ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 20 de xullo de 2020(852/1102)
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
Dª Elena Espinosa Mangana
D. Abel Losada Álvarez
Dª Yolanda Aguiar Castro
Dª Patricia Rodríguez Calviño

NON ASISTEN:

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

Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e corenta mintuos do día vinte de xullo
de dous mil vinte e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez,
coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria
a concelleira, Sra. Aguiar Castro, constitúese a Xunta de Goberno Local desta
Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de
acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso, e a xefa
de Asesoramento, Sra. García Álvarez, por ausencia da titular da Asesoría Xurídica.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(573).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
Antes do tratamento dos asuntos para a súa aprobación, pola Secretaría do
Goberno Local recóllese declaración expresa dos membros da Xunta de Goberno
Local presentes na sesión de non incorrer en posible conflito de intereses, nos
termos establecidos no modelo aprobado para a Xunta de Goberno Local por
Resolución da Concellería Delegada de Xestión Municipal de data 30.01.2020, e de
conformidade co Plan de Integridade na Contratación, aprobado pola Xunta de
Goberno Local en data 12.12.2020, e o seu Desenvolvemento Operativo aprobado
por resolución da Concellería Delegada de Xestión Municipal de data 17.12.2019.

S.extr.urx. 20/07/2020

2(574).- RECTIFICACIÓN DE ERROS NO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE
SERVIZOS DE ACTUACIÓNS MUSICAIS NO CICLO DE BANDAS DE MÚSICA
“AO SON DAS FESTAS DE VIGO” DENTRO DO PROGRAMA “VIGO EN FESTAS
2020”. EXPTE. 8507/335.
Visto o informe xurídico e o informe de fiscalización, ambos de data 20/07/2020,
dáse conta do informe-proposta da mesma data asinado polo técnico dos
expedientes de Festas (Resolución do 17/06/2020) e a concelleira-delegada de
Festas, que di o seguinte:
Visto que a Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria urxente celebrada o día 17 de
xullo de 2020, previo informes xurídico favorable e de fiscalización da Intervención Xeral de
conformidade co previsto no artigo 116.3 da LCP, e o documento contable, aprobou o
seguinte acordo:
“Primeiro: Declaración da urxencia do presente expediente.
Segundo: Aprobar o expediente de contratación polo procedemento aberto e
tramitación urxente do contrato do servizo de produción, asistencia técnica e
servizos auxiliares para a realización de concertos e espectáculos de pequeno
formato en distintos puntos da cidade dentro do Festival de Verán, con motivo do
programa “Vigo en Festas 2020”- Festival de Verán.
Terceiro: Aprobar o Prego de Prescricións Técnicas de 17 de xullo de 2020 e o Prego
de Cláusulas Administrativas Particulares, de 17 de xullo de 2020 pola Xefa do
Servizo de Contratación do SERVIZO DE ACTUACIÓNS MUSICAIS NO “CICLO DE
BANDAS DE MUSICA “AO SON DAS FESTAS DE VIGO”A CELEBRAR CON
MOTIVO DO PROGRAMA “VIGO EN FESTAS 2020”
Cuarto: Autorizar o gasto polo importe base de licitación 97.776,22 euros (IVE
incluído). e sendo o valor estimado do contrato de 76.914,90 € con cargo a
aplicación orzamentaria 3380.226.0906 (Festas de Vigo)
Quinto: Abrir o procedemento de licitación para a selección do contratista na forma
prevista na lexislación vixente.”
Visto o acordo, a administración de oficio detectou erro material na parte resolutiva do
mesmo respecto da denominación do expediente (punto segundo) e valor estimado do
contrato (punto cuarto), erro que se evidencia dos propios documentos que conforman o
expediente (orde de incoación, prego de claúsulas, prego de prescricións, memoria
económica..) polo que de conformidade co artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común procede a rectificación do erro de xeito que,
-

Onde dí “Segundo.- Aprobar o expediente de contratación polo procedemento
aberto e tramitación urxente do contrato do servizo de produción, asistencia
técnica e servizos auxiliares para a realización de concertos e espectáculos de
pequeno formato en distintos puntos da cidade dentro do Festival de Verán, con
motivo do programa “Vigo en Festas 2020”- Festival de Verán...(... )>>Debe dicir
<< Segundo.-Aprobar o expediente de contratación polo procedemento aberto e

tramitación urxente do contrato do servizo de actuacións musicais para a
execución da actividade Ciclo de bandas de Música “Ao son das Festas de Vigo”
dentro do Programa Vigo en Festas 2020.>>
-

Onde dí << Cuarto: Autorizar o gasto polo importe base de licitación 97.776,22
euros (IVE incluído). e sendo o valor estimado do contrato de 76.914,90 € con
cargo a aplicación orzamentaria 3380.226.0906 (Festas de Vigo)>> e debe dicir
<< Cuarto: Autorizar o gasto polo importe base de licitación 97.776,22 euros
(IVE incluído). e sendo o valor estimado do contrato de 80.806,79 € con cargo a
aplicación orzamentaria 3380.226.0906 (Festas de Vigo)>>

Polo exposto proponse a Xunta de Goberno Local como órgano compete para a
contratación segundo a Disposición adicional segunda punto cuatro da Lei contratos
do Sector Público a adopción do seguinte acordo:
PRIMEIRO.- Aprobar a rectificación de erros materiais do acordo da Xunta de
Goberno Local de data dezasete de xullo de dous mil vinte no expediente 8507-335
de xeito que
-

Onde dí “Segundo.- Aprobar o expediente de contratación polo procedemento
aberto e tramitación urxente do contrato do servizo de produción, asistencia
técnica e servizos auxiliares para a realización de concertos e espectáculos de
pequeno formato en distintos puntos da cidade dentro do Festival de Verán, con
motivo do programa “Vigo en Festas 2020”- Festival de Verán...(... )>>Debe dicir
<< Segundo.-Aprobar o expediente de contratación polo procedemento aberto e
tramitación urxente do contrato do servizo de actuacións musicais para a
execución da actividade Ciclo de bandas de Música “Ao son das Festas de Vigo”
dentro do Programa Vigo en Festas 2020.>>

-

Onde dí << Cuarto: Autorizar o gasto polo importe base de licitación 97.776,22
euros (IVE incluído). e sendo o valor estimado do contrato de 76.914,90 € con
cargo a aplicación orzamentaria 3380.226.0906 (Festas de Vigo)>> e debe dicir
<< Cuarto: Autorizar o gasto polo importe base de licitación 97.776,22 euros
(IVE incluído). e sendo o valor estimado do contrato de 80.806,79 € con cargo a
aplicación orzamentaria 3380.226.0906 (Festas de Vigo)>>

Resultando o seguinte acordo
“Primeiro: Declaración da urxencia do presente expediente.
Segundo: Aprobar o expediente de contratación polo procedemento aberto e
tramitación urxente do contrato do servizo de actuacións musicais para a execución
da actividade Ciclo de bandas de Música “Ao son das Festas de Vigo” dentro do
Programa Vigo en Festas 2020Terceiro: Aprobar o Prego de Prescricións Técnicas de 17 de xullo de 2020 e o Prego
de Cláusulas Administrativas Particulares, de 17 de xullo de 2020 pola Xefa do
Servizo de Contratación do SERVIZO DE ACTUACIÓNS MUSICAIS NO “CICLO DE
BANDAS DE MUSICA “AO SON DAS FESTAS DE VIGO”A CELEBRAR CON
MOTIVO DO PROGRAMA “VIGO EN FESTAS 2020”

S.extr.urx. 20/07/2020

Cuarto: Autorizar o gasto polo importe base de licitación 97.776,22 euros (IVE
incluído). e sendo o valor estimado do contrato de 80.806,79 € con cargo a
aplicación orzamentaria 3380.226.0906 (Festas de Vigo).
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.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e
corenta e cinco mintuos. Como secretaria dou fé.
ME.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez

