ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 17 de novembro de 2020
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 catorce horas e trinta e cinco minutos do día
dezasete de novembro 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 secretaria de 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(962).- 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(963).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONTROL DE
AFORO, AFLUENCIA E CONCENTRACIÓN DE PERSOAS PARA O
CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO COVID-19, NO ÁMBITO DA PROGRAMACIÓN
DO NADAL 2020-2021. EXPTE. 7488/106.
Visto o informe xurídico e o informe de fiscalización, ambos do 17/11/2020, dáse
conta do informe-proposta de data 17/11/2020 asinado polo xefe do Servizo de
Comercio, o concelleiro-delegado de Área e o concelleiro-delegado de Orzamentos
e Facenda, que di o seguinte:
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Lei 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.
Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas aprobado por Real
decreto 1098/2001, de 12 de outubro (RXLCAP), no que non se opoña ó Real decreto
lexislativo 3/2011.
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 data 05/10/2020 o concelleiro delegado da Área de
Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e Festas Especiais acordou iniciar os trámites
administrativos e técnicos para a contratación por procedemento aberto e tramitación
urxente de servizos do servizo de control de aforo, afluencia e concentración de persoas
para o cumprimento do Protocolo Covid-19 no ámbito da programación do Nadal 2020-2021
Segundo.- No
documentación:

expediente

tramitado

ao

efecto

consta entre

outra

a

seguinte

–

Informe xustificativo da necesidade e idoneidade do contrato de data 5/10/2020 asinado
polo xefe do Servizo de Comercio.

–

Resolución asinada polo concelleiro delegado da Área de Parques e Xardíns, Comercio,
Distritos e Festas Especiais de data 05/10/2020 e polo concelleiro delegado de
Orzamentos e Facenda con data 14/10/2020 pola que se autoriza o inicio da tramitación
do expediente de contratación.

–

Memoria económica asinada polo xefe do Servizo de Comercio e polo concelleiro
delegado da Área de Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e Festas Especiais con
data 14/10/2020.

–

Retencións de crédito de data 19 de outubro de 2020 (operación núm. 202000061344 e
operación núm.202000061345).

–

Prego de prescricións técnicas particulares (PPTP) asinado polo xefe do Servizo de
Comercio e polo xefe da Área de Servizos Xerais con data 10/11/2020.

–

Memoria xustificativa do contrato asinada polo xefe do Servizo de Comercio e polo
concelleiro delegado da Área de Parques e Xardíns, Comercio, Distritos e Festas
Especiais con data 17/11/2020.

–

Informe do Servizo de Contratación asinado pola técnica de Administración xeral con
data 17/11/2020.

–

Prego de cláusulas administrativas particulares asinado pola técnica de Administración
xeral con data 17/11/2020.

FUNDAMENTOS DE DEREITO
Primeiro.- O expediente de contratación de acordo co disposto no art 116 LCSP iniciarase
polo Órgano de Contratación. No Concello de Vigo esta competencia esta delegada por
acordo da Xunta de goberno Local de 20 de xuño de 2019 nos concelleiros de Área. O
concelleiro de Comercio en resolución de data 05/10/2020 autorizou o inicio deste
expediente de contratación, previa xustificación da necesidade de data 05/10/2020
conforme ao art. 28 da LCSP.
Segundo.- No expediente consta, tal e como prevé o artigo 116.3 LCSP, o prego de
prescricións técnicas, asinado polo xefe de Comercio e polo xefe da Área de Servizos Xerais
con data 10/11/2020 e o prego de cláusulas administrativas particulares asinado pola técnica
de Administración e pola xefa do Servizo de Contratación con data 17/11/2020.
Terceiro: O procedemento elixido para a contratación é o aberto e a forma de tramitación do
expediente urxente, conforme ao disposto no artigo 156 e 119 LCSP
Cuarto.- : En cumprimento do disposto nos artigos 113 do RDL 781/86, de 18 de abril, polo
que se aprobou o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime
local, 318.2 da Lei 5/97, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, disposición
adicional oitava da Lei 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do
goberno local e no apartado 8 da D.A. 2ª do texto refundido da Lei de contratos do sector
público, emitirase informe favorable pola Asesoría Xurídica do Concello de Vigo.
Quinto.- No 116.3 da LCS establécese que ao expediente incorporarase o certificado de
existencia de crédito ou documento que legalmente o substitúa. Este documento xunto co
informe da fiscalización previa incorporarase pola Intervención Xeral previo a aprobación
polo órgano de contratación.
Sexto.- A competencia para a resolución do presente expediente, previa fiscalización da
Intervención Xeral, correspóndelle á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de
contratación. A resolución deberá ser motivada e aprobará o expediente de contratación
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dispoñendo a apertura do procedemento de adxudicación conforme ao artigo 117LCSP e
implicará a aprobación do gasto.
Á vista do exposto, e previo informe da Intervención Xeral, proponse á Xunta de Goberno
Local como órgano de contratación, no uso das facultades que lle confire a lexislación
vixente, a adopción do seguinte
ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de contratación por procedemento aberto
tramitación urxente de control de aforo, afluencia e concentración de persoas para o
cumprimento do Protocolo Covid-19, no ámbito da programación do Nadal 2020-2021,
segundo as condicións aprobadas no referido prego de prescricións técnicas particulares de
data 10/11/2020, así como aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares para a
contratación por este procedemento asinado en data 17/11/2020.
SEGUNDO.- - Autorizar o gasto de 46.200,05 euros (o importe sen IVE é de 38.181,86 €;
o IVE do 21% é de 8.018,19 euros); dos cales 29.400,03 euros corresponden á anualidade
2020 con cargo á partida orzamentaria 4310.2279901 (PROGRAMA DE DECORACIÓN E
ANIMACIÓN DO NADAL) e 16.800,02 euros con cargo á anualidade 2021.
TERCEIRO.- Dispoñer a apertura do procedemento de licitación polo procedemento aberto
e tramitación urxente conforme ao previsto na LCSP.

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

