ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 04 de xuño de 2019
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Nuria Rodríguez Rodríguez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez

NON ASISTEN:

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
D. Jaime Aneiros Pereira.
Mª José Caride Estévez

Na Casa do Concello de Vigo, ás once horas e corenta minutos do día catro de xuño
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 Secretaria Admón Municipal, Sra. Gallardo
Fariña, por ausencia da titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, o
interventor xeral, Sr. Escariz Couso, e a titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó
Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(482).-

RATIFICACIÓN DA URXENCIA.

A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(483).ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DO SERVIZO INTEGRADO
DE COMUNICACIÓNS DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 8685/113.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
04/06/19, dáse conta do informe-proposta da Mesa de Contratación de data 3 de
xuño de 2019, que di o seguinte:

S. extr. urx. 04/06/19

10.- Propostas de adxudicación
c) Procedemento aberto para a contratación do servizo integrado de comunicacións do
Concello de Vigo (8.685-113)
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 integrado de comunicacións do Concello de Vigo
(8.685-113)

ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 24 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 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

94,59

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U.
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”.

Segundo.- Este acordo foi notificado ao licitador clasificado en primeiro lugar, UTE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. e TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U., o día 27 de
maio de 2019, que presenta a documentación requirida o 3 de xuño de 2019, dentro do
prazo concedido.
Terceiro.- A Mesa de Contratación na sesión do 3 de xuño 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 UTE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. e TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.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 no 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 UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. e TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U., de
acordo cos informes de valoración das proposicións avaliables mediante xuízo de valor e
das proposicións avaliables mediante fórmula, de datas 14 e 20 de maio 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.

S. extr. urx. 04/06/19

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 á UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. e TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA S.A.U. o procedemento aberto para a contratación do servizo integrado de
comunicacións do Concello de Vigo (8.685-113) coas seguintes condicións:
a) O prezo total do contrato é de 2.088.567,68 euros, sendo a cota correspondente
ao IVE de 362.478,69 euros.
b) Propón os seguintes prezos unitarios:
Servizo

Custo anual sen IVE

Red Wan Corporativa
Sede tipo A

3.469,20€

Sede tipo B

3.827,88€

Sede tipo C

2.903,04€

Sede tipo D

673,68€

Switches LAN acceso usuarios (2)
Inferior a 24 portos

613,92€

24 portos

613,92€

48 portos

1.227,84€

Acceso a Internet Corporativo
Ampliación 100 Mbps simétrico garantido

1.773,48€

Rede de voz fixa corporativa integrada (1)
Terminal gama estándar

182,50€

Terminal gama avanzada

182,50€

Terminal gama avanzada ampliada

222,50€

Terminal gama operadora

602,50€

Rede móbil corporativa integrada
Tarifas Planas (3)
Tarifa plana de datos IoT

48€

Tarifa plana estándar

192€

Tarifa plana gran consumidor

300€

Tarifa plana especial

600€

Terminais (1)
Terminal básico
Terminal
media

smartphone

29,00€
estándar

gama

192,00€

Terminal smartphone gama alta

596,00€

Seguridade MDM por terminal inscrito

32,40€

Servizo APN propio por terminal inscrito

0€

Bolsa para termináis móbiles (4)

26.896,50€

Servizos de comunicacións non integrados
Liña RTB

161,28€

Acceso a internet < 30 Mbps asimétrico

326,16€

Acceso a internet 100 Mbps asimétrico

412,56€

Acceso a internet 100 Mbps simétrico

436,56€

Acceso a internet 300 Mbps asimétrico

448,56€

Acceso a internet 300 Mbps simétrico

472,56€

c) Propón 2.024 horas anuais “in situ”.
d) Propón as seguintes melloras:
•

CVF.3.1 Servizos avanzados de seguridade

•

CVF.3.2 Servizo de videoconferencia

•

CVF.3.3 Servizo de aloxamento web e xestión de dominios

S. extr. urx. 04/06/19

•

CVF.3.4 Servizo de housing avanzado para sistema de respaldo e
recuperación ante desastres

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.

3(484).ADXUDICACIÓN DA 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 DEPORTES. EXPTE. 2496/611.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
04/06/19, dáse conta do informe-proposta da Mesa de Contratación de data 3 de
xuño de 2019, que di o seguinte:
10.- Propostas de adxudicación
a) 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)
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 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)

ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 24 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 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

3

UTE ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. e EBONE
55,25
SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, S.L.

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”.
Segundo.- Este acordo foi notificado ao licitador clasificado en primeiro lugar, FCC
AQUALIA, S.A. , o día 27 de maio de 2019, que presenta a documentación requirida o 29 e
31 de maio, dentro do prazo concedido.
Terceiro.- A Mesa de Contratación na sesión do 3 de xuño 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.

S. extr. urx. 04/06/19

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 FCC
AQUALIA, S.A., 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 FCC AQUALIA, S.A., de acordo cos informes de valoración das proposicións avaliables
mediante xuízo de valor e das proposicións avaliables mediante fórmula, de datas 13 e 21
de maio 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 FCC AQUALIA, S.A. o 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) coas
seguintes condicións:
a) O prezo total dos servizos relativos ao funcionamento e mantemento das
instalacións obxecto do contrato é de 5.015.126,76 euros, sendo a cota
correspondente ao IVE de 870.393,90 euros.
b) O prezo unitario de monitor/hora para o pagamento dos servizos técnicodeportivos e docentes para desenvolver programas deportivos é de 20,63 euros,
sendo o importe do IVE de 3,58 euros.
c) Propón un incremento de 15.000 euros do importe destinado á reposición de
materiais non funxibles respecto do mínimo establecido no apartado n) da
cláusula II.2 do PPT.

d) Propón un incremento de 6.000.000 euros do importe da póliza de
responsabilidade civil por enriba da contía mínima fixada no apartado 13 do
Anexo I (FEC) do PCAP.
e) Incrementa a experiencia mínima esixida para a persoa responsable do contrato
en 5 anos (8 anos en total).
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.

4(485).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DUN
SISTEMA COMPLETO DE VIDEOMARCADOR ELECTRÓNICO A INSTALAR NO
PAVILLÓN MUNICIPAL CENTRAL DAS TRAVESAS. EXPTE.18397/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 27/05/19 e o
informe de fiscalización do 28/05/19, dáse conta do informe-proposta do 23/05/19,
asinado polo xefe do Servizo de Deportes, o concelleiro-delegado de Deportes, e
polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
1.- ANTECEDENTES:
1.- O orzamento municipal, aprobado definitivamente polo Pleno municipal do Concello de
Vigo, recolle dentro do Programa 3420, a aplicación orzamentaria “3420 629 0000 –
Equipamento deportivo das instalacións”.
2.- Con data 03/05/2019, por parte do Xefe do servizo de deportes-Director deportivo, D.
Rubén Peña Barceló, redáctase memoria xustificativa da necesidade da contratación do
subministro dun sistema completo de videomarcador electrónico a instalar no Pavillón
Municipal Central das Travesas.
3.- Con data 06/05/2019, de conformidade e no uso das competencias atribuídas pola
vixente lexislación (art. 127 da Lei 7/85) e Decreto de Delegación de Alcaldía de 19 de
xuño de 2015 e tendo en conta que o obxecto desta contratación, implica o exercicio de
competencias indicadas como propias, no artigo 25.1 e 25.2.l da Lei 7/85, Reguladora das
Bases de Réxime Local, o Concelleiro de deportes asina a orde para que se proceda a
iniciar expediente necesario para a contratación da produción técnica necesaria para a
celebración de eventos deportivos vinculados co programa “Calendario de eventos
deportivos da cidade de Vigo”.

S. extr. urx. 04/06/19

2.- Condicións definitorias do contrato:
a.- Obxecto e natureza do contrato:
O obxecto do presente expediente contempla a contratación do subministro dun sistema
completo de videomarcador electrónico a instalar no Pavillón Municipal Central das
Travesas.
O presente contrato atópase vinculado ás competencias propias previstas no art. 25.2. l) da
Lei 7/1985 Reguladora das bases de Réxime local, en relación á execución de programas
de promoción da actividade deportiva.
En relación á memoria específica que esixe a normativa de contratación sobre a necesidade
e idoneidade da contratación obxecto deste expediente (artigo 28 da Ley 9/2017, de 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordeamento xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de
26 de febreiro de 2014), así como os aspectos relacionados coa “natureza, e extensión das
necesidades que pretenden cubrirse mediante o contrato obxecto deste expediente,
atópanse relacionadas no prego de prescricións técnicas particulares e de forma xeral
atende fundamentalmente ó subministro
dun sistema completo de videomarcador
electrónico a instalar no Pavillón Municipal Central das Travesas.
O contrato, polo seu obxecto, será un contrato de subministro, previsto no artigo 16 da Ley
9/2017, de 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, de 26 de febreiro de 2014) (no sucesivo, LCSP).
Non se contempla a división en lotes do contrato por constituír unha única prestación, e
polo tanto, tal e como prevé o art. 99.3 da LCSP a sensu contrario, a súa natureza e obxecto
non permite a realización independente de distintas partes.
b.- Procedemento de adxudicación e forma de tramitación.
Tendo en conta o obxecto do contrato, proponse a tramitación do presente expediente de
contratación a través de procedemento aberto simplificado, e por tramitación ordinaria, polo
que non precisa de mais xustificación.
c.- Orzamento base de licitación:
En cumprimento do artigo 99 e 102 da LCSP, o prezo que servirá como base para a
execución deste contrato, atópase determinado tendo en conta que o prazo máximo do
contrato establécese nunha anualidade, o importe para a totalidade do contrato estímase en
49.000,00 € sen ive, cun importe correspondente ó ive (21%) de 10.290,00 € o cal totaliza
un importe de 59.290,00 € con IVE (21%).

Atendendo as peculiaridades dos artigos obxecto do subministro a través deste contrato, o
prezo do contrato determinarase en termos de prezos unitarios referidos a cada un dos
artigos vinculados o contrato e especificados no anexo I do Prego de Prescricións Técnicas
particulares.
Pola natureza do obxecto do contrato que consiste na adquisición dun único ben a
subministrar e entregar nun momento único, non se estiman custos indirectos.
En relación á memoria específica que esixe a normativa de contratación sobre a necesidade
e idoneidade da contratación que se derive deste expediente (artigo 28 da LCSP), así como
os aspectos relacionados coa natureza, e extensión das necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato obxecto deste expediente, atópanse vinculadas directamente
coas necesidades propias dos servizos que presta o Servizo de Deportes en relación á
competencia municipal para a “Promoción do deporte e instalacións deportivas e de
ocupación do tempo libre”, e de forma específica na propia memoria xustificativa do proxecto
de actuación que se contempla neste expediente no cal se definen as peculiaridades destas
actuacións.
Para a determinación do orzamento base de licitación, tómase como referencia o sumatorio
dos gastos vinculados cos custos materiais do videomarcador, que inclúe a retirada do
marcador actual e o montaxe do novo equipamento, calculado tendo en conta que non se
contemplan prórrogas nin se prevén modificacións debido a natureza do obxecto do
contrato.
O presente contrato será calculado en termos de prezo a tanto alzado á totalidade tendo en
conta que o obxecto deste contrato consiste na adquisición dun único ben a subministrar e
entregar nun momento único, establecéndose como prezo de licitación para dito contrato o
de 49.000,00 € sen ive, cun importe correspondente ó ive (21%) de 10.290,00 € o cal
totaliza un importe de 59.290,00 € con IVE (21%).
Dito importe deberá ser aplicado con cargo os créditos do orzamento da concellería de
Deportes na partida:
3420

629 0000

Equipamento deportivo das instalacións

O valor estimado do contrato establécese en 49.000,00€
O importe do contrato establécese de acordo cos principios de estabilidade orzamentaria e
sostenibilidade financeira contidos no artigo 7 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, xa que
os créditos que se prevén para este contrato para cada exercicio son análogos aos
existentes en anteriores exercicios presupostarios co mesmo obxecto e non van a significar
desequilibrio financeiro ningún.
d.- Revisión de prezos.
Tendo en conta as características do obxecto do contrato non procede a revisión de prezos.

S. extr. urx. 04/06/19

e.- Réxime de pagamento:
O importe do prezo satisfaráselle ó contratista á entrega do obxecto do contrato.
f.- Clasificación contratistas
Non procede.
g.- Solvencia económica e Financeira e solvencia técnica:
Solvencia económica e financeira:
•

Consideraranse con solvencia económica e financeira aos licitadores que no
conxunto dos últimos tres anos teñan un volume de facturación que sexa igual ou
superior ao prezo do contrato, referidos a negocios que se atopen vinculados co
ámbito ao que se refire o contrato, polo cal os mesmo deberán ter unha referencia
directa coa distribución en venda de videomarcadores. Acreditarase, esta solvencia,
mediante unha declaración sobre o volume anual de negocios e a presentación da
fotocopia compulsada das contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro
Mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro, en caso contrario
polas depositadas no rexistro oficial no que deba estar inscrito. Os empresarios
individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de
negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo
Rexistro Mercantil.

Solvencia técnica e profesional:


Unha relación dos principais servizos ou traballos realizados de igual ou similar
natureza que os que constitúen o obxecto do contrato no curso de, como
máximo, os tres últimos anos, na que indique importe, data e destinatario,
público ou privado dos mesmos.
Considerarase acreditada a solvencia se nalgún dos últimos tres anos acredita
servizos ou traballos de igual ou similar natureza, por importe anual acumulado
no ano de maior execución sexa igual ou superior ao 100% do importe do
contrato.
Os servizos ou traballos efectuados acreditaranse mediante certificados
expedidos ou visados polo órgano competente, cando o destinatario sexa unha
entidade do sector público; cando o destinatario sexa un suxeito privado,
mediante un certificado expedido por este ou, a falta deste certificado, mediante
unha declaración do empresario, acompañado dos documentos que consten no
seu poder que acrediten a realización da prestación.

Xustificación da solvencia:
Os requisitos solicitados na presente contratación de conformidade co establecido no
artigo 74 da LCSP, están directamente vinculados co obxecto do contrato e son
totalmente proporcionais, considerándose deste modo que a aportación da requirida
solvencia garantirá a capacidade do adxudicatario para contratar coa administración.

h.- Criterios de selección da oferta máis vantaxosa.
Prevese a valoración de múltiples criterios, en cumprimento do artigo 145 da LCSP:
No presente suposto só se aplicarán criterios avaliables a través de fórmula, para o que se
opta pola identificación dos seguintes criterios que de forma global representan aspectos
relevantes e identificadores de calquera das propostas presentadas e que teñen unha
incidencia directa sobre o custe dos servizos a realizar.
Os criterios avaliables mediante fórmula terán unha puntuación máxima de cen (100)
puntos que serán distribuídos nos seguintes criterios:
Para o proceso de avaliación mediante fórmula, óptase pola identificación como criterios de
valoración a través de fórmula o prezo e a ampliación do período de garantía.
h.1.- Porcentaxe de desconto a aplicar sobre o prezo unitario: Valorarase ata un máximo
de 90 puntos, aplicándose esta puntuación en relación coa baixa realizada.
O valor da baixa ofertada obterase do porcentaxe de redución do prezo unitario sinalado no
PPT.
h.2.- Garantía de fábrica: Valorarase ata un máximo de 10 puntos.
A garantía total obrigatoria establécese nun prazo mínimo de dous (2) anos.
Por cada ano adicional sobre o mínimo establecido outorgaránselle dous(2) puntos, ata un
máximo de dez (10) puntos
i.- Subcontratación.
Admítese nos termos previstos no artigo 215 do LCSP. Non se fixan tarefas críticas a
realizar polo contratista principal.
j.- Prazo de garantía:
O prazo de garantía total será de dous (2) anos, o cal poderá ser ampliado polo licitador na
súa oferta.
k.- Garantia provisional e definitiva:
Non procede a constitución dunha garantía provisional e como garantía definitiva, o licitador
que resulte adxudicatario provisional do contrato deberá prestar unha garantía do 5% do
prezo de adxudicación do contrato (sen ive).
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l.- Prazo de execución e si se prevén prórrogas do mesmo.
Establécese como período do contrato de acordo os límites contemplados no artigo 29 da
L.C.S.P, o de un (1) mes, tendo como data de inicio do mesmo o 9 de xuño de 2019.
Atendendo as peculiaridades do obxecto do contrato en relación ó desenvolvemento do
mesmo, e tendo en conta as peculiaridades do mesmo, este período enténdese como
adecuado.
As características e necesidades concretas vinculadas co desenvolvemento do obxecto do
contrato debe atender a necesidade de que o equipamento estea operativo o 09 de xullo de
2019, polo que si o contrato se iniciase con posterioridade á data prevista de inicio, o prazo
de execución reducirase, debendo finalizar obrigatoriamente o 9 de xullo de 2019.
Non se contempla a posibilidade de prórroga do contrato.
m.- Medios persoais e materiais a adscribir á execución do contrato.
Non se fixan
n.- Modificación do contrato.
En cumprimento do establecido no artigo 203 e seguintes da LCSP, os contratos so poderán
ser modificados por razóns de interese público.
Tendo en conta as peculiaridades do obxecto do presente contrato, non se prevén
modificacións ao mesmo.
o.-Seguro:
Non se esixe.
3.- Proposta:
Previamente a efectuarse a proposta ao órgano de contratación, debe emitir informe
favorable de fiscalización a Intervención Xeral, de conformidade co previsto no artigo 116.3
da LCSP.
Por todo o exposto proponse á Xunta de Goberno Local que adopte o seguinte acordo:
Primeiro: Aprobar a contratación polo procedemento aberto simplificado e tramitación
ordinaria da contratación do subministro dun sistema completo de videomarcador
electrónico a instalar no Pavillón Municipal Central das Travesas.

Segundo: Aprobar o Prego de prescrición técnicas particulares coa regulación dos aspectos
técnicos sobre a execución do subministro subministro dun sistema completo de
videomarcador electrónico a instalar no Pavillón Municipal Central das Travesas,
asinado polo xefe do servizo de deportes-Director deportivo, con data 07 de maio
de 2019.
Terceiro: Aprobar o Prego de cláusulas administrativas particulares, asinado pola Xefa do
servizo de Contratación con data 22 de maio de 2019.
Cuarto:

Autorizar o gasto polo importe máximo de 49.000,00€ sen ive, e un importe
correspondente o ive (21%) de 10.290,00 € o cal totaliza un importe de 59.290,00
€ con IVE (21%).

Dito importe deberá ser aplicado con cargo os créditos do orzamento do servizo de Deportes
na partida:
3420 629 0000
Quinto:

Equipamento deportivo das instalacións

Abrir o procedemento licitatorio para selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.

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

5(486).ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DE XESTIÓN
INTEGRAL E MANTEMENTO DE SISTEMAS DE REGULACIÓN E CONTROL DO
TRÁFICO NO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 105916/210.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
30/05/19, dáse conta do informe-proposta da Mesa de Contratación de data 29 de
maio de 2019, que di o seguinte:
10.- Propostas de adxudicación
c) 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)
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
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•

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 de servizos de xestión integral e mantemento de sistemas de
regulación e control do tráfico no Concello de Vigo (105.916-210)

ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 24 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 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:
Licitador
1

Puntuación total

UTE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A.
98,60 puntos
e ETRA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.A.

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”.
Segundo.- Este acordo foi notificado ao licitador clasificado en primeiro lugar, UTE
EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A. e ETRA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO, S.A., o día 27 de maio de 2019, que presenta a documentación requirida o
29 de maio, dentro do prazo concedido.

Terceiro.- A Mesa de Contratación na sesión do 29 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 UTE
EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A. e ETRA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO, S.A., 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 no 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 UTE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A. e ETRA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO, S.A., de conformidade co informe de valoración da proposición avaliable
mediante xuízo de valor do 24 de maio de 2019 e do acordo adoptado pola Mesa de
Contratación na mesma data polo que se outorga ao licitador a máxima puntuación por ser o
único presentado (cláusula 16.3 do PCAP).
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 á UTE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL, S.A. e ETRA
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.A. o 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) coas seguintes condicións:
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a) O prezo total do contrato é de 35.659.552,38 euros, sendo a cota correspondente
ao IVE de 6.188.847,93 euros.
b) Propón como porcentaxe única de redución do prezo de mantemento de túneles
existentes actualmente na cidade o de 14,2 %.
c) Propón como porcentaxe única de redución dos prezos unitarios sinalados no
Anexo 3.A do PPT para remodelacións e novas instalacións do 10,8 %.
d) Propón como cantidade máxima anual (non acumulable) non subvencionada
destinada a investir en proxectos subvencionados por entidades nacionais ou
europeas nas cales o adxudicatario estea disposto a participar como Partner
100.000,00 euros (IVE incluído).
e) Propón destinar 5 vehículos eléctricos ao servizo.
f)

Propón a cantidade anual de 240 unidades de subministro e reposición de ópticas
de semáforos tipo LED debido ao fin da súa vida útil.

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.

6(487).ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE
PROGRAMACIÓN E EXECUCIÓN DOS CAMPAMENTOS DE VERÁN NÁUTICO E
MARIÑEIRO 2019. EXPTE. 8814/336.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
04/06/19, dáse conta do informe-proposta da Mesa de Contratación de data 3 xuño
de 2019, que di o seguinte:
10.- Propostas de adxudicación
b) Procedemento aberto para a contratación dos servizos de programación e
execución dos campamentos de verán náutico e mariñeiro 2019 (8.814-336)
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 dos servizos de programación e execución dos campamentos de verán
náutico e mariñeiro 2019 (8.814-336)

ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 30 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 dos servizos de
programación e execución dos campamentos de verán náutico e mariñeiro 2019 (8.814336) na seguinte orde descendente:
LOTE 1: VERÁN NÁUTICO I

1

Licitador

Criterio
xuízo valor

Criterios
fórmula

Puntuación
total

TIERRA Y MAR MULTIAVENTURA, S.L.

23,50

65

88,50 puntos

Licitador

Criterio
xuízo valor

Criterios
fórmula

Puntuación
total

TIERRA Y MAR MULTIAVENTURA, S.L.

23,50

65

88,50 puntos

Licitador

Criterio
xuízo valor

Criterios
fórmula

Puntuación
total

TIERRA Y MAR MULTIAVENTURA, S.L.

23,50

65

88,50 puntos

LOTE 2: VERÁN NÁUTICO II

1

LOTE 3: VERÁN MARIÑEIRO

1
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Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, TIERRA Y MAR
MULTIAVENTURA, 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 escritura de constitución e o poder de representación esixidos na cláusula 8 do
prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). (A acreditación da solvencia
económica e técnica, o nomeamento do delegado, o compromiso de adscrición de
medios e o acordo de confidencialidade xa foron presentados no sobre A).
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 e único lugar,
TIERRA Y MAR MULTIAVENTURA, S.L., o día 30 de maio de 2019, que presenta a
documentación requirida o 31 de maio, dentro do prazo concedido.
Terceiro.- A Mesa de Contratación na sesión do 3 de xuño 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
TIERRA Y MAR MULTIAVENTURA, 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 no 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 TIERRA Y MAR MULTIAVENTURA, S.L., de conformidade co informe de valoración da
proposición avaliable mediante xuízo de valor de data 22 de maio de 2019 e co acordo da
Mesa de Contratación do 27 de maio de 2019 polo se outorgou ao licitador a máxima
puntuación pola súa proposición avaliable a través de fórmula ao abeiro da cláusula 16.3 do
PCAP.
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.
ºEn 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 TIERRA Y MAR MULTIAVENTURA, S.L. os lotes 1, 2 e 3 do
procedemento aberto para a contratación dos servizos de programación e execución
dos campamentos de verán náutico e mariñeiro 2019 (8.814-336) coas seguintes
condicións:
- Lote 1 VERÁN NÁUTICO I
a) O prezo total do lote 1 é de 23.126,45 euros, sendo a cota correspondente ao IVE
de 2.102,04 euros.
b) Non propón a realización de saídas e excursións con desprazamento en autobús
discrecional ou barco.
c) 1 persoa con formación específica para a atención aos nenos e nenas con
necesidades educativas especiais a maiores do persoal segundo o previsto no
PPT.
- Lote 2 VERÁN NÁUTICO II
a) O prezo total do lote 2 é de 33.942,70 euros, sendo a cota correspondente ao IVE
de 3.085,7 euros.
b) Non propón a realización de saídas e excursións con desprazamento en autobús
discrecional ou barco.
c) 1 persoa con formación específica para a atención aos nenos e nenas con
necesidades educativas especiais a maiores do persoal segundo o previsto no
PPT.
- Lote 3 VERÁN MARIÑEIRO
a) O prezo total do lote 2 é de 23.126,45 euros, sendo a cota correspondente ao
IVE de 2.102,04 euros.
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b) Non propón a realización de saídas e excursións con desprazamento en autobús
discrecional ou barco.
c) 1 persoa con formación específica para a atención aos nenos e nenas con
necesidades educativas especiais a maiores do persoal segundo o previsto no
PPT.
Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e as ofertas presentadas”.

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

