ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 8 de febreiro de 2021 (966/1102)
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
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 trece horas e cincuenta minutos do día oito de
febreiro de dous mil vinte e un 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
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(77).- 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(78).- CORRECCIÓN DE ERROS NO PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS
QUE REXERÁ A CONTRATACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN FRONTE AO RISCO DO
VIRUS COVID-19 DO PERSOAL MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO EXPTE.
6527/241.
Dáse conta do informe-proposta de data 08/02/21, asinado pola técnica de Admón.
Xeral, a xefa do Servizo de Contratación, dúas técnicas de prevención de riscos
laborais, a concelleira-delegada de Contratación, a concelleira-delegada de
Organización Municipal, a titular de Asesoría Xurídica e o interventor xeral, 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)
–Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público
–RD 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de Contratos das
Administracións Públicas.
ANTECEDENTES
I.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 28 de xaneiro de 2021, adoptou o
seguinte acordo:
“PRIMEIRO.- Aprobar o expediente de contratación, a través do procedemento aberto e
tramitación ordinaria, do subministro de material de protección fronte ao risco do virus COVID-19
do persoal municipal do Concello de Vigo
Segundo.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares asinado pola técnica de
administración xeral de data 22 de xaneiro de 2021.
Terceiro.- Aprobar o prego de prescricións técnicas particulares asinado pola xefa do Servizo
de Contratación e as técnicas de prevención de riscos laborais de data 8 de xaneiro de 2021..
Cuarto.- Autorizar o gasto por importe total de DOUSCENTOS NOVE MIL NOVECENTOS
VINTE E SESENTA E DOUS CÉNTIMOS (209.920,62 €), sendo o importe correspondente ao
IVE de 27.173,46 euros, e sendo o reparto por lotes o seguinte:

•

Lote 1 Material de protección individual e sanitario de uso xeral: máscaras
hixiénicas desbotábeis, máscaras PS e EPI protección das mans (luvas
desbotables): SESENTA E TRES MIL SETECENTOS NOVENTA E CATRO E
SETENTA E SETE CÉNTIMOS (63.794,77 €), cun IVE de 6.335,44 €.

•

Lote 2: Material de protección individual:EPI Protección das vías
respiratorias (máscaras) e EPI, protección dos ollos (pantallas): SESENTA E
SETE MIL DOUSCENTOS SESENTA E DOUS E NOVENTA E CINCO
CÉNTIMOS (67.262,95 €), cun IVE de 8.911,20 €.

•

Lote 3: Material de hixiene e desinfección: xel desinfectante de base
hidroalcohólica e toallitas desbotables impregnadas con solución
desinfectante: SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS SESENTA E DOUS E
NOVENTA CÉNTIMOS (78.862,90 €) cun IVE de 11.926,82€.

Para o seo financiamento aplicaranse os créditos do orzamento do Concello de Vigo, nas
seguintes partidas orzamentarias e segundo o seguinte detalle:
Servizo

Policía Local
Seguridade e
mobilidade
Extinción de incendios (SEIS)
Vías e Obras
Ceminterios
Parques e
Xardíns
Emprego
B. Social
Museos
Cultura
P. Histórico
Deportes
Deportes IMD
Educación
Organos de
goberno
Administración
Xeral para o
resto dos
servizos internos
Voluntariado
TOTAL

Aplicación orzamentaria

Exercicio

Importe

2021

58.202,84 €

2021

9.585,52 €

2021

6.983,22 €

1532.2219902 e a súa bolsa de
vinculación
1640.2219901 e a súa bolsa de
vinculación
1710.2219902

2021

13.009 €

2021

2.930,7 €

2021

5.509,11 €

2410.2219901
2310.2219901 e a súa bolsa de
vinculación
3330.2219901
3340.2219901
3360.2219901
3410.2219901 e a súa bolsa de
vinculación
3420.2219901
3230.2219901
9120.2219901

2021
2021

12.505,4€
9.601€

2021
2021
2021
2021

2.000,7€
1.856,09€
597,51€
2.377€

2021
2021
2021

10.000€
6.648,7 €
4.811,21 €

9200.2219903 e a súa bolsa de
vinculación

2021

62.204,62

9251.2219900

2021

1.098 €
209.920,62 euros

1320.2219901 e a súa bolsa de
vinculación
1330.2219902 e a súa bolsa de
vinculación
1360.2219901
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Quinto.- Abrir o procedemento de licitación para a selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.”

II.- A través dunhas aclaracións formuladas o 4 de febreiro de 2021 detectouse un erro no prego
de prescricións técnicas (PPT) no apartado 3 (“NÚMERO DE UNIDADES ESTIMADAS”) e no
prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) no apartado 3.G do Anexo I- FEC
(PREZOS UNITARIOS), que se reproducen a continuación:
- Apartado 3 do PPT:
“ 3ª. Número de unidades estimadas.
O número de unidades é estimativo, o total do material incluído no obxecto do contrato non se
pode definir con exactitude por estar subordinado ás necesidades periódicas, de xeito que cabe
a posibilidade de esgotalo ou non na súa totalidade, en razón das necesidades do servizo, sen
dereito ningún do adxudicatario en caso de incremento, redución ou supresión das unidades previstas, a reclamar ningunha indemnización ou variar o prezo.

Cantidades previstas

Materiais

Presentación
específica

269.605 unidades

Máscara hixiénica desbotable

Non

123.354 unidades

Máscara PS

Non

66.661 unidades

EPI Protección das vías respiratorias

Non

98.335 unidades(tallas XL, L
e M)

EPI Protección das mans: luvas
desbotables de nitrilo

Non

1.000 unidades (tallas XL, L
e M)

EPI Protección das mans: luvas
desbotables de Latex

Non

131 unidades

EPI Protección dos ollos.

Non

1.934.304 ml

Xel desinfectante de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte
a SARS-CoV-2 presentado en dispensadores sobremesa

Dispensadores
sobremesa (capacidade
500
ml. ou inferior)

100.000 ml

Xel desinfectante de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte
a SARS-CoV-2 presentado en dispensadores sobremesa

Dispensadores
(capacidade 1L)

33.542 ml

Xel desinfectante de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte
a SARS-CoV-2 presentado en dispensadores individuais

Formato individual uso a demanda (capacidade 100 ml.
ou inferior)

1.273 unidades

Xel desinfectante de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte
a SARS-CoV-2 presentado en envases de 5L

Envases de 5
Litros

228.823 unidades

Toalliñas desbotables impregnadas
con solución desinfectante con actividade virucida fronte ao SARSCoV-2 de uso autorizado para limpeza de superficies e equipos de
traballo para público xeral

Envases de 50
ou inferior

“
- Apartado 3.G do Anexo I- FEC do PCAP (PREZOS UNITARIOS (sen IVE):
“
LOTE

Lote 1

Lote 2

Lote 3

TIPO MATERIAL

PREZO
UNITARIO SEN IVE

Máscara hixiénica

0,12 €

Máscara PS

0,16 €

luvas desbotables nitrilo

0,054 €

luvas desbotables latex

0,06 €

EPI Protección das vías
respiratorias

0,85€

Pantallas

12,90 €

Xel desinfectante sobremesa

0,015 €

Xel desinfectante 1 Litro

0,015 €

Xel desinfectante envases
de 5 L
Xel desinfectante individuais
Toalliñas desbotables

4,40 €
0,032 €
0,13 €
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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 advírtese un erro na táboa das cantidades previstas de Xel desinfectante
de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte a SARS-CoV-2 presentado en envases de 5L
posto que, cando se indicou 1.273 unidades debeu indicarse 1.273 litros, elo de conformidade
cos prezos unitarios sinalados no apartado 3.G do Anexo I -FEC- do prego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).
E, no suposto do apartado 3.G do Anexo I- FEC do PCAP (PREZOS UNITARIOS (sen IVE), de
acordo co apartado 3 do PPT, se aclaran ás unidades ás que se refiren os prezos unitarios.
Á vista do exposto:
- O referido apartado 3 “NÚMERO DE UNIDADES ESTIMADAS” do prego de prescricións
técnicas (PPT) quedará redactado como segue:
“ 3ª. Número de unidades estimadas.
O número de unidades é estimativo, o total do material incluído no obxecto do contrato non se
pode definir con exactitude por estar subordinado ás necesidades periódicas, de xeito que cabe
a posibilidade de esgotalo ou non na súa totalidade, en razón das necesidades do servizo, sen
dereito ningún do adxudicatario en caso de incremento, redución ou supresión das unidades previstas, a reclamar ningunha indemnización ou variar o prezo.
Cantidades previstas

Materiais

Presentación
específica

269.605 unidades

Máscara hixiénica desbotable

Non

123.354 unidades

Máscara PS

Non

66.661 unidades

EPI Protección das vías respiratorias

Non

98.335 unidades(tallas XL, L
e M)

EPI Protección das mans: luvas
desbotables de nitrilo

Non

1.000 unidades (tallas XL, L
e M)

EPI Protección das mans: luvas
desbotables de Latex

Non

131 unidades

EPI Protección dos ollos.

Non

1.934.304 ml

Xel desinfectante de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte
a SARS-CoV-2 presentado en dispensadores sobremesa

Dispensadores
sobremesa (capacidade
500
ml. ou inferior)

100.000 ml

Xel desinfectante de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte
a SARS-CoV-2 presentado en dispensadores sobremesa

Dispensadores
(capacidade 1L)

33.542 ml

Xel desinfectante de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte
a SARS-CoV-2 presentado en dispensadores individuais

Formato individual uso a demanda (capacidade 100 ml.
ou inferior)

1.273 litros

Xel desinfectante de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte
a SARS-CoV-2 presentado en envases de 5L

Envases de 5
Litros

228.823 unidades

Toalliñas desbotables impregnadas
con solución desinfectante con actividade virucida fronte ao SARSCoV-2 de uso autorizado para limpeza de superficies e equipos de
traballo para público xeral

Envases de 50
ou inferior

“
- O referido apartado 3.G do Anexo I- FEC do PCAP (PREZOS UNITARIOS (sen IVE):
LOTE

Lote 1

Lote 2

TIPO MATERIAL

PREZO
UNITARIO SEN IVE

Máscara hixiénica

0,12 €/unidade

Máscara PS

0,16 €/unidade

luvas desbotables nitrilo

0,054 €/unidade

luvas desbotables latex

0,06 €/unidade

EPI Protección das vías
respiratorias

0,85€/unidade

pantallas
Xel desinfectante sobremesa

12,90 €/unidade
0,015 €/mililitro
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Xel desinfectante 1 Litro
Lote 3

0,015 €/mililitro

Xel desinfectante envases
de 5 L

4,40 €/litro

Xel desinfectante individuais

0,032 €/mililitro

Toalliñas desbotables

0,13 €/unidade

Segundo.- O artigo 136.2 da LCSP establece que: “ (...)Los órganos de contratación deberán
ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación, asimismo, en
el caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación (..)”
Á vista do exposto, esta rectificación de errores afecta ao cálculo do prezo para a presentación
das proposicións económicas, polo que tendo en conta que o prazo de presentación de
proposicións remata o 17 de febreiro de 2021 considérase oportuno ampliar o prazo polo tempo
transcorrido entre a data do inicio do prazo de presentación de ofertas e a data na que se adopte
o acordo de rectificación de erros.
Terceiro.- 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:
“1º.- Rectificar o apartado 3 “NÚMERO DE UNIDADES ESTIMADAS” do prego de prescricións
técnicas (PPT) que quedará redactado como segue:
“ 3ª. Número de unidades estimadas.
O número de unidades é estimativo, o total do material incluído no obxecto do contrato non se
pode definir con exactitude por estar subordinado ás necesidades periódicas, de xeito que cabe
a posibilidade de esgotalo ou non na súa totalidade, en razón das necesidades do servizo, sen
dereito ningún do adxudicatario en caso de incremento, redución ou supresión das unidades previstas, a reclamar ningunha indemnización ou variar o prezo.
Cantidades previstas

Materiais

Presentación
específica

269.605 unidades

Máscara hixiénica desbotable

Non

123.354 unidades

Máscara PS

Non

66.661 unidades

EPI Protección das vías respiratorias

Non

98.335 unidades(tallas XL, L
e M)

EPI Protección das mans: luvas
desbotables de nitrilo

Non

1.000 unidades (tallas XL, L
e M)

EPI Protección das mans: luvas
desbotables de Latex

Non

131 unidades

EPI Protección dos ollos.

Non

1.934.304 ml

Xel desinfectante de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte
a SARS-CoV-2 presentado en dispensadores sobremesa

Dispensadores
sobremesa (capacidade
500
ml. ou inferior)

100.000 ml

Xel desinfectante de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte
a SARS-CoV-2 presentado en dispensadores sobremesa

Dispensadores
(capacidade 1L)

33.542 ml

Xel desinfectante de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte
a SARS-CoV-2 presentado en dispensadores individuais

Formato individual uso a demanda (capacidade 100 ml.
ou inferior)

1.273 litros

Xel desinfectante de base hidroalcohólica e actividade virucida fronte
a SARS-CoV-2 presentado en envases de 5L

Envases de 5
Litros

228.823 unidades

Toalliñas desbotables impregnadas
con solución desinfectante con actividade virucida fronte ao SARSCoV-2 de uso autorizado para limpeza de superficies e equipos de
traballo para público xeral

Envases de 50
ou inferior

2º.- Rectificar o apartado 3.G do Anexo I- FEC do PCAP (PREZOS UNITARIOS (sen IVE) que
quedará redactado como segue:
LOTE

Lote 1

TIPO MATERIAL

PREZO
UNITARIO SEN IVE

Máscara hixiénica

0,12 €/unidade

Máscara PS

0,16 €/unidade

luvas desbotables nitrilo

0,054 €/unidade

luvas desbotables latex

0,06 €/unidade
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Lote 2

EPI Protección das vías
respiratorias
EPI Protección dos ollos:
pantallas

Lote 3

0,85€/unidade
12,90 €/unidade

Xel desinfectante sobremesa

0,015 €/mililitro

Xel desinfectante 1 Litro

0,015 €/mililitro

Xel desinfectante envases
de 5 L

4,40 €/litro

Xel desinfectante individuais

0,032 €/mililitro

Toalliñas desbotables

0,13 €/unidade

3º.- Ampliar o prazo de presentación de ofertas polo tempo transcorrido entre a data do inicio do
prazo de presentación de ofertas e a data deste acordo.
4º.- Publicar este acordo no perfil de contratante do Concello de Vigo aloxado na Plataforma de
Contratos do Sector Público e, no suposto de que se tivera presentado algunha oferta requirirase
aos licitadores para que manifesten se manteñen a oferta presentada ou a retiran para presentar
unha nova.”

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

