2019: 6.356.661,40 € (4.908.279,71€ REM e 1.448.381,69€ orzamento 2019)
2020: 1.780.000,00 €
2021: 8.859.892,83 €
Cuarto.- Para posibilitar a execución do proxecto, conforme ao plan de obra previsto e ás
dispoñibilidades orzamentarias, modifícanse as porcentaxes de gastos establecidas para os
importes plurianuais, en base ao disposto no artigo 174 do RDL 2/2004 de 5 de marzo que
aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais, quedando establecido respecto ao
previsto no presente exercicio para terceira anualidade nun 139,38%.
Quinto.- Abrir o procedemento de licitación para a selección do contratista na forma prevista
na lexislación vixente.

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

16(463).ADXUDICACIÓN
DA
CONTRATACIÓN
DO
SUBMINISTRO
MOBILIARIO SALA LECTURA-BILIOTECA DE NAVIA. EXPTE. 20266/240.
Visto o informe de fiscalización de data 23/05/19, dáse conta da informe-proposta da
Mesa de Contratación realizada o 22/05/19, que di o seguinte:
10.- Propostas de adxudicación
b) Procedemento aberto para a contratación do subministro de mobiliario da sala de
lectura-biblioteca de Navia (20.266-240)
LEXISLACIÓN APLICABLE

•
•
•
•

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
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 subministro de mobiliario da sala de lectura-biblioteca de
Navia (20.266-240)

ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 3 de maio de 2019, adoptou
o seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación do subministro de
mobiliario da sala de lectura-biblioteca de Navia (20.266-240) na seguinte orde
descendente:
Licitador

Prezo do
contrato

1

KL-1 MOBILIARIO DE OFICINA, S.L.

41.681,02 €

2

CRITERIO EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES,
S.L.

51.565,12 €

3

SOLIDA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.

53.880,09 €

4

SPIRAL CONTRACT, S.L.

56.937,76 €

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, KL-1 MOBILIARIO DE
OFICINA, 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 150.2 LCSP):
1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do
prego de cláusulas administrativas particulares”.
Segundo.- Este acordo foi notificado ao licitador clasificado en primeiro lugar, KL-1
MOBILIARIO DE OFICINA, S.L., o día 3 de maio de 2019, que presenta a documentación
requirida o 16 de maio, dentro do prazo concedido.

S. extr. urx. 24/05/19

Terceiro.- A Mesa de Contratación na sesión do 22 de maio de 2019 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 no prazo de quince días (artigo 151.1
LCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar KL-1
MOBILIARIO DE OFICINA, 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 teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto noi artigo 145,
segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que
rexa a licitación.
A oferta máis vantaxosa economicamente para a administración contratante é a formulada
por KL-1 MOBILIARIO DE OFICINA, S.L., de conformidade co acordado pola Mesa de
Contratación na sesión do 30 de abril de 2019.
Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), 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 KL-1 MOBILIARIO DE OFICINA, S.L. o procedemento aberto para a
contratación do subministro de mobiliario da sala de lectura-biblioteca de Navia
(20.266-240) por un prezo total de 41.681,02 euros, sendo a cota correspondente ao
IVE de 7.233,90 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.

17(464).ADXUDICACIÓN
DA CONTRATACIÓN
DO SERVIZO
DE
MANTEMENTO INTEGRAL DOS ELEMENTOS MECÁNICOS Á INTEMPERIE DO
CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 29/441.
Visto o informe de fiscalización de data 23/05/19, dáse conta da informe-proposta da
Mesa de Contratación realizada o 16/05/19, que di o seguinte:
10.- Propostas de adxudicación
a) Procedemento aberto para a contratación do servizo de mantemento integral dos
elementos mecánicos ao intemperie do Concello de Vigo (29-441)
LEXISLACIÓN APLICABLE
• Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
• 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 mantemento integral dos elementos mecánicos ao
intemperie do Concello de Vigo (29-441)
ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 25 de abril de 2019, adoptou
o seguinte acordo:
“Primeiro.- Excluír a SCHINDLER, S.A. deste procedemento, por conter a súa oferta valores
anormais ou desproporcionados, e non telos xustificado, porque non se cumpren os
requisitos para considerala xustificada consonte ao informe asinado polo enxeñeiro de
Camiños Canais e Portos municipal – xefe do Servizo de Vías e Obras e Infraestruturas o 9
de abril de 2019.
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación do servizo de
mantemento integral dos elementos mecánicos ao intemperie do Concello de Vigo (29-441)
na seguinte orde descendente:

1

Licitadores

Puntuación

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.

91,00
S. extr. urx. 24/05/19

2

Licitadores

Puntuación

ASCENSORES ENOR, S.L.

72,66

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, THYSSENKRUPP
ELEVADORES, 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 150.2
LCSP):
1. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).
3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do
prego de cláusulas administrativas particulares”.

Segundo.- Este acordo foi notificado ao licitador clasificado en primeiro lugar,
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., o día 25 de abril de 2019, que presenta a
documentación requirida o 14 de maio, dentro do prazo concedido.
Terceiro.- A Mesa de Contratación na sesión do 16 de maio de 2019 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 no prazo de quince días (artigo 151.1
LCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., 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 teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto noi artigo 145,
segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que
rexa a licitación.
A oferta coa mellor relación calidade-prezo para a administración contratante é a formulada
por THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., de acordo cos informes de valoración das
proposicións avaliables mediante xuízo de valor e das proposicións avaliables mediante
fórmula, de datas 22 de marzo e 12 de abril de 2019, respectivamente.

Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), 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 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. o procedemento aberto para a
contratación do servizo de mantemento integral dos elementos mecánicos ao
intemperie do Concello de Vigo (29-441) coas seguintes condicións:
a) O prezo total do contrato é de 155.360,66 euros, sendo a cota correspondente ao
IVE de 26.963,42 euros.
b) Propone un porcentaje de descuento de 27,1 (%) a aplicar aos prezos unitarios
sinalados no apartado 3.G das FEC do PCAP.

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

18(465).AUTORIZACIÓN INICIO MODIFICACIÓN CONTRATO DO SERVIZO
DE ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E ARRANXO DE
INFRAESTRUTURAS VIARIAS DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 71048/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data
23/05/19, asinado polo xefe do Servizo Administrativo e de Control Orzamentario, o
xefe dos Servizos Xurídicos de Servizos Xerais e o concelleiro-delegado da Área de
Fomento, Contratación e Limpeza, que di o seguinte:
I.- Antecedentes.
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo en sesión de data 07.11.2014,
acordou, entre outros:
“Adxudicar a CIVIS GLOBAL, S.L., o procedemento aberto para a contratación do
servizo de acondicionamento, mantemento, e arranxo das infraestruturas viarias do
Concello de Vigo (expediente 71048-250) por un prezo total de 6.400.000 euros (IVE
incluído) e unha baixa proporcinal única do 29,74% respecto dos prezos unitarios do
contrato fixados no ANEXO I ao Prego de Prescripcións Técnicas Particulares asimesmo o
adxudicatario na súa proposta renuncia a percibir o 100% do incremento do prezo do
contrato que resulte en cada momento da formula de revisión de prezos prevista no
apartado 3 J da FEC, Incrementa o prazo de garantía mínimo previsto de 12 meses en 72
meses e incrementa nun 1% a aportación económica destinada ao control de calidade.
O mesmo foi prorrogado por un ano por acordo da Xunta de Goberno Local de 18.10.2018 e
por outro ano máis en sesión de 23.05.2019, finalizando por tanto o mesmo o 30.11.2020.
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Segundo.- O contrato foi modificado pola Xunta de Goberno Local en sesión de 18.12.2017.
A modificación realizada reprentou un incremento do 3,8% do prezo primitivo do contrato.
Terceiro.- En data 23.05.2019 a Enxeñeira de Caminos, Canais e Portos municipal e o
Enxeñeiro Director técnico do contrato de acondicionamento, mantemento e arranxo das
infraestruturas viarias do Concello de Vigo informan:
“Dende o Servizo de Vías e Obras detectáronse, a través das inspeccións e vixilancias
rutinarias, unha serie de necesidades de mantemento nas infraestruturas municipais que
pola súa entidade superan en custo económico as labores habituais de conservación,
superando tamén a anualidade do Servizo de Acondicionamento, Mantemento,
Conservación e Arranxo das Infraestruturas Viarias do Concello de Vigo, e que foi necesario
afrontar á maior brevidade debido ao deterioro e risco á seguridade dos usuarios da vía que
resultaban da mesmas. Cabe citar a modo de exemplo, entre outras:
- Travesía Espiñeiro en Teis, onde é necesaria unha actuación de estabilización dos noiros
que sosteñen o viario debido ao deterioro que presentan, para garantir a seguridade dos
mesmos e evitar o risco de derrubamento.
- Rúas Luis Taboada, Carral e Victoria, no centro da cidade, coa necesidade de corrección
do estado do firme deteriorado, que supón unha molestia para a veciñanza polo ruído e
vibración que produce a circulación e un risco para usuarios de vehículos lixeiros.
- Estabilización do firme no entorno das Travesas, recentemente realizada, que precisou
dunha gran dotación de medios para garantir a seguridade de soporte nesas infraestruturas
viarias.
O Contrato do Servizo de acondicionamento, mantemento, conservación e arranxo das
infraestruturas viarias do Concello de Vigo, adxudicado á empresa Civisglobal S.L., por
acordo da Xunta de Goberno Local de 7 de novembro de 2014, ten como obxecto do
contrato a prestación dos servizos de acondicionamento, conservación e arranxo das
infraestruturas viarias do termo municipal.
No Anexo I, Follas de Características do Contrato (F.E.C.), no punto 16.b do citado contrato
se determinan como circunstancias que determinan a modificación do contrato “Un deterioro
das infraestruturas viarias cuxa reparación exceda do importe previsto para a anualidade do
contrato en curso”.
Tendo en conta o incremento nos medios necesarios para resolver imprevistos xurdidos nas
labores de mantemento diario no viario, e a multitude de afeccións de diversa consideración
que soportan os viais municipais, así como a necesidade de poder afrontar os meses que
restan para a finalización do ano 2019 con medios que permiten garantir o mantemento,
conservación e arranxo dos viais municipais, evitando riscos aos usuarios e veciños dos
mesmos, considérase necesaria a modificación do citado contrato para incrementar as
operacións de reparación e mantemento de forma urxente”
Fundamentos técnicos e xurídicos

I.- A Xustificación é a necesidade da modificación do contrato recóllese no informe da
Dirección técnica do contrato no seu informe de data 23.05.2019, reproducido nos
antecedentes.
II.- Normativa contractual de aplicación.- A vixente Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as
Directivas do Parlamento Europeo e o do Consello 2014/23/UE 2014/24/UE, de 26 de
febreiro de 2014 (BOE núm. 272 de 9 de novembro de 2017) establece na súa Disposición
transitoria primeira que nos contratos administrativos adxudicados con anterioridade á
entrada en vigor da mesma (09.03.2018) o réxime das modificacións rexerase pola
normativa anterior, Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en adiante TRLCS)
III.- As modificacións propostas atópanse en principio, tal e como se indica no informe da
dirección técnica do contrato, nos supostos do artigos 106 do TRLCS e do Prego de
Cláusulas Administrativas do Contrato, aprobado pola Xunta de Goberno local, en sesión de
26 de xuño de 2014, en relación co apartado 16 das FEC do PCAP do contrato, que prevé a
posibilidade de modificación do contrato nas circunstancias que seguen:
–
Aspectos a modificar: Un incremento das operacións de reparación e mantemento
descritas na cláusula 10 do PPT.
–
Circunstancias que determinan a modificación: Un deterioro das infraestruturas
viarias cuxa reparación exceda do importe previsto para a anualidade do contrato en curso.
–
Límites da modificación: 20% do prezo do contrato

IV.- O procedemento a seguir para a modificación dos contratos figura regulado con carácter
xeral no artigo 108 e 211 do TRLCS. Os tramites a seguir no presente contrato serían:
1. Audiencia ao contratista (artigo 211.1 do TRLCSP).
2. Informe da Asesoría Xurídica Municipal (artigo 211.2 do TRLCSP) e fiscalización
previa da Intervención Municipal (artigos 109 do TRLCSP e 102 do RLCAP)
As modificacións do contrato serán obrigatorias para o contratista e deberán formalizarse
conforme ao disposto no artigo 156 (artigo 219 do TRLCSP).
Debe terse en conta aos efectos da limitación contida no PCAP que o contrato xa foi
modificado pola Xunta de Goberno Local en sesión de 18.12.2017, representado a citada
modifciación un incremento do 3,8% do prezo primitivo do contrato.
V.- Competencia.- Procede elevar a citada proposta á Xunta de de Goberno Local, na súa
calidade de órgano de contratación, conforme ó previsto na Disposición adicional segunda
paragrafo 3º do TR da Lei de Contratos do Sector Público.
Por isto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
Autorizar o inicio do expediente de modificación do contrato do servizo de
acondicionamento, mantemento, e arranxo das infraestruturas viarias do Concello de
Vigo.
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Acordo
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
19(466).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN DE EXECUCIÓN DE OBRAS NA
INSTALACIÓN DE AQA VIGO EN COIA EN RELACIÓN Á CONCESIÓN DE
SERVIZO PÚBLICO CON CONSTRUCCIÓN DE DÚAS PISCINAS CUBERTAS
NAS PARCELAS: PARCELA NA PRAZA CENTRAL POL-I PERI FLORIDA B E
PERI BARREIRO II. EXPTE. 6112/440.

Visto o informe xurídico do 24/05/19 e o informe de fiscalización da mesma
data, dáse conta do informe-proposta do 24/05/19, asinado polo xefe da Área
de Investimentos, o xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario e o
concelleiro-delegado de Fomento, que di o seguinte:
I.- ANTECEDENTES:
1.- O Concello Pleno en sesión do 31/03/2006 acordou a xestión indirecta dos
equipamentos deportivos a implantar nas parcelas do PERI 4 Barreiro II cunha piscina
cuberta e da praza central do Polígono I do PERI II-12 a Florida B con outra piscina cuberta,
a través da figura de contrato de xestión de servizo público con construción de obra.
2.- A Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo en sesión ordinaria do 18 de decembro
de 2006, acorda a aprobación dos pregos de cláusulas administrativas particulares e de
prescricións técnicas para a contratación da xestión do servizo público con execución de
obra de dúas piscinas cubertas na parcela da raza central do polígono 1 do peri II-12-A
Florida B e na parcela do peri 4 Barreiro II.
3.- A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria de 23 de maio de 2007 e modificado
pola sesión do 12 de xuño de 2007, acordou adxudicar a construción e explotación de dúas
piscinas cubertas nas parcelas do PERI 4 Barreiro II e na praza central do polígono I do
PERI II-12 A Florida B, coa determinación de xestión do servizo público (expte 6078/333), a
favor da sociedade concesionaria a constituír por GAIA GD, SL e MOVEXVIAL, SL.,
formalizándose o contrato coa sociedade concesionaria Carrera Galicia, S.L., en escritura
pública de data 15 de xuño de 2007. Posteriormente a Xunta de Goberno Local de 17 de
marzo de 2008, deuse por enterada da transformación da sociedade Carrera Galicia S.L., na
sociedade anónima con denominación AQA Vigo Xestión Deportiva, S.A.
4.- A Xunta de Goberno Local, en data do 17/03/2008, aprobou o proxecto básico e de
execución das obras de construción e explotación das dúas piscinas cubertas nas parcelas
do PERI 4 Barreiro II e na praza central do Polígono I do PERI II-12 a Florida B, prestados
pola empresa AQA Vigo Xestión Deportiva, S.A. e, por acordo de data 11/10/10, aprobou
modificacións de ditos proxectos.
5.- A posta en funcionamento dos servizos vinculados a contratación da xestión do servizo
público con execución de obra de dúas piscinas cubertas na parcela da raza central do
polígono 1 do peri II-12-A Florida B e na parcela do peri 4 Barreiro II, ten como referencia

inicial de apertura da Piscina da Florida o pasado 1 de novembro de 2010 e posteriormente,
o 1 de febreiro de 2011 entrou en funcionamento a Piscina de Barreiro.
I.- O réxime xurídico aplicable ao contrato que nos ocupa e o que resulta fundamentalmente
do R.D.L. 2/2002, de 16 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos
das administracións públicas e o R.D. 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o
regulamento xeral da citada Lei, aplicables ao contrato en virtude da Disposición transitoria
primeira da lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, sen prexuízo das
demais normas que puideran resultar de aplicación, en especial, o RSCCLL de 17 de xuño
de 1955.
II.- FUNDAMENTOS TECNICOS:
De acordo co PCAP, o obxecto do contrato centrase explotación das piscinas cubertas a
construír nas parcelas do PERI 4 Barreiro II e na praza central do polígono I do PERI II-12 A
Florida B, de acordo coas obrigas contractuais recollidas no PCAP e no PPTP, así como as
derivadas da oferta realizada polo adxudicatario en relación ao proxectos de execución das
obras, como ao proxecto de explotación.
O prego de cláusulas administrativas particulares establece na súa cláusula 26.2 como
obriga para o Concello “Outorgar ao concesionario e, no seu caso, á empresa construtora,
as autorizacións e licenzas necesarias para a realización das obras e para o funcionamento
da actividade”, e na cláusula 24.11 como obriga do concesionario que este “deberá manter
en perfecto estado de conservación (seguridade, limpeza e estética) as instalacións e
demais elementos das instalacións deportivas, de conformidade coas especificacións
establecidas no seu Programa de funcionamento e conservación. A administración municipal
poderá ditar instrucións neste sentido que serán de obrigado cumprimento”.
En relación a xestión da oferta deportiva contemplada no proxecto de explotación, nos
atopamos como parte sustancial do contido descritivo na oferta lo licitador, un desglose
pormenorizado das diversas actividades, as cales conforman de forma xeral unha ampla
oferta de actividades físico deportiva para todas as idades.
En relación ao programa e oferta de actividades a desenvolver dentro do obxecto do
contrato, e necesario indicar que a actividade físico deportiva ven experimentando nos
últimos anos unha continua evolución, tanto en relación as demandas deportivas, como
aquela que aparece da mellora tecnolóxica aplicada os equipamentos deportivos. Esta
realidade leva implícito que os servizos deportivos vinculados directamente as actividades
físico-deportivas de recreo e ocio, teñan a necesidade de ir adaptando a súa oferta os
requirimento dos usuarios, os cales hoxe en dia, valoran de forma moi destacada a
ampliación da oferta de “actividades físico deportivas dirixidas”, así como a practica de
exercicios cardiovasculares mediante o uso de maquinaria especializada, e sobre todo,
aquela que aplica as novidades da tecnoloxía para mellorar a experiencia das persoas
usuarias deste tipo de servizo e facilitar o uso de ditas máquinas.
En relación a ditas demandas sobre a mellora dos servizos deportivos que se ofrecen nas
instalacións de AQA Vigo de Coia e Barreiro, debemos indicar que estes dous centros
deportivos veñen adecuando a súa programación deportiva cada ano e incorporando novas
actividades.
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De acordo a estas necesidades xa foi realizada unha primeira actuación de mellora nas
instalacións de acordo coa autorización da Xunta de Goberno Local, de data 6 de setembro
de 2018 e como continuidade destas actuación de mellora, a entidade xestora deste
contrato presenta con data 16 de maio de 2019 unha nova proposta para a dar continuidade
o proceso de modernización da oferta deportiva fundamentada principalmente no complexo
deportivo AQA Vigo de Coia, e tendo en conta os seguintes aspectos principais:
a.- Análise dos cambios de tendencias na evolución dos servizos deportivos.
b.- Análise da evolución real dos usos deportivos destas instalacións.
Derivadas destas dúas xustificación AQA Vigo propoñe as seguintes actuacións:
1.- Necesidade de ampliar o espazo dedicado as actividades físico-deportivas:
A memoria presentada por AQA Vigo, xustifica a necesidade de atopar solucións para poder
ampliar o espazo m2/usuario para mellorar esta debilidade. Os datos de usos indicados, así
como o análise das suxerencias e queixas dos usuarios son determinantes na identificación
e xustificación desta necesidade.
A proposta de mellora proxecta a ampliación da actual sala de fitness, habilitando un espazo
sobre a actual zoa de spa e pechar un lucernario que existe no acceso a dita sala, co cal se
ampliaría o espazo da sala de fitness en 170.60 m2.

As actuacións previstas para a execución desta obras atópanse definidas na memoria e
proxecto redactado polos los arquitectos Santiago González García, Miguel Porras Gestido,
Paula Costoya Carro e Mónica Fernández Garrido en representación de NAOS 04
ARQUITECTOS, S.L. sociedade con número de Colexiado 20.165 no colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia. Dito proxecto cuantifica a actuación en un total s/IVE de
DOSCENTOS VINTE SEIS MIL CINCOCENTOS SEIS EUROS. (226.506,00 €).
Ademais anéxase a esta proposta orzamento da mercantil VEOLIA SERVIZOS NORTE
SAU, como empresa especializada para a adaptación dos sistemas de climatización
derivados da ampliación da zona indicada, por un importe total sen IVE de CENTO TRINTA
E DOUS MIL EUROS. (132.000,00 €)
Polo cal a proposta da realización da obra de ampliación da sala de fitness no centro AQA
Vigo Coia por un importe total sen IVE de TRESCENTOS CINCUENTA E OITO MIL
CINCOCENTOS SEIS EUROS. (358.506,00 €)
b.- Necesidade de novas máquinas de fitness:
O incremento do espazo destinado a sala de fitness, obriga a incorporación de novas
máquinas de fitness as cales deberán adecuarse as novas demandas deportivas polo cal a
proposta de AQA Vigo, se fundamenta na instalación de máquinas adaptadas a mellora da
experiencia dos usuarios/as, e dotadas de tecnoloxía avanzada que mellorará a capacidade
e multifuncionalidade do seu uso.
Esta proposta de mellora dos equipamentos deportivos no centro AQA Vigo Coia, recolle as
seguintes
actuacións:


Ampliación sala de fitness: aumento do número de máquinas cardiovasculares.
Esta ampliación implica incorporar novas máquinas para o novo espazo gañado. Ditas
máquinas xa son adaptadas, co obxectivo de mellorar a experiencia e servizo que recibe
o cliente, xa son máquinas tecnoloxicamente avanzadas e cunha multitude de opcións
de uso.
O investimento proposto nas novas máquinas ten por obxecto a instalación dos
seguintes elementos:
 7 cintas
 3 bicicletas verticais
 7 elípticas
 1 cruzamento de poleas
 3 bicicletas horizontais
 1 hip trust
O custe destas novas máquinas ascende a un importe de DOUSCENTOS TRINTA E
SITE MIL TRESCENTOS DEZAOITO EUROS. (237.318,00 €) sen IVE.



Reorganización dos usos dos espazos actuais: A ampliación da sala de fitness
posibilitará la adecuación de la “sala2” dirixida actualmente a un uso compartido (ciclo
indoor + zona cardio), a unha mellora funcional do seu uso e dedicándoa a unha zoa de
traballo dirixido funcional e motorizado como una actividade nova que posibilitará unha
mellora importante na oferta deportiva. Este sistema de actividades físicas con máquinas
que se adaptan ao nivel de condición física de cada usuario, busca traballar de forma
global todo o corpo seguindo unha pauta que a propia máquina dirixe. Desta forma a
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persoa realiza o exercicio exacto que é necesario con total seguridade. Este tipo de
adestramento está pensado sobre todo para poboacións que se inician, persoas con
risco de lesión, etc. Así mesmo este tipo de equipamento posibilitará tamén a dedicación
deste espazo a un uso de libre nos horarios nos que no se programen actividades
dirixidas.
CUSTO ECONOMICO PREVISTO NA PROPOSTA PARA A REORGANZIACIÓN DAS
SALAS:
Equipamento = 154.815,00 euros
- Circuíto E-Gym = 111.028 euros
- Queenax Funcional Fitness = 43.787 euros.
III.- Proposta:
Atendendo a natureza do contrato que rexe esta concesión, debemos atender os pregos que
regula o presente contrato de “xestión de servicio publico con execución de obra” na
modalidade de concesión, polo cal o alcance da proposta que presenta a mercantil AQA
Vigo Xestión Deportiva, S.A., como adxudicataria desta concesión, centrase nunha solicitude
de autorización de realización de unha obra menor para a mellora dos servizos que presta,
co obxecto de manter a competitividade necesaria dos servizos que presta en relación a
demanda deste tipo de servizos.
En relación as obrigas de AQA Vigo, como adxudicatario desta concesión, se atopa a
condición da explotación das instalacións obxecto do contrato do modo disposto nos pregos,
e de acordo coa súa oferta, polo cal a proposta obxecto deste expediente centrase nunha
necesidade de mellorar a capacidade da xestión a través de realizar unha mellora das
instalación co obxectivo de garantir o cumprimento dos indicadores de usos previstos no
plan de explotación.
A solicitude proposta por AQA Vigo, responde os criterios dunha xestión adecuada a
necesidade do servizo público vinculado ao contrato, e ademais, ven a cumprir coas
orientacións transmitidas desde o Concello de Vigo no ámbito de desenvolver aquelas
medidas que podan mellorar tanto a calidade, como a propia oferta a executar dende este
tipo de instalacións.
Dentro das competencias do Concello de Vigo o PCAP indica na cláusula 26.2. a
competencia propia de “outorgar ao Concesionario e, no seu caso, á empresa construtora
as autorización e licenzas necesarias para a realización das obras e para o funcionamento
da actividade”. Por outra banda o apartado 5 da cláusula 26 indica tamén como obriga do
Concello de Vigo a de “outorgar ao Concesionario as facultades necesarias para o
adecuado desenvolvemento do contrato”, polo cal a solicitude realizada por AQA Vigo
Xestión Deportiva, S.A., en relación a autorización das obras para a ampliación do espazo
dedicado as actividades físico-deportivas no complexo deportivo AQA Vigo Coia, deben ser
consideradas como unha actuación necesaria para manter a capacidade de xestión que
require esta instalación, posibilitando a competitividade da mesma en relación as novas
ofertas deportivas do sector.
Os custes previstos para a execución das obras previstas nesta solicitude, no representan
por si mesmos valores de desequilibrio no proxecto global de xestión, xa que os importes de

referencia sobre os custes previstos para a execución da obra non representan en si mesmo
un importe sustancial no ámbito deste contrato, senón que os mesmos deben ser
considerados como novas necesidades para manter o equilibrio na xestión e poder manter
os indicadores do plan de xestión nos usos desta instalación.
En base os datos aportados por AQA Vigo, como concesionario deste contrato de xestión de
servizo público, pode indicar que a proposta no contempla ningún indicador que poda xerar
un desequilibrio económico da concesión, senón que as propostas de mellora, teñen por
obxecto a necesidade de responder a evolución real das demandas deste sector e posibilitar
o mantemento da capacidade competitiva deste tipo de instalación, e todo isto,
salvagardando os condicionantes da futura evolución da demanda deportiva sobre os
servizos que se veñen prestando no ámbito desta concesión, que deberán ser avaliadas en
base os resultados de explotación deste centro nos vindeiros anos, de acordo coas obrigas
establecidas nos pregos e condicionantes da execución dos servizos que se prestan.
Polo exposto, a proposta de ampliación dos espazos na sala de fitness do centro AQA Vigo
de Coia recollidos neste informe, responde a unha necesidade xustificada no ámbito da
propia concesión, e polo tanto, considerase oportuno proceder a autorizar a execución das
citadas actuacións.
Así mesmo, considerase necesario que se determine a necesidade de iniciar un expediente
conducente a avaliación da evolución da demanda deportiva e os resultados na xestión
desta concesión en relación a un análise exhaustivo do plan económico financeiro da
mesma, así como a actualización de todos os procesos derivados da xestión das
instalacións vinculadas a este contrato de concesión.
No informe do Xefe da Oficina de Supervisión de Proxectos, Inspección Técnica de Obras e
Asistencia Municipal do 24/05/2019 faise constar que:
Urbanisticamente o edificio atopase dentro do ámbito do PERI II-12, a FLORIDA
planeamento secundario xa desenrrolado, sendo o mesmo na actualidade un suelo
urbano consolidado, e o uso proposto de zona deportiva, en dita parcela tivo
autorización o edificio existente, en base a o expediente 8643/411, para cambio de
uso do solo dotacional.
As obras propostas non alteran a volumetria existente do edificio, que tivo
autorización no seu dia, segundo o expediente de adxudicación, en consecuencia as
obras propostas de ampliación de espazo deportivo axustandose a o indicado nas
ordenanzas, con respecto a I.O.P con aprobación provisional recolle a mesma
cualificación que o PXOU/93
CONCLUSIÓN:
A documentación do proxecto considérase completa, consta de memoria prego de
condicións, planos e presupuesto así como xustifica os apartados da ley 9/2017, en
canto a garantía, prazos de execución, declaración obra nova, e determina a
calificación do contratista polo que a documentación do proxecto considérase
completa.
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A tramitación deste expediente realizase dende a Area de Fomento, de acordo coas
competencias propias en materia de seguimento de empresas concesionarias de
servizos públicos, e sobre todo en relación as obrigas derivadas da mesma sobre o
seguimento da execución das obras.
En relación ao obxecto deste expediente, e competencia da Xunta de Goberno Local, como
órgano de contratación a adopción do acordo que se propón.
Por todo o exposto e previo informe xurídico e da intervención xeral, proponse a Xunta de
Goberno Local a adopción do seguintes acordos:
Primeiro: Autorizar a AQA Vigo Xestión Deportiva, S.A., na súa condición de concesionaria
do contrato de xestión do servizo público con execución de obra de dúas piscinas cubertas
na parcela da raza central do polígono 1 do peri II-12-A Florida B e na parcela do peri 4
Barreiro II, a realización das obras de ampliación da sala de fitness na instalación de AQA
Vigo Coia, definidas no proxecto redactado por NAOS 04 ARQUITECTOS, S.L. cun
orzamento base de licitación máis IVE de DOUSCENTOS SETENTA E CATRO MIL
SETENTA E DOUS EUROS CON VINTESEIS CÉNTIMOS (274.072,26 EUROS).
Segundo: Tomar coñecemento das inversións propostas en relación cos equipamentos
necesarios para a citada ampliación, así como os propostos para a reorganización dos usos
dos espazos actuais, polos seguintes importes:





Adaptación dos sistemas de climatización derivados da ampliación da zona indicada, por
un importe total sen IVE de CENTO TRINTA E DOUS MIL EUROS. (132.000,00 €).
Custe das novas máquinas derivadas da ampliación dos espazos por un importe de
DOUSCENTOS TRINTA E SITE MIL TRESCENTOS DEZAOITO EUROS. (237.318,00 €)
sen IVE.
Custe dos equipamentos necesarios para a reorganización das salas por un importe de
CENTO CINCUENTA E CATRO MIL OITOCENTOS QUINCE EUROS (154.815,00 €) sen
IVE.

Terceiro: En execución deste acordo AQA, Vigo SA, deberá proceder a correspondente
acreditación das actuacións vinculas a este acordo unha vez realizadas, comunicando a
finalización das mesmas para a ser obxecto de recepción das mesmas.
Cuarto: iniciar un expediente conducente a avaliación da evolución da demanda deportiva e
os resultados na xestión desta concesión en relación a un análise exhaustivo do plan
económico financeiro da mesma, así como a actualización de todos os procesos
derivados da xestión das instalacións vinculadas a este contrato de concesión.

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

20(467).PROPOSTA PARA DECLARAR DESERTO O LOTE 8 DA
CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE PROGRAMACIÓN E EXECUCIÓN DOS
CAMPAMENTOS DE VERÁN. EXPTE. 8752/336.
Dáse conta do informe-proposta da Mesa de Contratación de data 24/05/19, que di o
seguinte:

10.- Propostas de adxudicación (proposta declaración deserto lote 8)
a) Procedemento aberto para a contratación dos servizos de programación e
execución dos campamentos de verán 2019 (8.752-336) (lote 8)
LEXISLACIÓN APLICABLE
•

•
•

•

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público, pola que se traspoñen
ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
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 dos servizos de programación e execución dos
campamentos de verán 2019 (8.752-336)

ANTECEDENTES
Primeiro.- Con data do 28 de febreiro de 2019 a Xunta de Goberno local acordou aprobar o
expediente para a contratación, por procedemento aberto, dos servizos de programación e
execución dos campamentos de verán 2019 (8.752-336).
Segundo.- A licitación foi obxecto de publicación no Diario Oficial da Unión Europea e no
perfil de contratante o 5 de marzo de 2019, rematando o prazo de presentación de ofertas o
1 de abril de 2019.
Terceiro.- Segundo o certificado emitido polo Rexistro Xeral de data 2 de abril de 2019 e a
documentación presentada na plataforma de licitación electrónica nos sobres A e B,
presentáronse as seguintes ofertas:

•

MR. PICKWICK SCHOOL, S.L. (lotes 8 e 9)

•

DANIELA ALVITE WAISMAN (IMAXINA SERVIZOS EDUCATIVOS E CULTURAIS)
(lotes 4 e 5)
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•

XÉRMOLO, DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL, S.L. (lote 10)

•

SERVIPLUSTOTAL, S.L.

•

(lotes 4, 5 e 7)

•

UTE XÉRMOLO, DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL, S.L.
COOP. GALEGA (lote 6)

•

BARAFUNDA, S.L. (LOTES 5, 6 e 7)

•

AVENTEIRA S. COOP. GALEGA XUVENIL (lotes 4, 5 e 9)

e CERQUIÑO S.

Cuarto.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 25 de abril de 2019, adoptou o
seguinte acordo:
“Primeiro.- Dar conta das exclusións acordadas pola Mesa de Contratación do Concello de
Vigo, na sesión do 17 de abril de 2019, dos licitadores que deseguido se relacionan por
exceder as súas ofertas do orzamento base de licitación:
1. SERVIPLUSTOTAL, S.L. (lote 7)
2. AVENTEIRA S. COOP. GALEGA XUVENIL (lote 9)
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas nos lotes 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 deste procedemento aberto para a
contratación dos servizos de programación e execución dos campamentos de verán 2019
(8.752-336) na seguinte orde descendente:
Lote 4 VERÁN NA PRAIA I:
Orde

Licitador

Puntuación total

1

DANIELA
ALVITE
WAISMAN
(IMAXINA
SERVIZOS EDUCATIVOS E CULTURAIS)

88,22

2

SERVIPLUSTOTAL, S.L.

87,00

3

AVENTEIRA S. COOP. GALEGA XUVENIL

49,43

Lote 5 VERÁN NA PRAIA II:
Orde

Licitador

Puntuación total

1

DANIELA
ALVITE
WAISMAN
(IMAXINA
SERVIZOS EDUCATIVOS E CULTURAIS)

88,05

2

SERVIPLUSTOTAL, S.L.

87,00

3

BARAFUNDA, S.L.

39,36

Lote 6 VERÁN CON TEMÁTICAS ECOLÓXICAS/MEDIO AMBIENTAIS:
Orde

Licitador

Puntuación total

1

UTE
XÉRMOLO,
DINAMIZACIÓN
SOCIOCULTURAL, S.L. e CERQUIÑO S. COOP.
GALEGA

89,00

2

BARAFUNDA, S.L.

30,12

Lote 7 VERÁN CON TEMÁTICAS ARTÍSTICAS:
Orde
1

Licitador
BARAFUNDA, S.L.

Puntuación total
69,25

Lote 8 VERÁN CON TEMÁTICAS PRE-MULTIDEPORTIVAS:
Orde
1

Licitador
MR. PICKWICK SCHOOL, S.L.

Puntuación total
74,75

Lote 9 VERÁN EN INGLÉS:
Orde
1

Licitador
MR. PICKWICK SCHOOL, S.L.

Puntuación total
81,75

Lote 10 CAMPAMENTO CON PERNOCTA EN VIGOZOO:
Orde
1

Licitador
XÉRMOLO, DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL,
S.L.

Puntuación total
90,00

Terceiro.- Requirir aos licitadores clasificados en primeiro lugar, DANIELA ALVITE
WAISMAN (IMAXINA SERVIZOS EDUCATIVOS E CULTURAIS) nos lotes 4 e 5, UTE
XÉRMOLO DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL, S.L. e CERQUIÑO S. COOP. GALEGA no
lote 6, BARAFUNDA, S.L. no lote 7, MR. PICWICK SCHOOL, S.L. nos lotes 8 e 9, e
XÉRMOLO DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL, S.L. no lote 10, 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 150.2 LCSP):
1.

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
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2.

A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).

3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do
prego de cláusulas administrativas particulares”.

Quinto.- O anterior acordo foi notificado ao licitador clasificado en primeiro lugar no lote 8,
MR. PICWICK SCHOOL, S.L., que presenta a documentación requirida nas datas 8 e 13 de
maio de 2019.

Sexto.- A Mesa de Contratación na sesión do 16 de maio de 2019 revisou a documentación
presentada, resultando insuficiente a solvencia económica acreditada por MR. PICWICK
SCHOOL, S.L. para o lote 8 polo que se acordou conceder un prazo para a súa emenda.
Durante o prazo concedido, o 23 de maio de 2019, o licitador presentou un escrito ao que
acompañou as contas de 2017 nas que se comproba que non dispón da solvencia
económica esixida no prego de cláusulas administrativas particulares.
Sétimo.- O artigo 150.2 da LCSP prevé que “De non cumprimentarse adecuadamente o
requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta”. Indica
ademais que neste suposto, procederase a solicitar a mesma documentación ao licitador
seguinte, pola orde na que quedaran clasificadas as ofertas.
Dado que non existen máis licitadores clasificados neste lote, procede declaralo deserto.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- 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 o único licitador clasificado no lote 8 do procedemento aberto para a contratación
dos servizos de programación e execución dos campamentos de verán 2019 (8.752-336)
non cumprimentou adecuadamente o requirimento do cumprimento dos requisitos esixidos
no artigo 150 da LCSP ao non ter acreditado solvencia económica suficiente, 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 da LCSP), a adopción do seguinte acordo:
“Declarar deserto o lote 8 VERÁN CON TEMÁTICAS PRE-MULTIDEPORTIVAS do
procedemento aberto para a contratación dos servizos de programación e execución dos
campamentos de verán 2019 (8.752-336) por non ter cumprimentado adecuadamente o
único licitador clasificado neste lote o requirimento do cumprimento dos requisitos esixidos
no artigo 150 da LCSP ao non acreditar solvencia económica suficiente”.

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 catorce
horas e cincuenta minutos. Como secretaria dou fé.
ME.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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