ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 22 de outubro de 2020 (890/1102)
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
Dª Elena Espinosa Mangana
D. Carlos López Font
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. Jaime Aneiros Pereira

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas do día vinte de dous de outubro 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(881).- 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.
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2(882).PRÓRROGA DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE FORMIGÓNS,
ÁRIDOS E MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN E DE FERRETERÍA, LOTE 1 E 2
PARA O TALLER DE FOMENTO DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 79256/250.
Visto o informe xurídico do 25/09/2020 e informe de fiscalización do 22/10/2020,
dáse conta do informe-proposta de data 16/09/2020, asinado polo enxeñeiro de
Camiños, Canais e Portos, o xefe da Unidade de Mantemento de Vías Municipais, o
xefe o Servizo de Vías e Obras, o xefe do Servizo Administrativo e de Control
Orzamentario, o xefe dos Servizos Xurídicos de Servizos Xerais e o concelleirodelegado de Área, que di o seguinte:
ANTECEDENTES.
I.- A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente de data 27/09/2017, na súa
calidade de órgano de contratación, acordou adxudicar a TRANSPORTES PABLO VAL, S.L.
(CIF B-36741379) o Lote 1 (subministro de formigóns e morteiros) e Lote 2 (subministro de
áridos) do contrato de subministro de formigóns e morteiros, áridos e materiais de
construción e ferretería para o taller de fomento do Concello de Vigo (79256-250) seguido
por procedemento aberto e tramitación ordinaria, segundo as seguintes condicións e
importes:
O prezo total do Lote 1 ascende a catrocentos mil euros (400.000 €) sendo a cota
correspondente ao IVE de sesenta e nove mil catrocentos vinte e un euros e corenta e nove
céntimos (69.421,49 €), unha baixa proporcional única do 16% a aplicar a cada un dos
prezos unitarios relacionados nos anexos ao Prego de Prescricións Técnicas Particulares e
unha baixa proporcional única do 10% a aplicar aos produtos ou materiais non previstos nos
devanditos cadros de prezos do Prego de Prescricións Técnicas Particulares.
Respecto ao Lote 2, o prezo total é de cento sesenta mil euros (160.000 €), sendo a cota
correspondente ao IVE de vinte e sete mil setecentos sesenta e oito euros e sesenta
céntimos (27.768,60 €), unha baixa proporcional única do 5% a aplicar a cada un dos prezos
unitarios relacionados no cadro anexo ao Prego de Prescricións Técnicas Particulares e
unha baixa proporcional única do 10% a aplicar aos produtos non previstos nos cadros de
prezos Prego de Prescricións Técnicas Particulares.
II.- O contrato formalizouse en data 24/10/2017, constando na cláusula cuarta o prazo de
execución, o cal é de dous anos sendo a data de inicio do contrato o 25 de outubro de 2017
e tendo previstas dúas prórrogas dun ano de duración cada unha.
III.- En data 17/10/2019 a Xunta de Goberno Local acordou “aprobar a prórroga dun ano de
duración do vixente contrato de subministro de formigóns e morteiros, áridos e materiais de
construción e ferretería para o Taller de fomento do Concello de Vigo (7956-250), Lote 1
(subministro de formigón e morteiros) e Lote 2 (subministro de áridos), formalizado coa
entidade mercantil TRANSPORTES PABLO VAL, S.L. polo período comprendido desde o 25
de outubro de 2019 ata o 24 outubro de 2020”.
Asemade, acordou a autorización do “gasto estimado do contrato de subministro de
formigóns e morteiros, áridos e materiais de construción e ferretería para o Taller de

fomento do Concello de Vigo a favor da entidade mercantil TRANSPORTES PABLO VAL,
S.L. (CIF B-36741379) por importe para o Lote 1, de DOUSCENTOS MIL EUROS (200.000
euros) IVE engadido de trinta e catro mil setecentos dez euros e setenta e cinco céntimos
(34.710,75 euros) e polo importe correspondente ao Lote 2, de OITENTA MIL EUROS
(80.000 euros) IVE engadido de trece mil oitocentos oitenta e catro euros e trinta céntimos
(13.884,30 euros), imputando o devandito gasto á aplicación orzamentaria
1532.2100000-“Conservación de Vías e espacios públicos”,coa seguinte distribución anual:
•
•
•
•

Ano 2019.- Lote 1.- período comprendido entre o 25 de outubro de 2019 e 31
decembro de 2019: 37.158,47 euros.
Ano 2020.- Lote 1.- período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2020 e 24
outubro de 2020: 162.841,53 euros.
Ano 2019.- Lote 2 .- período comprendido entre o o 25 de outubro de 2019 e 31
decembro de 2019: 14.863,40 euros.
Ano 2020.- Lote 2 .- período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2020 e 24
outubro de 2020: 65.136,60 euros.”

de
de
de
de

II.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS.
Primeiro.- De conformidade coa Disposición Transitoria Primeira da Lei 9/2017, 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, os contratos administrativos adxudicados con anterioridade á entrada en
vigor da lei rexeranse pola normativa anterior en canto aos seus efectos, cumprimento e
extinción, incluída a súa modificación, duración e réxime de prórrogas.
Segundo.- O artigo 23 do RD lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, establece que o contrato poderá
prever unha ou varias prórrogas sempre que as súas características permanezan
inalterables durante o período de duración destas e a concorrencia para a súa adxudicación
realizarase tendo en conta a duración máxima do contrato, incluídos o período de prórroga.
A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o empresario,
salvo que o contrato expresamente prevea o contrario, sen que poida producirse o
consentimento tácito das partes.
Terceiro.- O Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexe o contrato, aprobado
pola Xunta de Goberno Local, establece expresamente na Cláusula 7.3 que o contrato
poderá ser obxecto de prórroga polo período que se prevé no apartado 4.C da FEC, sempre
que medie acordo expreso da Xunta de Goberno do Concello de Vigo, e serán obrigatorias
para o contratista.
O referido apartado 4 das FEC establece un prazo de execución do contrato de dous (2)
anos coa previsión de dúas prórrogas dun (1) ano de duración cada unha.
Cuarto.- Considérase conveniente polo técnico que subscribe propor a prórroga do contrato
por un período dun ano en base ao correcto funcionamento dos subministros, o seu
desenvolvemento satisfactorio así como o cumprimento pola adxudicataria das obrigas
establecidas, cumpríndose por tanto os requisitos esixidos polo TRLCSP e o polo propio
Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Quinto.- Ao abeiro do establecido na Disposición Adicional 2ª.apartado 3 do TRLCSP a
competencia como órgano de contratación corresponde á Xunta de Goberno Local.
Sexto.- O período da segunda prórroga do contrato comprenderá dende o 25 de outubro de
2020 ao 24 outubro de 2021, sendo os prezos anuais os seguintes:
•

O importe correspondente ao Lote 1 ascende a un prezo total de douscentos mil
euros (200.000 €) IVE engadido, sendo a cota correspondente ao IVE de trinta e
catro mil setecentos dez euros e setenta e cinco céntimos (34.710,75 €).

•

O importe correspondente ao Lote 2 ascende a un prezo total de oitenta mil euros
(80.000 €) IVE engadido, sendo a cota correspondente ao IVE de trece mil oitocentos
oitenta e catro euros e trinta céntimos (13.884,30 €).

Sétimo.- O importe da prórroga segundo queda desagregado no fundamento sexto para
cada un dos lotes, imputarase á aplicación orzamentaria 1532.210.00.00 “Conservación de
Vías e espacios públicos”, segundo a seguinte distribución anual:
•
•

•
•

Ano 2020.- Lote 1.- período comprendido entre o 25 de outubro de 2020 e 31 de
decembro de 2020: 37.158,47 €.
Ano 2021.- Lote 1.- período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e 24 de
outubro de 2021: 162.841,53 €.
Ano 2020.- Lote 2 .- período comprendido entre o 25 de outubro de 2020 e 31 de
decembro de 2020: 14.863,40 €.
Ano 2021.- Lote 2 .- período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e 24 de
outubro de 2021: 65.136,60 €.

Oitavo.- Competencia.- 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 paragrafo 3º do TRLCSP.
A vista dos documentos que obran no expediente respecto da prórroga do contrato,
PROPONSE á Xunta de Goberno Local, previo informe de fiscalización da Intervención
Xeral, o seguinte,
ACORDO
Primeiro.- Aprobar a prórroga dun ano de duración do vixente contrato de subministro de
formigóns e morteiros, áridos e materiais de construción e ferretería para o Taller de fomento
do Concello de Vigo (79256-250), Lote 1 (subministro de formigón e morteiros) e Lote 2
(subministro de áridos), formalizado coa entidade mercantil TRANSPORTES PABLO VAL,
S.L. polo período comprendido desde o 25 de outubro de 2020 ata o 24 outubro de 2021.
Segundo- Autorizar o gasto estimado do contrato de subministro de formigóns e morteiros,
áridos e materiais de construción e ferretería para o Taller de fomento do Concello de Vigo a
favor da entidade mercantil TRANSPORTES PABLO VAL, S.L. (CIF B-36741379) por
importe para o Lote 1, de DOUSCENTOS MIL EUROS (200.000 €) IVE engadido de trinta e

catro mil setecentos dez euros e setenta e cinco céntimos (34.710,75 €) e polo importe
correspondente ao Lote 2, de OITENTA MIL EUROS (80.000 €) IVE engadido de trece mil
oitocentos oitenta e catro euros e trinta céntimos (13.884,30 €), imputando o devandito gasto
á aplicación orzamentaria 1532.210.00.00 “Conservación de Vías e espacios públicos”,coa
seguinte distribución anual:
•
•

•
•

Ano 2020.- Lote 1.- período comprendido entre o 25 de outubro de 2020 e 31 de
decembro de 2020: 37.158,47 €.
Ano 2021.- Lote 1.- período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e 24 de
outubro de 2021: 162.841,53 €.
Ano 2020.- Lote 2 .- período comprendido entre o o 25 de outubro de 2020 e 31 de
decembro de 2020: 14.863,40 €.
Ano 2021.- Lote 2 .- período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e 24 de
outubro de 2021: 65.136,60 €.

Terceiro.- Notificar á empresa adxudicataria TRANSPORTES PABLO VAL, S.L. indicando
que o presente acordo é definitivo en vía administrativa e que contra o mesmo poderán
interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Xunta de Goberno Local do Concello de
Vigo no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte a súa notificación, ou impugnalo
directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo de Vigo, no prazo de dous
meses, contados a partir do día seguinte á súa notificación, sen prexuízo de que os
interesados poidan exercitar, no seu caso calquera outro que estimen procedente.
Porén, interposto o recurso de reposición non poderá interpoñer recurso contenciosoadministrativo ata que sexa resolto expresamente o se produza a desestimación presunta do
recurso de reposición interposto.

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

3(883).PRÓRROGA DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE FORMIGÓNS,
ÁRIDOS E MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN E DE FERRETERÍA, LOTE 3 PARA O
TALLER DE FOMENTO DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 79256/250.
Visto o informe xurídico do 25/09/2020 e informe de fiscalización do 22/10/2020,
dáse conta do informe-proposta de data 16/09/2020, asinado polo enxeñeiro de
Camiños, Canais e Portos, o xefe da Unidade de Mantemento de Vías Municipais, o
xefe o Servizo de Vías e Obras, o xefe do Servizo Administrativo e de Control
Orzamentario, o xefe dos Servizos Xurídicos de Servizos Xerais e o concelleirodelegado de Área, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
I.- A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente de data 27/09/2017, na súa
calidade de órgano de contratación acordou adxudicar a GARCI VENTA, S.L. (CIF B-
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B36797470) o Lote 3 (subministro de materiais de construción) do contrato de subministro
de formigóns e morteiros, áridos e materiais de construción e ferretería para o taller de
fomento do Concello de Vigo (79256-250) seguido por procedemento aberto e tramitación
ordinaria.
O prezo total do contrato ascende a catrocentos cincuenta mil euros (450.000 €) IVE
engadido, sendo a cota correspondente ao IVE de setenta e oito mil noventa e nove euros e
dezasete céntimos (78.099,17 €), cunha baixa proporcional única do 21% a aplicar a cada
un dos prezos unitarios relacionados no Prego de Prescricións Técnicas e unha baixa
proporcional única do 21% a aplicar sobre os produtos e materiais non previstos no cadro de
prezos do Prego de Prescricións Técnicas.
II.- O contrato formalizouse en data 24/10/2017, constando na cláusula cuarta o prazo de
execución, o cal é de dous anos sendo a data de inicio do contrato o 25/10/2017 e tendo
previstas dúas prórrogas dun ano de duración cada unha.
III.- En data 17/10/2019 a Xunta de Goberno Local acordou “aprobar a prórroga dun ano de
duración do vixente contrato de subministro de formigóns e morteiros, áridos e materiais de
construción e ferretería para o Taller de fomento do Concello de Vigo (7956-250), Lote 3
(subministro de materiais de construción), formalizado coa entidade mercantil GARCI
VENTA, S.L. polo período comprendido desde o 25 de outubro de 2019 ata o 24 outubro de
2020”.
Asemade, acordou a autorización do “gasto estimado do contrato de subministro de
formigóns e morteiros, áridos e materiais de construción e ferretería para o Taller de
fomento do Concello de Vigo a favor da mercantil GARCI VENTA, S.L.(CIF B-B36797470)
Lote 3 por importe de DOUSCENTOS VINTE E CINCO MIL EUROS (225.000 euros) IVE
sendo a cota correspondente ao IVE de trinta e nove mil corenta e nove euros e cincuenta e
nove céntimos (39.049,59 euros); imputando o devandito gasto á aplicación orzamentaria
1532.2100000-“Conservación de Vías e espacios públicos”, segundo a seguinte distribución
anual:
•
•

Ano 2019.- Lote 3.- período comprendido entre o 25 de outubro de 2.19 e 31 de
decembro de 2019: 41.803,28 euros.
Ano 2020.- Lote 3.- período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2020 e 24 de
outubro de 2020: 183.196,72 euros.

II.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS.
Primeiro.- De conformidade coa Disposición Transitoria Primeira da Lei 9/2017, 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, os contratos administrativos adxudicados con anterioridade á entrada en
vigor da lei rexeranse pola normativa anterior en canto aos seus efectos, cumprimento e
extinción, incluída a súa modificación, duración e réxime de prórrogas.
Segundo.- O artigo 23 do RD lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, establece que o contrato poderá

prever unha ou varias prórrogas sempre que as súas características permanezan
inalterables durante o período de duración destas e a concorrencia para a súa adxudicación
realizarase tendo en conta a duración máxima do contrato, incluídos o período de prórroga.
A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o empresario,
salvo que o contrato expresamente prevea o contrario, sen que poida producirse o
consentimento tácito das partes.
Terceiro.- O Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexe o contrato, aprobado
pola Xunta de Goberno Local, establece expresamente na Cláusula 7.3 que o contrato
poderá ser obxecto de prórroga polo período que se prevé no apartado 4.C da FEC, sempre
que medie acordo expreso da Xunta de Goberno do Concello de Vigo, e serán obrigatorias
para o contratista.
O referido apartado 4 das FEC establece un prazo de execución do contrato de dous (2)
anos coa previsión de dúas prórrogas dun (1) ano de duración cada unha.
Cuarto.- Considérase conveniente polo técnico que subscribe propor a prórroga do contrato
por un período dun ano en base ao correcto funcionamento dos subministros, o seu
desenvolvemento satisfactorio así como o cumprimento pola adxudicataria das obrigas
establecidas, cumpríndose por tanto os requisitos esixidos polo TRLCSP e o polo propio
Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Quinto.- O período da segunda prórroga do contrato comprenderá dende o 25 de outubro
de 2020 ao 24 outubro de 2021, sendo que o prezo anual correspondente ao Lote 3
ascende a un total de douscentos vinte e cinco mil euros (225.000 €) IVE engadido, sendo a
cota correspondente ao IVE de trinta e nove mil corenta e nove euros e cincuenta e nove
céntimos (39.049,59 €).
Sexto.- O importe da prórroga segundo queda desagregado no fundamento sexto para cada
un dos lotes, imputarase á aplicación orzamentaria 1532.210.00.00 “Conservación de Vías e
espacios públicos”, segundo a seguinte distribución anual:
•
•

Ano 2020.- Lote 3.- período comprendido entre o 25 de outubro de 2020 e 31 de
decembro de 2020: 41.803,28 €.
Ano 2021.- Lote 3.- período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e 24 de
outubro de 2021: 183.196,72 €.

Sétimo.- Competencia.- 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 paragrafo 3º do TRLCSP.
A vista dos documentos que obran no expediente respecto da prórroga do contrato,
PROPONSE á Xunta de Goberno Local, previo informe de fiscalización da Intervención
Xeral, o seguinte,
ACORDO
Primeiro.- Aprobar a prórroga dun ano de duración do vixente contrato de subministro de
formigóns e morteiros, áridos e materiais de construción e ferretería para o Taller de fomento
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do Concello de Vigo (79256-250), Lote 3 (subministro de materiais de construción),
formalizado coa entidade mercantil GARCI VENTA, S.L. polo período comprendido desde o
25 de outubro de 2020 ata o 24 outubro de 2021.
Segundo- Autorizar o gasto estimado do contrato de subministro de formigóns e morteiros,
áridos e materiais de construción e ferretería para o Taller de fomento do Concello de Vigo a
favor da entidade mercantil GARCI VENTA, S.L.(CIF B-B36797470) Lote 3 por importe de
DOUSCENTOS VINTE E CINCO MIL EUROS (225.000 €) IVE sendo a cota correspondente
ao IVE de trinta e nove mil corenta e nove euros e cincuenta e nove céntimos (39.049,59 €);
imputando o devandito gasto á aplicación orzamentaria 1532.210.00.00 “Conservación de
Vías e espacios públicos”, segundo a seguinte distribución anual:
•

•

Ano 2020.- Lote 3.- período comprendido entre o 25 de outubro de 2020 e 31 de
decembro de 2020: 41.803,28 €.
Ano 2021.- Lote 3.- período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e 24 de
outubro de 2021: 183.196,72 €.

Terceiro.- Notificar á empresa adxudicataria GARCI VENTA, S.L. indicando que o presente
acordo é definitivo en vía administrativa e que contra o mesmo poderán interpoñer recurso
potestativo de reposición ante a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo no prazo dun
mes, a contar desde o día seguinte a súa notificación, ou impugnalo directamente ante o
xulgado do contencioso-administrativo de Vigo, no prazo de dous meses, contados a partir
do día seguinte á súa notificación, sen prexuízo de que os interesados poidan exercitar, no
seu caso calquera outro que estimen procedente.
Porén, interposto o recurso de reposición non poderá interpoñer recurso contenciosoadministrativo ata que sexa resolto expresamente o se produza a desestimación presunta do
recurso de reposición interposto.

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

4(884).PRÓRROGA DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE FORMIGÓNS,
ÁRIDOS E MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN E DE FERRETERÍA, LOTE 4 PARA O
TALLER DE FOMENTO DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 79256/250.
Visto o informe xurídico do 25/09/2020 e informe de fiscalización do 22/10/2020,
dáse conta do informe-proposta de data 16/09/2020, asinado polo enxeñeiro de
Camiños, Canais e Portos, o xefe da Unidade de Mantemento de Vías Municipais, o
xefe o Servizo de Vías e Obras, o xefe do Servizo Administrativo e de Control
Orzamentario, o xefe dos Servizos Xurídicos de Servizos Xerais e o concelleirodelegado de Área, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
I.- A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente de data 27/09/2017, na súa
calidade de órgano de contratación acordou adxudicar a SUMINISTROS PUNTO FIJO, S.L.

(CIF B-27815539) o Lote 4 (subministro de materiais de ferretería) do contrato de
subministro de formigóns e morteiros, áridos e materiais de construción e ferretería para o
taller de fomento do Concello de Vigo (79256-250) seguido por procedemento aberto e
tramitación ordinaria.
O prezo total de cen mil euros (100.000 €) IVE engadido cuxa partida ascende a dezasete
mil trescentos cincuenta e cinco euros e trinta e sete céntimos (17.355,37 €) e unha baixa
proporcional única do 28% a aplicar a cada un dos prezos unitarios relacionados no Prego
de Prescricións Técnicas e unha baixa proporcional única do 30% a aplicar sobre os
produtos e materiais non previstos no cadro de prezos que figuran nos anexos do Prego de
Prescricións Técnicas.
II.- O contrato formalizouse en data 24/10/2017, constando na cláusula cuarta o prazo de
execución, o cal é de dous anos sendo a data de inicio do contrato o 25/10/2017 e tendo
previstas dúas prórrogas dun ano de duración cada unha.
III.- En data 17/10/2019 a Xunta de Goberno Local acordou “aprobar a prórroga dun ano de
duración do vixente contrato de subministro de formigóns e morteiros, áridos e materiais de
construción e ferretería para o Taller de fomento do Concello de Vigo (79256-250), Lote 4
(subministro de materiais de ferretería), formalizado coa entidade mercantil SUMINISTROS
PUNTO FIJO, S.L. polo período comprendido desde o 25 de outubro de 2019 ata o 24
outubro de 2020”.
Asemade, acordou a autorización do “gasto estimado do contrato de subministro de
formigóns e morteiros, áridos e materiais de construción e ferretería para o Taller de
fomento do Concello de Vigo a favor da entidade mercantil SUMINISTROS PUNTO FIJO,
S.L. (CIF B-27815539) Lote 4 por importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 euros) IVE
sendo a cota correspondente ao IVE de oito mil seiscentos setenta e sete euros e sesenta e
nove céntimos (8.677,69 euros); imputando o devandito gasto á aplicación orzamentaria
1532.2100000-“Conservación de Vías e espacios públicos”, segundo a seguinte distribución
anual:
•
•

Ano 2019.- Lote 4.- período comprendido entre o 25 de outubro de 2019 e 31 de
decembro de 2.19: 9.289,62 euros.
Ano 2020.- Lote 4.- período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2020 e 24 de
outubro de 2020: 40.710,38 euros.”

II.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS E XURÍDICOS.
Primeiro.- De conformidade coa Disposición Transitoria Primeira da Lei 9/2017, 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, os contratos administrativos adxudicados con anterioridade á entrada en
vigor da lei rexeranse pola normativa anterior en canto aos seus efectos, cumprimento e
extinción, incluída a súa modificación, duración e réxime de prórrogas.
Segundo.- O artigo 23 do RD lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, establece que o contrato poderá
prever unha ou varias prórrogas sempre que as súas características permanezan
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inalterables durante o período de duración destas e a concorrencia para a súa adxudicación
realizarase tendo en conta a duración máxima do contrato, incluídos o período de prórroga.
A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o empresario,
salvo que o contrato expresamente prevea o contrario, sen que poida producirse o
consentimento tácito das partes.
Terceiro.- O Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexe o contrato, aprobado
pola Xunta de Goberno Local, establece expresamente na Cláusula 7.3 que o contrato
poderá ser obxecto de prórroga polo período que se prevé no apartado 4.C da FEC, sempre
que medie acordo expreso da Xunta de Goberno do Concello de Vigo, e serán obrigatorias
para o contratista.
O referido apartado 4 das FEC establece un prazo de execución do contrato de dous (2)
anos coa previsión de dúas prórrogas dun (1) ano de duración cada unha.
Cuarto.- Considérase conveniente polo técnico que subscribe propor a prórroga do contrato
por un período dun ano en base ao correcto funcionamento dos subministros, o seu
desenvolvemento satisfactorio así como o cumprimento pola adxudicataria das obrigas
establecidas, cumpríndose por tanto os requisitos esixidos polo TRLCSP e o polo propio
Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Quinto.- O período da segunda prórroga do contrato comprenderá dende o 25 de outubro
de 2020 ao 24 outubro de 2021, sendo que o prezo anual correspondente ao Lote 4
ascende a un total de cincuenta mil euros (50.000 €) IVE engadido, sendo a cota
correspondente ao IVE de oito mil seiscentos setenta e sete euros e sesenta e nove
céntimos (8.677,69 €).
Sexto.- O importe da prórroga segundo queda desagregado no fundamento sexto para cada
un dos lotes, imputarase á aplicación orzamentaria 1532.210.00.00 “Conservación de Vías e
espacios públicos”, segundo a seguinte distribución anual:
•
•

Ano 2020.- Lote 4.- período comprendido entre o 25 de outubro de 2020 e 31 de
decembro de 2020: 9.289,62 €.
Ano 2021.- Lote 4.- período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e 24 de
outubro de 2021: 40.710,38 €.

Sétimo.- Competencia.- 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 paragrafo 3º do TRLCSP.
A vista dos documentos que obran no expediente respecto da prórroga do contrato,
PROPONSE á Xunta de Goberno Local, previo informe de fiscalización da Intervención
Xeral, o seguinte,
ACORDO
Primeiro.- Aprobar a prórroga dun ano de duración do vixente contrato de subministro de
formigóns e morteiros, áridos e materiais de construción e ferretería para o Taller de fomento
do Concello de Vigo (79256-250), Lote 4 (subministro de materiais de ferretería), formalizado

coa entidade mercantil SUMINISTROS PUNTO FIJO, S.L. polo período comprendido desde
o 25 de outubro de 2020 ata o 24 outubro de 2021.
Segundo- Autorizar o gasto estimado do contrato de subministro de formigóns e morteiros,
áridos e materiais de construción e ferretería para o Taller de fomento do Concello de Vigo a
favor da entidade mercantil SUMINISTROS PUNTO FIJO, S.L. (CIF B-27815539) Lote 4 por
importe de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €) IVE sendo a cota correspondente ao IVE de
oito mil seiscentos setenta e sete euros e sesenta e nove céntimos (8.677,69 €); imputando
o devandito gasto á aplicación orzamentaria 1532.210.00.00 “Conservación de Vías e
espacios públicos”, segundo a seguinte distribución anual:
•

•

Ano 2020.- Lote 4.- período comprendido entre o 25 de outubro de 2020 e 31 de
decembro de 2020: 9.289,62 €.
Ano 2021.- Lote 4.- período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e 24 de
outubro de 2021: 40.710,38 €.

Terceiro.- Notificar á empresa adxudicataria SUMINISTROS PUNTO FIJO, S.L. indicando
que o presente acordo é definitivo en vía administrativa e que contra o mesmo poderán
interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Xunta de Goberno Local do Concello de
Vigo no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte a súa notificación, ou impugnalo
directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo de Vigo, no prazo de dous
meses, contados a partir do día seguinte á súa notificación, sen prexuízo de que os
interesados poidan exercitar, no seu caso calquera outro que estimen procedente.
Porén, interposto o recurso de reposición non poderá interpoñer recurso contenciosoadministrativo ata que sexa resolto expresamente o se produza a desestimación presunta do
recurso de reposición interposto.

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 cinco minutos. Como secretaria dou fe.
ME..
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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