ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 27 de novembro de 2014
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Cayetano Rodríguez Escudero
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

NON ASISTEN:
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. José Manuel Fernández Pérez

Invitados:
D. David Regades Fernández
Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas do día vinte e sete de novembro de
dous mil catorce e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero Álvarez,
coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria
a concelleira, Sra. Abelairas 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 titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral, Sr. García Alvarez.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1382).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a urxencia da sesión.
2(1383).NOMEAMENTO DE COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE
DAS OBRAS “HUMANIZACIÓN DA RÚA DOUTOR CANOA”. EXPTE. 2471/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
25/11/14, do xefe da área de Fomento, asinado polo asesor xurídico da área e polo
concelleiro-delegado de Fomento, que di o seguinte:
“1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 18 de xullo de 2014, entre
outros asuntos acordou a aprobación do expediente de contratación do procedemento aberto
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para a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA DOUTOR CANOA (Expte
2471/440)
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 7 de novembro de 2014, entre
outros asuntos acordou a proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación
das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA DOUTOR CANOA (Expte 2471/440).
2.- Fundamentos xurídicos:
No apartado 5 da cláusula 1 do PCAP que regula o expediente 2471/440 defínese que o
coordinador de seguridade e saúde será o responsable da coordinación e saúde na obra coas
competencias determinadas no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se
establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción. Será
nomeado polo órgano de contratación no acordo de adxudicación do contrato, entre técnicos con
titulación adecuada e suficiente con relación á obra de que se trate, pudendo recaer o cargo no
director facultativo das obras.
A disposición adicional cuarta da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación
(LOE) sinala que “as titulacións académicas e profesionais habilitantes para desempeñar a
función de coordinador de seguridade e saúde en obras de edificación, durante a elaboración do
proxecto e a execución da obra, serán as de arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou
enxeñeiro técnico, de acordo coas súas competencias e especialidades”.
Na esfera das Administracións Públicas, a coordinación de seguridade e saúde poden ser
atribuída a técnicos da propia Administración ou a facultativos externos, que conten coa
titulación profesional esixida. No último caso a través dun contrato de servizos tramitado á marxe
do expediente de contratación (se se contratara cunha consultora sería esta a que nomease ao
referido facultativo).
O artigo 2 da Lei 12/1986, de 1 de abril, sobre Regulación das Atribucións Profesionais dos
Arquitectos e Enxeñeiros Técnicos, inclúe entre as súas atribucións: (…) a dirección das
actividades obxecto de proxectos que teñan por finalidade as construcións, reformas, reparación
(…) de bens mobles e inmobles, sempre que queden comprendidos pola súa natureza e
características na técnica propia da súa titulación.
3.- Proposta:
En relación ao citado expediente para a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN
DA RÚA DOUTOR CANOA (Expte 2471/440), dende a Concelleria de Fomento procedeuse polo
procedemento de contrato menor, da contratación dos servizos para a coordinación de
seguridade e saúde das citadas obras na rúa Doutor Canoa, sendo adxudicados os servizos a
PROYEGAL INGENIERÍA, SL., o cal procedeu a nomear ao seguinte técnico para o
desenvolvemento destas funcións:
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•

Como Coordinador de Seguridade e Saúde a: Dª. REBECA GALIÑANES FERNÁNDEZ,
DNI. 53182606-M Arquitecto Técnico, Colexiado Nº VR 1002 do Colexio Oficial de
Arquitectos e Arquitectos Técnicos de Pontevedra, delegación de Vigo.

En conclusión cos antecedentes descritos e tendo en conta que o obxecto das obras descritas
no proxecto de obra consiste en renovación da rede de saneamento, abastecemento e
distribución de auga, e a implantación dun sistema de saneamento separativo de augas
residuais, así como a renovación dos elementos de alumeado público para mellorar a eficiencia
lumínica e outras actuacións de escasa entidade, considerase adecuado o nomeamento do
técnico mencionado en función da súa titulación.
O nomeamento do Coordinador de Seguridade e Saúde correspóndelle ao órgano de
contratación, de acordo ao estipulado no PCAP, (artigo 1, puntos 4 e 5).
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, a
aprobación da seguinte proposta:
Primeiro: Aprobar o nomeamento como Coordinador de seguridade e saúde da obra
Humanización da rúa Doutor Canoa (expte: 2741/440) ao Técnico da empresa PROYEGAL
INGENIERÍA, SL.; Dª. REBECA GALIÑANES FERNÁNDEZ, DNI. 53182606-M Arquitecto
Técnico, Colexiado Nº VR 1002 do Colexio Oficial de Arquitectos e Arquitectos Técnicos de
Pontevedra, delegación de Vigo.
Segundo: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria do expediente do
procedemento aberto para a contratación HUMANIZACIÓN DA RÚA DOUTOR CANOA (Expte
2471/440).

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

3(1384).NOMEAMENTO DE COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE
DAS OBRAS “HUMANIZACIÓN DA RÚA ALONSO OJEDA”. EXPTE. 2490/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
25/11/14, do xefe da área de Fomento, asinado polo asesor xurídico da área e polo
concelleiro-delegado de Fomento, que di o seguinte:
“1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 18 de xullo de 2014, entre ou tros asuntos acordou a aprobación do expediente de contratación da execución do procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA ALONSO OJEDA
(Expte 2490/440)
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A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 14 de novembro de 2014, entre
outros asuntos acordou a proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación
das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA ALONSO OJEDA (Expte 2490/440).
2.- Fundamentos xurídicos:
No apartado 5 da cláusula 1 do PCAP que regula o expediente 2490/440 defínese que o coordinador de seguridade e saúde será o responsable da coordinación e saúde na obra coas competencias determinadas no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción. Será nomeado polo órgano de contratación no acordo de adxudicación do contrato, entre técnicos con titulación adecuada e suficiente con relación á obra de que se trate, pudendo recaer o cargo no director facul tativo das obras.
A disposición adicional cuarta da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación
(LOE) sinala que “as titulacións académicas e profesionais habilitantes para desempeñar a función de coordinador de seguridade e saúde en obras de edificación, durante a elaboración do
proxecto e a execución da obra, serán as de arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxe ñeiro técnico, de acordo coas súas competencias e especialidades”.
Na esfera das Administracións Públicas, a coordinación de seguridade e saúde pode ser atribuída a técnicos da propia Administración ou a facultativos externos, que conten coa titulación profesional esixida. No último caso a través dun contrato de servizos tramitado á marxe do expediente de contratación (se se contratara cunha consultora sería esta a que nomease ao referido
facultativo).
O artigo 2 da Lei 12/1986, de 1 de abril, sobre Regulación das Atribucións Profesionais dos Arquitectos e Enxeñeiros Técnicos, inclúe entre as súas atribucións: (…) a dirección das actividades obxecto de proxectos que teñan por finalidade as construcións, reformas, reparación (…) de
bens mobles e inmobles, sempre que queden comprendidos pola súa natureza e características
na técnica propia da súa titulación.
3.- Proposta:
En relación ao citado expediente para a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN
DA RÚA ALONSO OJEDA (Expte 2490/440), dende a Concelleria de Fomento procedeuse polo
procedemento de contrato menor, da contratación dos servizos para a coordinación de seguridade e saúde das citadas obras na rúa Alonso Ojeda, sendo adxudicados os servizos a PROYEGAL INGENIERÍA, SL., o cal procedeu a nomear ao seguinte técnico para o desenvolvemento
destas funcións:
•

Como Coordinador de Seguridade e Saúde a: Dª. REBECA GALIÑANES FERNÁNDEZ,
DNI. 53182606-M Arquitecto Técnico, Colexiado Nº VR 1002 do Colexio Oficial de Arquitectos e Arquitectos Técnicos de Pontevedra, delegación de Vigo.

En conclusión cos antecedentes descritos e tendo en conta que o obxecto das obras descritas
no proxecto de obra consiste en renovación da rede de saneamento, abastecemento e
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distribución de auga, e a implantación dun sistema de saneamento separativo de augas
residuais, así como a renovación dos elementos de alumeado público para mellorar a eficiencia
lumínica e outras actuacións de escasa entidade, considerase adecuado o nomeamento do técnico mencionado en función da súa titulación.
O nomeamento do Coordinador de Seguridade e Saúde correspóndelle ao órgano de contratación, de acordo ao estipulado no PCAP, (artigo 1, puntos 4 e 5).
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, a
aprobación da seguinte proposta:
Primeiro: Aprobar o nomeamento como Coordinador de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DA RÚA ALONSO OJEDA (expte: 2490/440) ao Técnico da empresa PROYEGAL INGENIERÍA, SL.; Dª. REBECA GALIÑANES FERNÁNDEZ, DNI. 53182606-M Arquitecto Técnico,
Colexiado Nº VR 1002 do Colexio Oficial de Arquitectos e Arquitectos Técnicos de Pontevedra,
delegación de Vigo.
Segundo: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria do expediente do
procedemento aberto para a contratación HUMANIZACIÓN DA RÚA ALONSO OJEDA (Expte
2490/440).”

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

4(1385).NOMEAMENTO DE COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE
DAS OBRAS “HUMANIZACIÓN DA RÚA COUTADAS-TEIS (ENTRE A RÚA
SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9”. EXPTE. 2491/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
25/11/14, do xefe da área de Fomento, asinado polo asesor xurídico da área e polo
concelleiro-delegado de Fomento, que di o seguinte:
“1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 18 de xullo de 2014, entre ou tros asuntos acordou a aprobación do expediente de contratación da execución do procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA COUTADAS-TEIS (ENTRE A RÚA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9) (Expte
2491/440)
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 7 de novembro de 2014, entre
outros asuntos acordou a proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación
das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA COUTADAS-TEIS (ENTRE A RÚA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9) (Expte 2491/440).
2.- Fundamentos xurídicos:
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No apartado 5 da cláusula 1 do PCAP que regula o expediente 2491/440 defínese que o coordinador de seguridade e saúde será o responsable da coordinación e saúde na obra coas competencias determinadas no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción. Será nomeado polo órgano de contratación no acordo de adxudicación do contrato, entre técnicos con titulación adecuada e suficiente con relación á obra de que se trate, pudendo recaer o cargo no director facul tativo das obras.
A disposición adicional cuarta da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación
(LOE) sinala que “as titulacións académicas e profesionais habilitantes para desempeñar a función de coordinador de seguridade e saúde en obras de edificación, durante a elaboración do
proxecto e a execución da obra, serán as de arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxe ñeiro técnico, de acordo coas súas competencias e especialidades”.
Na esfera das Administracións Públicas, a coordinación de seguridade e saúde poden ser atri buída a técnicos da propia Administración ou a facultativos externos, que conten coa titulación
profesional esixida. No último caso a través dun contrato de servizos tramitado á marxe do expe diente de contratación (se se contratara cunha consultora sería esta a que nomease ao referido
facultativo).
O artigo 2 da Lei 12/1986, de 1 de abril, sobre Regulación das Atribucións Profesionais dos Arquitectos e Enxeñeiros Técnicos, inclúe entre as súas atribucións: (…) a dirección das actividades obxecto de proxectos que teñan por finalidade as construcións, reformas, reparación (…) de
bens mobles e inmobles, sempre que queden comprendidos pola súa natureza e características
na técnica propia da súa titulación.
3.- Proposta:
En relación ao citado expediente para a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN
DA RÚA COUTADAS-TEIS (ENTRE A RÚA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP9) (Expte 2491/440), dende a Concelleria de Fomento procedeuse polo procedemento de contrato menor, da contratación dos servizos para a coordinación de seguridade e saúde das citadas
obras na rúa Coutadas, sendo adxudicados os servizos a PROYEGAL INGENIERÍA, SL., o cal
procedeu a nomear ao seguinte técnico para o desenvolvemento destas funcións:
•

Como Coordinador de Seguridade e Saúde a: Dª. REBECA GALIÑANES FERNÁNDEZ,
DNI. 53182606-M Arquitecto Técnico, Colexiado Nº VR 1002 do Colexio Oficial de Arquitectos e Arquitectos Técnicos de Pontevedra, delegación de Vigo.

En conclusión cos antecedentes descritos e tendo en conta que o obxecto das obras descritas
no proxecto de obra consiste en renovación da rede de saneamento, abastecemento e
distribución de auga, e a implantación dun sistema de saneamento separativo de augas
residuais, así como a renovación dos elementos de alumeado público para mellorar a eficiencia
lumínica e outras actuacións de escasa entidade, considerase adecuado o nomeamento do técnico mencionado en función da súa titulación.
O nomeamento do Coordinador de Seguridade e Saúde correspóndelle ao órgano de contratación, de acordo ao estipulado no PCAP, (artigo 1, puntos 4 e 5).
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, a
aprobación da seguinte proposta:
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Primeiro: Aprobar o nomeamento como Coordinador de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DA RÚA COUTADAS-TEIS (ENTRE A RÚA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9) (expte: 2491/440) ao Técnico da empresa PROYEGAL INGENIERÍA, SL.; Dª. REBECA GALIÑANES FERNÁNDEZ, DNI. 53182606-M Arquitecto Técnico, Colexiado Nº VR 1002
do Colexio Oficial de Arquitectos e Arquitectos Técnicos de Pontevedra, delegación de Vigo.
Segundo: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria do expediente do
procedemento aberto para a contratación HUMANIZACIÓN DA RÚA COUTADAS-TEIS (ENTRE
A RÚA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9) (Expte 2491/440).”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
5(1386).NOMEAMENTO DE COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE
DAS OBRAS “HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO E O SEU CONTORNO”.
EXPTE. 2493/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
25/11/14, do xefe da área de Fomento, asinado polo asesor xurídico da área e polo
concelleiro-delegado de Fomento, que di o seguinte:
“1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 18 de xullo de 2014, entre outros asuntos acordou a aprobación do expediente de contratación do procedemento aberto para
a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO E O SEU ENTORNO
(Expte 2493/440)
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 7 de novembro de 2014, entre
outros asuntos acordou a proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación
das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO E O SEU ENTORNO (Expte
2493/440).
2.- Fundamentos xurídicos:
No apartado 5 da cláusula 1 do PCAP que regula o expediente 2493/440 defínese que o coordinador de seguridade e saúde será o responsable da coordinación e saúde na obra coas competencias determinadas no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción. Será nomeado polo órgano de contratación no acordo de adxudicación do contrato, entre técnicos con titulación adecuada e suficiente con relación á obra de que se trate, pudendo recaer o cargo no director facul tativo das obras.
A disposición adicional cuarta da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación
(LOE) sinala que “as titulacións académicas e profesionais habilitantes para desempeñar a función de coordinador de seguridade e saúde en obras de edificación, durante a elaboración do
proxecto e a execución da obra, serán as de arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxe ñeiro técnico, de acordo coas súas competencias e especialidades”.
Na esfera das Administracións Públicas, a coordinación de seguridade e saúde poden ser atri buída a técnicos da propia Administración ou a facultativos externos, que conten coa titulación
profesional esixida. No último caso a través dun contrato de servizos tramitado á marxe do expe -
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diente de contratación (se se contratara cunha consultora sería esta a que nomease ao referido
facultativo).
O artigo 2 da Lei 12/1986, de 1 de abril, sobre Regulación das Atribucións Profesionais dos Arquitectos e Enxeñeiros Técnicos, inclúe entre as súas atribucións: (…) a dirección das actividades obxecto de proxectos que teñan por finalidade as construcións, reformas, reparación (…) de
bens mobles e inmobles, sempre que queden comprendidos pola súa natureza e características
na técnica propia da súa titulación.
3.- Proposta:
En relación ao citado expediente para a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN
DA RÚA TOLEDO E O SEU ENTORNO (Expte 2493/440), dende a Concelleria de Fomento procedeuse polo procedemento de contrato menor, da contratación dos servizos para a coordinación de seguridade e saúde das citadas obras na rúa Toledo, sendo adxudicados os servizos a
PROYEGAL INGENIERÍA, SL., o cal procedeu a nomear ao seguinte técnico para o desenvolvemento destas funcións:
•

Como Coordinador de Seguridade e Saúde a: Dª. REBECA GALIÑANES FERNÁNDEZ,
DNI. 53182606-M Arquitecto Técnico, Colexiado Nº VR 1002 do Colexio Oficial de Arquitectos e Arquitectos Técnicos de Pontevedra, delegación de Vigo.

En conclusión cos antecedentes descritos e tendo en conta que o obxecto das obras descritas
no proxecto de obra consiste en renovación da rede de saneamento, abastecemento e
distribución de auga, e a implantación dun sistema de saneamento separativo de augas
residuais, así como a renovación dos elementos de alumeado público para mellorar a eficiencia
lumínica e outras actuacións de escasa entidade, considerase adecuado o nomeamento do técnico mencionado en función da súa titulación.
O nomeamento do Coordinador de Seguridade e Saúde correspóndelle ao órgano de contratación, de acordo ao estipulado no PCAP, (artigo 1, puntos 4 e 5).
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, a
aprobación da seguinte proposta:
Primeiro: Aprobar o nomeamento como Coordinador de seguridade e saúde da obra HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO E O SEU ENTORNO (Expte 2493/440) ao Técnico da empresa
PROYEGAL INGENIERÍA, SL.; Dª. REBECA GALIÑANES FERNÁNDEZ, DNI. 53182606-M Arquitecto Técnico, Colexiado Nº VR 1002 do Colexio Oficial de Arquitectos e Arquitectos Técnicos
de Pontevedra, delegación de Vigo.
Segundo: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria do expediente do
procedemento aberto para a contratación HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO E O SEU
ENTORNO (Expte 2493/440).”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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6(1387).NOMEAMENTO DE COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE
DAS OBRAS “HUMANIZACIÓN DA PRAZA DE MARTÍNEZ GARRIDO (ENTRO O
CÑO. DOS MEDEIROS E O CÑO. SOBREIRO NO CALVARIO”. EXPTE. 2517/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
25/11/14, do xefe da área de Fomento, asinado polo asesor xurídico da área e polo
concelleiro-delegado de Fomento, que di o seguinte:
“1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 1 de agosto de 2014, entre outros
asuntos acordou a aprobación do expediente de contratación do procedemento aberto para a
contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA PRAZA DE MARTÍNEZ GARRIDO
(ENTREO O CAMIÑO DOS MEDEIROS E O CAMIÑO SOBREIRO NO CALVARIO). (Expte.
2517/440).
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 14 de novembro de 2014, entre
outros asuntos acordou a proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación das
obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA PRAZA DE MARTÍNEZ GARRIDO (ENTREO O CAMIÑO
DOS MEDEIROS E O CAMIÑO SOBREIRO NO CALVARIO). (Expte. 2517/440).
2.- Fundamentos xurídicos:
No apartado 5 da cláusula 1 do PCAP que regula o expediente 2517/440 defínese que o coordinador
de seguridade e saúde será o responsable da coordinación e saúde na obra coas competencias
determinadas no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións
mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción. Será nomeado polo órgano de
contratación no acordo de adxudicación do contrato, entre técnicos con titulación adecuada e
suficiente con relación á obra de que se trate, pudendo recaer o cargo no director facultativo das
obras.
A disposición adicional cuarta da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación (LOE)
sinala que “as titulacións académicas e profesionais habilitantes para desempeñar a función de
coordinador de seguridade e saúde en obras de edificación, durante a elaboración do proxecto e a
execución da obra, serán as de arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro técnico, de
acordo coas súas competencias e especialidades”.
Na esfera das Administracións Públicas, a coordinación de seguridade e saúde pode ser atribuída a
técnicos da propia Administración ou a facultativos externos, que conten coa titulación profesional
esixida. No último caso a través dun contrato de servizos tramitado á marxe do expediente de
contratación (se se contratara cunha consultora sería esta a que nomease ao referido facultativo).
O artigo 2 da Lei 12/1986, de 1 de abril, sobre Regulación das Atribucións Profesionais dos
Arquitectos e Enxeñeiros Técnicos, inclúe entre as súas atribucións: (…) a dirección das actividades
obxecto de proxectos que teñan por finalidade as construcións, reformas, reparación (…) de bens
mobles e inmobles, sempre que queden comprendidos pola súa natureza e características na técnica
propia da súa titulación.
3.- Proposta:
En relación ao citado expediente para a contratación das obras do proxecto HUMANIZACIÓN DA
PRAZA DE MARTÍNEZ GARRIDO (ENTREO O CAMIÑO DOS MEDEIROS E O CAMIÑO
SOBREIRO NO CALVARIO). (Expte. 2517/440), dende a Concelleria de Fomento procedeuse polo
procedemento de contrato menor, da contratación dos servizos para a coordinación de seguridade e
saúde das citadas obras na rúa Martínez Garrido, sendo adxudicados os servizos a CSM. GESTIÓN
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DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN, SL., o cal procedeu a nomear ao seguinte técnico para o
desenvolvemento destas funcións:
•

D. OSCAR PEREIRO TAIBO, DNI. 46897042-L, Arquitecto Técnico e Enxeñeiro de
Edificación, Colexiado VR 907 do Colexio Oficial de Arquitectos e Arquitectos Técnicos de
Pontevedra, delegación de Vigo.

En conclusión cos antecedentes descritos e tendo en conta que o obxecto das obras descritas no
proxecto de obra consiste en renovación da rede de saneamento, abastecemento e distribución de
auga, e a implantación dun sistema de saneamento separativo de augas residuais, así como a
renovación dos elementos de alumeado público para mellorar a eficiencia lumínica e outras
actuacións de escasa entidade, considerase adecuado o nomeamento do técnico mencionado en
función da súa titulación.
O nomeamento do Coordinador de Seguridade e Saúde correspóndelle ao órgano de contratación, de
acordo ao estipulado no PCAP, (artigo 1, puntos 4 e 5).
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, a
aprobación da seguinte proposta:
Primeiro: Aprobar o nomeamento como Coordinador de seguridade e saúde da obra
HUMANIZACIÓN DA PRAZA DE MARTÍNEZ GARRIDO (ENTREO O CAMIÑO DOS MEDEIROS E O
CAMIÑO SOBREIRO NO CALVARIO). (Expte. 2517/440) ao Técnico da empresa CSM. GESTIÓN
DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN, SL.; D. OSCAR PEREIRO TAIBO, DNI. 46897042-L,
Arquitecto Técnico e Enxeñeiro de Edificación, Colexiado VR 907 do Colexio Oficial de Arquitectos e
Arquitectos Técnicos de Pontevedra, delegación de Vigo.
Segundo: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria do expediente do
procedemento aberto para a contratación HUMANIZACIÓN DA PRAZA DE MARTÍNEZ GARRIDO
(ENTREO O CAMIÑO DOS MEDEIROS E O CAMIÑO SOBREIRO NO CALVARIO). (Expte.
2517/440).”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
7(1388).NOMEAMENTO DE COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE
DAS OBRAS DE MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E
RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN DIVERSAS
RÚAS. EXPTE. 2501/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
25/11/14, do xefe da área de Fomento, asinado polo asesor xurídico da área e polo
concelleiro-delegado de Fomento, que di o seguinte:
“1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 18 de xullo de 2014, entre outros asuntos acordou a aprobación do expediente de contratación do procedemento aberto para
a contratación das obras do proxecto MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: SUBIDA Á MADROA E NA
RÚA MANUEL COSTAS BASTOS; SUBIDA MOUTEIRA EN BEMBRIVE E RÚA SEIXO EN BEADE; RÚAS ROTEA DE ABAIXO, GANDARÓN, CAMIÑO FERMÍN E BAGUNDA; RÚA SANTA
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MARIÑA; CAMIÑO FONDO EN CASTRELOS E HUMANIZACIÓN DA RÚA PEDREIRA. FASE II
(Expte 2501/440)
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 21 de novembro de 2014, entre outros asuntos acordou a proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN
DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: SUBIDA Á MADROA E NA RÚA MANUEL
COSTAS BASTOS; SUBIDA MOUTEIRA EN BEMBRIVE E RÚA SEIXO EN BEADE; RÚAS ROTEA DE ABAIXO, GANDARÓN, CAMIÑO FERMÍN E BAGUNDA; RÚA SANTA MARIÑA; CAMIÑO FONDO EN CASTRELOS E HUMANIZACIÓN DA RÚA PEDREIRA. FASE II (Expte
2501/440).
2.- Fundamentos xurídicos:
No apartado 5 da cláusula 1 do PCAP que regula o expediente 2501/440 defínese que o coordinador de seguridade e saúde será o responsable da coordinación e saúde na obra coas competencias determinadas no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción. Será nomeado polo órgano de contratación no acordo de adxudicación do contrato, entre técnicos con titulación adecuada e suficiente con relación á obra de que se trate, pudendo recaer o cargo no director facul tativo das obras.
A disposición adicional cuarta da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación
(LOE) sinala que “as titulacións académicas e profesionais habilitantes para desempeñar a función de coordinador de seguridade e saúde en obras de edificación, durante a elaboración do
proxecto e a execución da obra, serán as de arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxe ñeiro técnico, de acordo coas súas competencias e especialidades”.
Na esfera das Administracións Públicas, a coordinación de seguridade e saúde poden ser atri buída a técnicos da propia Administración ou a facultativos externos, que conten coa titulación
profesional esixida. No último caso a través dun contrato de servizos tramitado á marxe do expe diente de contratación (se se contratara cunha consultora sería esta a que nomease ao referido
facultativo).
O artigo 2 da Lei 12/1986, de 1 de abril, sobre Regulación das Atribucións Profesionais dos Arquitectos e Enxeñeiros Técnicos, inclúe entre as súas atribucións: (…) a dirección das actividades obxecto de proxectos que teñan por finalidade as construcións, reformas, reparación (…) de
bens mobles e inmobles, sempre que queden comprendidos pola súa natureza e características
na técnica propia da súa titulación.
3.- Proposta:
En relación ao citado expediente para a contratación das obras do proxecto MELLORA DA
REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: SUBIDA Á MADROA E NA RÚA MANUEL COSTAS BASTOS; SUBIDA MOUTEIRA
EN BEMBRIVE E RÚA SEIXO EN BEADE; RÚAS ROTEA DE ABAIXO, GANDARÓN, CAMIÑO
FERMÍN E BAGUNDA; RÚA SANTA MARIÑA; CAMIÑO FONDO EN CASTRELOS E HUMANIZACIÓN DA RÚA PEDREIRA. FASE II (Expte 2501/440), dende a Concelleria de Fomento procedeuse polo procedemento de contrato menor, da contratación dos servizos para a coordinación de seguridade e saúde das citadas obras, sendo adxudicados os servizos a COORDINA, o
cal procedeu a nomear ao seguinte técnico para o desenvolvemento destas funcións:
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•

Como Coordinador de Seguridade e Saúde a D. ROBERTO PÉREZ PROL, DNI.
44466539-H, Enxeñeiro Técnico Agrícola e Técnico Superior en Prevención de Riscos
Laborais, Colexiado nº 358 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Ourense.

En conclusión cos antecedentes descritos e tendo en conta que o obxecto das obras descritas
no proxecto de obra consiste en renovación da rede de saneamento, abastecemento e
distribución de auga, e a implantación dun sistema de saneamento separativo de augas
residuais, así como a renovación dos elementos de alumeado público para mellorar a eficiencia
lumínica e outras actuacións de escasa entidade, considerase adecuado o nomeamento do técnico mencionado en función da súa titulación.
O nomeamento do Coordinador de Seguridade e Saúde correspóndelle ao órgano de contratación, de acordo ao estipulado no PCAP, (artigo 1, puntos 4 e 5).
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, a
aprobación da seguinte proposta:
Primeiro: Aprobar o nomeamento como Coordinador de seguridade e saúde da obra MELLORA
DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: SUBIDA Á MADROA E NA RÚA MANUEL COSTAS BASTOS; SUBIDA MOUTEIRA EN BEMBRIVE E RÚA SEIXO EN BEADE; RÚAS ROTEA DE ABAIXO, GANDARÓN, CAMIÑO FERMÍN E BAGUNDA; RÚA SANTA MARIÑA; CAMIÑO FONDO EN CASTRELOS E HUMANIZACIÓN DA RÚA PEDREIRA. FASE II (expte: 2501/440) ao Técnico da empresa COORDINA;
D. ROBERTO PÉREZ PROL, DNI. 44466539-H, Enxeñeiro Técnico Agrícola e Técnico Superior
en Prevención de Riscos Laborais, Colexiado nº 358 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos
Agrícolas de Ourense.
Segundo: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria do expediente do
procedemento aberto para a contratación MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E
RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: SUBIDA Á MADROA E NA
RÚA MANUEL COSTAS BASTOS; SUBIDA MOUTEIRA EN BEMBRIVE E RÚA SEIXO EN
BEADE; RÚAS ROTEA DE ABAIXO, GANDARÓN, CAMIÑO FERMÍN E BAGUNDA; RÚA
SANTA MARIÑA; CAMIÑO FONDO EN CASTRELOS E HUMANIZACIÓN DA RÚA PEDREIRA.
FASE II (Expte 2501/440).”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
8(1389).NOMEAMENTO DE COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE
DAS OBRAS DE MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E
RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN DIVERSOS
ACCESOS, RÚAS E CAMIÑOS DE VIGO. EXPTE. 2504/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
25/11/14, do xefe da área de Fomento, asinado polo asesor xurídico da área e polo
concelleiro-delegado de Fomento, que di o seguinte:
“1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 18 de xullo de 2014, entre outros asuntos acordou a aprobación do expediente de contratación do procedemento aberto para
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a contratación das obras do proxecto MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: ACCESOS AO PAVILLÓN MUNICIPAL DE CORUXO E NO CAMIÑO GÁNDARA – CORUXO; SAN COSME – ZAMÁNS; RÚA
ATLÁNTIDA – ALCABRE; RÚA EN TRADA A BALSA – MATAMÁ; RÚA BRAVO - NAVIA; CAMIÑO OIA E NP CAMIÑO ROZO – OIA; RÚA EIRA BELLA – SAIÁNS; SUBIDA A ROLA – SAN ROQUE; ESTRADA MARCO – SÁRDOMA E CAMIÑO PINGUELA – VALLADARES. (Expte.
2504/440).
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 7 de novembro de 2014, entre
outros asuntos acordou a proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación
das obras do proxecto MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS
PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: ACCESOS AO PAVILLÓN MUNICIPAL DE CORUXO E NO CAMIÑO GÁNDARA – CORUXO; SAN COSME – ZAMÁNS; RÚA ATLÁNTIDA –
ALCABRE; RÚA EN TRADA A BALSA – MATAMÁ; RÚA BRAVO - NAVIA; CAMIÑO OIA E NP
CAMIÑO ROZO – OIA; RÚA EIRA BELLA – SAIÁNS; SUBIDA A ROLA – SAN ROQUE; ESTRADA MARCO – SÁRDOMA E CAMIÑO PINGUELA – VALLADARES. (Expte. 2504/440).
2.- Fundamentos xurídicos:
No apartado 5 da cláusula 1 do PCAP que regula o expediente 2504/440 defínese que o coordinador de seguridade e saúde será o responsable da coordinación e saúde na obra coas competencias determinadas no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción. Será nomeado polo órgano de contratación no acordo de adxudicación do contrato, entre técnicos con titulación adecuada e suficiente con relación á obra de que se trate, pudendo recaer o cargo no director facul tativo das obras.
A disposición adicional cuarta da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación
(LOE) sinala que “as titulacións académicas e profesionais habilitantes para desempeñar a función de coordinador de seguridade e saúde en obras de edificación, durante a elaboración do
proxecto e a execución da obra, serán as de arquitecto, arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxe ñeiro técnico, de acordo coas súas competencias e especialidades”.
Na esfera das Administracións Públicas, a coordinación de seguridade e saúde pode ser atribuída a técnicos da propia Administración ou a facultativos externos, que conten coa titulación profesional esixida. No último caso a través dun contrato de servizos tramitado á marxe do expediente de contratación (se se contratara cunha consultora sería esta a que nomease ao referido
facultativo).
O artigo 2 da Lei 12/1986, de 1 de abril, sobre Regulación das Atribucións Profesionais dos Arquitectos e Enxeñeiros Técnicos, inclúe entre as súas atribucións: (…) a dirección das actividades obxecto de proxectos que teñan por finalidade as construcións, reformas, reparación (…) de
bens mobles e inmobles, sempre que queden comprendidos pola súa natureza e características
na técnica propia da súa titulación.
3.- Proposta:
En relación ao citado expediente para a contratación das obras do proxecto MELLORA DA
REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: ACCESOS AO PAVILLÓN MUNICIPAL DE CORUXO E NO CAMIÑO GÁNDARA –
CORUXO; SAN COSME – ZAMÁNS; RÚA ATLÁNTIDA – ALCABRE; RÚA EN TRADA A BALSA
– MATAMÁ; RÚA BRAVO - NAVIA; CAMIÑO OIA E NP CAMIÑO ROZO – OIA; RÚA EIRA BELLA – SAIÁNS; SUBIDA A ROLA – SAN ROQUE; ESTRADA MARCO – SÁRDOMA E CAMIÑO
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PINGUELA – VALLADARES. (Expte. 2504/440), dende a Concelleria de Fomento procedeuse
polo procedemento de contrato menor, da contratación dos servizos para a coordinación de seguridade e saúde das citadas obras, sendo adxudicados os servizos a CSM. GESTIÓN DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN, SL., o cal procedeu a nomear ao seguinte técnico para o desenvolvemento destas funcións:
•

D. OSCAR PEREIRO TAIBO, DNI. 46897042-L, Arquitecto Técnico e Enxeñeiro de Edificación, Colexiado VR 907 do Colexio Oficial de Arquitectos e Arquitectos Técnicos de
Pontevedra, delegación de Vigo.

En conclusión cos antecedentes descritos e tendo en conta que o obxecto das obras descritas
no proxecto de obra consiste en renovación da rede de saneamento, abastecemento e
distribución de auga, e a implantación dun sistema de saneamento separativo de augas
residuais, así como a renovación dos elementos de alumeado público para mellorar a eficiencia
lumínica e outras actuacións de escasa entidade, considerase adecuado o nomeamento do técnico mencionado en función da súa titulación.
O nomeamento do Coordinador de Seguridade e Saúde correspóndelle ao órgano de contratación, de acordo ao estipulado no PCAP, (artigo 1, puntos 4 e 5).
Polo exposto proponse á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, a
aprobación da seguinte proposta:
Primeiro: Aprobar o nomeamento como Coordinador de seguridade e saúde da obra MELLORA
DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: ACCESOS AO PAVILLÓN MUNICIPAL DE CORUXO E NO CAMIÑO GÁNDARA –
CORUXO; SAN COSME – ZAMÁNS; RÚA ATLÁNTIDA – ALCABRE; RÚA EN TRADA A BALSA
– MATAMÁ; RÚA BRAVO - NAVIA; CAMIÑO OIA E NP CAMIÑO ROZO – OIA; RÚA EIRA BELLA – SAIÁNS; SUBIDA A ROLA – SAN ROQUE; ESTRADA MARCO – SÁRDOMA E CAMIÑO
PINGUELA – VALLADARES. (Expte. 2504/440) ao Técnico da empresa CSM. GESTIÓN DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN, SL.; D. OSCAR PEREIRO TAIBO, DNI. 46897042-L, Arquitecto Técnico e Enxeñeiro de Edificación, Colexiado VR 907 do Colexio Oficial de Arquitectos e Arquitectos Técnicos de Pontevedra, delegación de Vigo.
Segundo: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria do expediente do
procedemento aberto para a contratación MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E
RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: ACCESOS AO PAVILLÓN
MUNICIPAL DE CORUXO E NO CAMIÑO GÁNDARA – CORUXO; SAN COSME – ZAMÁNS;
RÚA ATLÁNTIDA – ALCABRE; RÚA EN TRADA A BALSA – MATAMÁ; RÚA BRAVO - NAVIA;
CAMIÑO OIA E NP CAMIÑO ROZO – OIA; RÚA EIRA BELLA – SAIÁNS; SUBIDA A ROLA –
SAN ROQUE; ESTRADA MARCO – SÁRDOMA E CAMIÑO PINGUELA – VALLADARES.
(Expte. 2504/440).”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
9(1390).CLASIFICACIÓN DE OFERTAS NO PROCEDEMENTO ABERTO
PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE CUBRICIÓN DAS ESCALEIRAS
MECÁNICAS NA RÚA SEGUNDA REPÚBLICA. EXPTE. 2589/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
26/11/14, da xefa do servizo de Contratación, que di o seguinte:
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“Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación celebradas os días 14-11-2014, 17-11-2014,
21-11-2014, 24-11-2014 e 26-11-2014 e dos informes do xefe de Area de Fomento e do
arquitecto técnico municipal de 20-11-2014 e 21-11-2014, e do xefe de Area de Fomento de 2511-2014, por unanimidade dos asistentes, se propón á Xunta de Goberno Local, na súa calidade
de órgano de contratación (disposición adicional 2º TRLCSP), a adopción do seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no “procedemento aberto para a contratación das obras de cubrición das
escaleiras mecánicas na rúa Segunda República” (expediente 2589-440), no seguinte orde
decrecente:
1
2
3
4
5
6
7

COPCISA, S.A.
CONSTRUCCIONES RAMIREZ,S.L.U.
CIVISGLOBAL, S.L.
PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.
UNIKA, PROYECTAS Y OBRAS, S.A.U.
EMERGIS CONSTRUCCIÓN, S.L.
ARCEBANSA, S.A.

90,55
86,24
85,72
82,42
73,12
61,33
27,10

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, COPCISA, S.A., para que presente,
no prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento,
a seguinte documentación (artigo 151.2 TRLCSP):
•

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.

•

Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado,
Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.

•

A documentación esixida na cláusula 8 do prego de cláusulas administrativas
particulares.

•

Póliza do seguro de responsabilidade civil de acordo co apartado 13.a) das FEC.

•

Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22 do
prego de cláusulas administrativas particulares.

•

Declaración responsable designando o seu delegado coas funcións descritas na
cláusula 27.11 do PCAP.

•

Compromiso de adscrición á execución do contrato dos medios persoais e
materiais esixidos no apartado 6 E das FECles se comprometeu na súa oferta.

Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 668,04 euros en concepto de custe dos
anuncios de licitación”.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e
cinco minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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