ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 28 de novembro de 2014
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Cayetano Rodríguez Escudero

NON ASISTEN:
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Invitados:
D. David Regades Fernández
Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e quince minutos do día vinte e oito 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. Lago Rey, 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(1418).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(1419).DAR CONTA DA EXCLUSIÓN DE EMPRESA NA CLASIFICACIÓN
DE OFERTAS PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE
NICHOS DO CEMITERIO DE TEIS. EXPTE. 10267/255.
Dáse conta da proposta do 28.11.14, asinada polo secretario da Mesa de
Contratación, que di o seguinte:
A Mesa de Contratación celebrada o 28 de OUTUBRO de 2014, entre outros, acordou:
3.- Apertura da documentación técnica.
Procedemento aberto para a contratación das obras de consolidación de nichos do cementerio
de Teis. (expediente 10267-255).
Se procede a apertura do “Sobre B: Documentación Técnica” do presente procedemento.
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A empresa Keller Cimentaciones S.L. presenta un CD sen identificar exteriormente e sen estar
firmado dixitalmente nin se acompaña unha declaración escrita do licitador, sinalando que o
contido do soporte dixital aportado se corresponde coa proposición do sobre de que se trate,que
terá que estar asinado por persoa con poder de representación acreditado. A mesa, por unanimidade dos membros asistentes, acorda excluir dita oferta por incumplir o disposto na cláusula
13-3 do PCAP.
Deste acordo non se deu conta a Xunta de Goberno no momento da clasificación das ofertas por
orde decrecente, a vista das anteriores circunstanciás SE PROPÓN A XUNTA DE GOBERNO A
ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Dar conta da exclusión da empresa Keller Cimentaciones S.L. do procedemento aberto para a
contratación das obras de consolidación de nichos do cementerio de Teis. (expediente 10267255) e que foi acordada pola Mesa de Contratación de 28 de octubro de 2014 xa que Keller
Cimentaciones S.L. presentou un CD sen identificar exteriormente e sen estar firmado dixitalmente nin se acompaña unha declaración escrita do licitador, sinalando que o contido do soporte
dixital aportado se corresponde coa proposición do sobre de que se trate,que terá que estar
asinado por persoa con poder de representación acreditado.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda informada.

3(1420).ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE NICHOS DO
CEMITERIO DE TEIS. EXPTE. 10267/255.
Visto o informe de fiscalización 27.11.14, dáse conta do informe-proposta do
27.11.14, asinado pola secretaria da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
A mesa de contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 27 de novembro de 2014,
realizou entre outras, as seguintes actuacións:
4.- Propostas de adxudicación.
c) Procedemento aberto para a contratación das obras de consolidación de nichos do cemiterio
de Teis (expediente 10267-255)
LEXISLACIÓN APLICABLE
•
•
•

Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).
Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que no se
opoña ó Real Decreto Lexislativo 3/2011.
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•

Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación das obras de
consolidación de nichos do cemiterio de Teis (PCAP).

ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do día 14 de novembro de 2014,
adoptou o 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
consolidación de nichos do cemiterio de Teis (expediente 10267-255), no seguinte orde
decrecente:
CLASIFICACIÓN

EMPRESA

1ª

UTE ACEVI,
S.L.- GPD
CONSTRUCIONES, S.A.

2ª

GEOTÉCNIA Y
CIMIENTOS,
S.A

PUNTUACIÓN
OFERTA TÉCNICA

PUNTUACIÓN
OFERTA
ECONÓMICA

PUNTUACIÓN
TOTAL

16,40

80

96,40

15,90

50,58

66,48

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, U.T.E. ACEVI, S.L-GPD
CONSTRUCCIONES, S.A., para que presente, no prazo de cinco 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 por un importe mínimo de 180.000
euros.
Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 21 do
prego de cláusulas administrativas particulares”.

Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 646,40 euros en concepto de custe
dos anuncios de licitación”.
Segundo.- Este acordo foi notificado ó licitador clasificado en primeiro lugar o día 17 de
novembro de 2014, que presenta a documentación requirida en data 21 de novembro de 2014,
dentro do prazo sinalado. Revisada a documentación na sesión da Mesa de data 24 de
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novembro de 2014, esta acorda requirirlle que acredite a súa solvencia técnica, notificándose
este acordo en data 24 de novembro de 2014.
Terceiro.- En data 26 de novembro de 2014, o licitador presenta certificados de boa execución
para acreditar a súa solvencia técnica. Revisada esta documentación na sesión da Mesa de
Contratación de 27 de novembro de 2014, a mesa, á vista de que queda acreditada a solvencia
técnica do licitador, acorda propoñer ó órgano de contratación a adxudicación do contrato.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar
o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de
adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase
no perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar como a
solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que esta é correcta, procede
adxudicar o presente contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación
correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor do licitador que presente
a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa de conformidade co
prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación (artigo 22.1.g RLCSP).
Á vista dos informes dos arquitectos municipais, de datas 04-11-2014 e 07-11-2014 valorando os
criterios non avaliables mediante fórmula, e do xefe do servizo de Medio ambiente, Sanidade e
Consumo de data 13-11-2014, valorando os criterios avaliables mediante fórmula e
establecendo a puntuación final, a oferta economicamente máis vantaxosa para a administración
contratante é a formulada por U.T.E. ACEVI, S.L-GPD CONSTRUCCIONES, S.A. Estes
informes poderán consultarse no perfil do contratante do Concello de Vigo.
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación,
en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Adxudicar a U.T.E. ACEVI, S.L-GPD CONSTRUCCIONES, S.A. o procedemento aberto para a
contratación das obras de consolidación de nichos do cemiterio de Teis (expediente 10267-255)
por un prezo de 89.355,87 euros, e coas seguintes prestacións adicionais:
•

Oferta un incremento do prazo de garantía de 48 meses.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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4(1421).NOMEAR COORDINADORES DE SEGURIDADE E SAÚDE DO
PROXECTO BÁSICO DE EXECUCIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE CIMENTACIÓN
DE NICHOS NO CEMITERIO DE TEIS DO CONCELLO DE VIGO.
EXPTE.10267/255.
Dáse conta do informe-proposta do xefe de Medio Ambiente Sanidade e Consumo,
do 27.11.14, conformado pola concelleira da Área de Medio Ambiente e Xuventude,
que di o seguinte:
1.- A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente do 08 de xullo de 2014, acordou aprobar o “Proxecto básico e de execución de consolidación de cimentación de nichos no
cemiterio de Teis do Concello de Vigo”, que inclúe estudo básico de seguridade e saúde,
redactado polos arquitectos municipais da Oficina de Obras e Proxectos da Xerencia Municipal
de Urbanismo, David Carvajal Rodríguez-Cadarso e Juan Luis Piñeiro Ferradás, en data en data
23/10/2013, anexo aclaratorio de data 07/07/2014, cun orzamento xeral ou de contrata de
116.408,72 euros, para a súa posterior contratación da execución obra na forma legalmente
prevista, nomeando como técnicos directores da obra aos citados arquitectos municipais.
2.- Segundo expediente administrativo núm. 10267/255 tramitase a contratación das referidas
obras do “Proxecto básico e de execución de consolidación de cimentación de nichos no
cemiterio de Teis do Concello de Vigo”, polo procedemento aberto e trámite urxente, cuxo
expediente de contratación cos PPT, PCAP e autorización do gasto foi aprobado por acordo da
Xunta de Goberno Local do 29/08/2014 e acordándose, tamén, a apertura do procedemento de
licitación.
Tralo correspodente procedemento de licitación, a Mesa de Contratación do Concello de Vigo en
sesión do 27/11/2014, propón ó organo de contratación, a Xunta de Goberno Local, a
adxudicación do contrato á U.T.E. ACEVI, S.L-GPD CONSTRUCCIONES, S.A por un prezo de
89.355,87 euros.
3.- O PCAP que rexe a contratación establece na súa CLÁUSULA 1, apartado 5, 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. Entre as súas funciones atopánse as seguintes:
➢ Informar o plan de seguridade e saúde presentado polo contratista e propoñer a súa
aprobación ó órgano de contratación.
➢ Levar o Libro de incidencias de seguridade e saúde o que se refire o artigo 13 do RD
1627/1997.
➢ Remitir copia ó responsable do contrato das incidencias que anote no libro.
➢ Informar mensualmente sobre o cumprimento do Plan de seguridade e saúde ó
responsable do contrato.
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4.- O técnico que subscribe, responsible do contrato, trala consulta cos arquitectos municipais
directores facultativos da obra, propón que o cargo de coordinadores de seguridade e saúde da
referida obra recaia nos citados directores facultativas da obra, tendo en consideración que esta
non representa complexidade.
Polo exposto, ao abeirto do establecido na cláusula 1, apartado 5, do PCAP que rexe a
contratación, proponse a Xunta de Goberno Local, como órgano de contratación do Concello de
Vigo ao abeiro do establecido na Disposición adicional segunda, apartado 3, do TRLCSP
aprobado por RDL 3/2011, de 14 de novembro, a dopción do seguinte ACORDO
Primeiro.- Nomear como coordinadores de seguridade e saúde da “obra de consolidación de
cimentación de nichos no cemiterio de Teis do Concello de Vigo” ós arquitectos da Xerencia
Municipal de Urbanismo, DAVID CARVAJAL RODRÍGUEZ-CADARSO e JUAN LUIS PIÑEIRO
FERRADÁS, que a súa vez son os autores do proxecto de obra e directores facultativos desta
segundo acordo da Xunta de Goberno Local do 08/07/2014.
Segundo.- Notificar este acordo ós técnicos nomeados como coordinadores de seguridade e
saúde e á empresa adxudicataria na forma legalmente prevista.

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

5(1422).ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE ACCESIBILIDADE A COLEXIOS PÚBLICOS.
EXPTE. 16199/332.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
27.11.14, dáse conta do informe-proposta do 24.11.14, asinado polo secretario da
Mesa de Contratación, que di o seguinte:
A Mesa de Contratación celebrada o 24 de novembro de 2014, entre outros, acordou:
4.- Propostas de adxudicación.
Procedemento aberto para a contratación das obras de accesibilidade a colexios
públicos. (expediente 16199-332).
a)

LEXISLACIÓN APLICABLE
•
•
•

Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido
da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007,
de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).
Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei
de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que no se opoña ó Real Decreto
Lexislativo 3/2011.
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•

Prego de cláusulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contratación
das obras de accesibilidade a colexios públicos.

ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local, na sesión do extraordinaria e urxente do día 14 de
novembro de 2014, adoptou o seguinte acordo:
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 05/11, do
secretario da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación celebradas os días 10-10-2014, 14-102014, 28-10-2014, 30-10-2014, 02-10-2014 e 05-1-2014 e dos informes do xefe de Area
de Fomento de data 23-10-2014 e 31-10-2014, 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
accesibilidade a colexios públicos. (expediente 16199-332).), no seguinte orde decrecente:
1
2
3
4
5
6
7
8

UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U.
PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.
STRADIA
CIVIS GLOBAL SL
ORESA
EMERGIS
CONSTRUCCIONES CASTRO
NATURGALIA SL

89,60
82,19
81,82
80,25
76,28
70,80
65,77
31,86

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, UNIKA PROYECTOS Y
OBRAS, SAU, 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.

S.extr. urx. 28.11.14

Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 651,02 euros en concepto de custe
dos anuncios de licitación”.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
Segundo.- Este acordo foi notificado ó licitador clasificado en primeiro lugar o día 14 de
novembro de 2014, que presenta a documentación requirida en data 21 de novembro de 2014,
dentro do prazo sinalado. Revisada a documentación na sesión da Mesa de data 24 de
novembro de 2014, se comproba que esta é correcta.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o
contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de
adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no
perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar como a
solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que esta é correcta, procede
adxudicar o presente contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación
correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor do licitador que presente
a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa de conformidade co prego
de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación (artigo 22.1.g RLCSP).
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación,
en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Adxudicar a UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.U., o procedemento aberto para a
contratación das obras de accesibilidade a colexios públicos. (expediente 16199-332) por un
prezo total de 226.410 euros (IVE incluído), comprometéndose a incrementar o prazo de
garantía en 108 meses.
Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

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

6(1423).ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA PARA O XIMNASIO
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DO PARQUE CENTRAL DE TEIS DO SERVIZO DE BOMBEIROS. EXPTE.
3494/213.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
27.11.14, dáse conta do informe-proposta do 20.11.14, asinado polo secretario da
Mesa de Contratación, que di o seguinte:
A Mesa de Contratación celebrada o 20 de novembro de 2014, entre outros, acordou:
3.- Propostas de adxudicación.
b) Procedemento aberto para a contratación da subministración de maquinaria para o ximnasio
do Parque Central de Teis do servizo de Bombeiros. (expediente 3494-213).
LEXISLACIÓN APLICABLE
Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30
de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).
Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de
Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que no se opoña ó Real Decreto
Lexislativo 3/2011.
Prego de cláusulas administrativas particulares do procedemento aberto para a contratación da
subministración de maquinaria para o ximnasio do Parque Central de Teis do servizo de
Bombeiros. (PCAP).
ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 14 de novembro de
2014, adoptou o seguinte acordo:
5.CLASIFICACIÓN DE OFERTAS NO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA PARA O XIMNASIO DO
PARQUE CENTRAL DE TEIS DO SERVIZO DE BOMBEIROS. EXPTE. 3494/213.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do 07/11,
do secretario da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
“Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación celebradas os días 24-10-2014,
28-10-e 07-11-2014 e dos informes do xefe do servizo de Bombeiros de data 005-112014 e 07-11-2014, 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 da
subministración de maquinaria para o ximnasio do Parque Central de Teis do servizo
de Bombeiros. (expediente 3494-213)., no seguinte orde decrecente:
Manten,S.L 91,06 puntos.
Exercycle, S.L. 90,00 puntos
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Telju Fitness, S.L 45,63 puntos.
Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, Manten,S.L 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.
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.
Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 655,72 euros en concepto de
custe dos anuncios de licitación”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
Segundo.- Este acordo foi notificado ó licitador clasificado en primeiro lugar o día 19 de
novembro de 2014, que presenta a documentación requirida en data 20 de novembro de 2014,
dentro do prazo sinalado. Revisada a documentación na sesión da Mesa de data 20 de
novembro de 2014, se comproba que esta é correcta.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o
contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de
adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no
perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar como a
solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que esta é correcta, procede
adxudicar o presente contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación
correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor do licitador que presente
a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa de conformidade co prego
de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación (artigo 22.1.g RLCSP).
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.

S.extr. urx. 28.11.14

En mérito ó que antecede, SE PROPÓN Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, A ADOPCIÓN DO
SEGUINTE ACORDO:
“Adxudicar a MANTEN, S.L., o procedemento aberto para a contratación da subministración de
maquinaria para o ximnasio do Parque Central de Teis do servizo de Bombeiros. (expediente
3494-213) por un prezo total de 90.049,99 euros (IVE incluído), comprometéndose a
incrementar O prazo de garantía en 5 anos, a realizar o seguinte mantemento preventivo cada
3 meses durante 5 anos e aportar as seguintes melloras:
–
–

Subministro e montaxe de estrutura metálica de aceiro galvanizado, completamente
modular e con acabado lacado en pintura RAL.
Subministro e montaxe de cerramento de vidro formado por paneis de vidro templado de
10 mm de espesor, unidos á estrutura metálica mediante parafusos con xunta elástica.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

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

7(1424).ADXUDICACIÓN DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DOCENTES DO PROGRAMA DE XIMNASIA
PARA MAIORES. EXPTE. 13287/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
287.11.14, dáse conta do informe-proposta do 27.11.14, asinado polo secretario da
Mesa de Contratación, que di o seguinte:
A mesa de contratación do Concello de Vigo, na súa sesión de data 27 de novembro de 2014,
realizou entre outras, as seguintes actuacións:
4.- Propostas de adxudicación.
Procedemento aberto para a contratación dos servizos docentes do programa de
ximnasia para maiores (expediente 13287-333)
a)

LEXISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
• Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de
30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).
• Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei
de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que no se opoña ó Real Decreto
Lexislativo 3/2011.
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• Prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación dos servizos docentes do
programa de ximnasia para maiores (PCAP).
ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do día 14 de novembro de 2014,
adoptou o seguinte acordo:
“(...) Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no “Procedemento aberto para a contratación dos servizos
docentes do programa de ximnasia para maiores. (expediente 13287-333)., no
seguinte orde decrecente:
1
2
3

PABLO CASAL NUÑEZ
EULEN S.A.
SENES CIT SL.

96
72,86
54,16

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, Pablo Casal Nuñez 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.
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.
Póliza do seguro de responsabilidade civil de acordo co apartado 14 a) das FEC.
Compromiso de adscrición á execución do contrato dos medios persoais e materiais
esixidos no apartado 6 E das FEC e os que se comprometeu na súa oferta.

Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 637,16 euros en concepto de
custe dos anuncios de licitación”.
Segundo.- Este acordo foi notificado ó licitador clasificado en primeiro lugar o día 14 de
novembro de 2014, que presenta a documentación requirida en data 25 de novembro de 2014,
dentro do prazo sinalado. Revisada a documentación na sesión da Mesa de data 27 de
novembro de 2014, se comproba que esta é correcta.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de adxudicar o
contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación. O acordo de
adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no
perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
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Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar como a
solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que esta é correcta, procede
adxudicar o presente contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de contratación
correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor do licitador que presente
a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa de conformidade co prego
de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación (artigo 22.1.g RLCSP).
Á vista dos informes do director deportivo do IMD de datas 03-11-2014 e 07-11-2014, valorando
os criterios non avaliables mediante fórmula e avaliables mediante fórmula e establecendo a
puntuación final respectivamente, a oferta economicamente máis vantaxosa para a
administración contratante é a formulada por PABLO CASAL NUÑEZ. Estes informes poderán
consultarse no perfil do contratante do Concello de Vigo.
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de contratación,
en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do seguinte acordo:
“Adxudicar a PABLO CASAL NUÑEZ o procedemento aberto para a contratación dos servizos
docentes do programa de ximnasia para maiores (expediente 13287-333) por un prezo de
38.284,40 euros, sendo o prezo da hora de prestación do servizo de 34 euros (IVE engadido).
Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
8(1425).NOMEAMENTO DE COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAÚDE
DAS OBRAS DO PROXECTO DE ACCESIBILIDADE A COLEXIOS PÚBLICOS DE
VIGO. EXPTE. 16199/332.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe
de Servizos Xerais, do 25.11.14, conformado polo asesor xurídico e a concelleira
delegada, ambos da Área de Educación, que di o seguinte:
1.- Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria de 27 de xuño de 2014, entre outros asuntos,
acordou a aprobación do expediente de contratación do procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de ACCESIBILIDADE A COLEXIOS PÚBLICOS DE VIGO (expte.
16199-332)
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A Xunta de Goberno Local, na sesión de 28 de novembro de 2014, entre outros asuntos, acor dou a proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación das obras do proxecto de ACCESIBILIDADE A COLEXIOS PÚBLICOS DE VIGO (Expte 16199-332).
2.- Fundamentos xurídicos:
No apartado 5 da cláusula 1 do PCAP que regula o expediente 2493/440 defínese que o coordi nador de seguridade e saúde será o responsable da coordinación e saúde na obra coas compe tencias determinadas no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construcción. Será nomeado polo ór gano de contratación no acordo de adxudicación do contrato, entre técnicos con titulación ade cuada e suficiente con relación á obra de que se trate, podendo 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 de ACCESIBILIDADE A COLEXIOS PÚBLICOS DE VIGO (Expte 16199-332), dende a Concelleria de Educación
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 APPLUS
NORCONTROL S.L.U., o cal procedeu a nomear ao seguinte técnico para o desenvolvemento
destas funcións:
•

Como Coordinador de Seguridade e Saúde a: JUAN COSTA FERNÁNDEZ, DNI.
36093748D Ingeniero Técnico Forestal, Colexiado Nº 563 do Colexio Oficial de Ingenieros 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.
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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 de ACCESIBBILIDADE A COLEXIOS PÚBLICOS DE VIGO (EXPTE.16199-332) ao Técnico da empresa
APPLUS NORCONTROL S.L.U.; D.JUAN COSTAS FERNÁNDEZ, DNI. 36093748D, Ingeniero
Técnico Forestal, Colexiado Nº 563 do Colexio Oficial de Ingenieros de Pontevedra, delegación
de Vigo.
Segundo: Do presente acordo darase traslado á empresa adxudicataria do expediente do proce demento aberto para a contratación das obras de ACCESIBILIDADE A COLEXIOS PÚBLICOS
DE VIGO (EXPTE. 16199-332).

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

9(1426).PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E
SAÚDE E ACEPTACIÓN DO PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS DAS OBRAS
“HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO E O SEU ENTORNO”. EXPTE. 2761/443.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 28.11.14, dáse
conta do informe-proposta do xefe da Área de Fomento, do 28.11.14, conformado
polo concelleiro delegado da Área de Fomento, que di o seguinte:
Obra: “HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO E O SEU ENTORNO. EXPTE. 2493/440.
Localidade e situación: RÚA TOLEDO.
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO.
Autor/a do proxecto: Dª. MARÍA FERREIRO NÚÑEZ (INGENIA, SL.).
Dirección facultativa: D. JULIO CARRASCO RODRÍGUEZ.
Contratista titular do plan: PRACE SERVICIOS Y OBRAS, SA.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:----.
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: Dª. MARÍA FERREIRO NÚÑEZ
(INGENIA, SL.).
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: D. PABLO SAENZ VILLAR (PRACE SERVICIOS Y OBRAS, SA.).
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección
facultativa da obra: Dª. REBECA GALIÑANES FERNÁNDEZ (PROYEGAL INGENIERÍA, SL.).
Autor/a do plan de Xestión de Residuos de Construcción e Demolición: PRACE SERVICIOS Y
OBRAS, SA.
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
-Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado
nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións con-
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cordantes da Lei 31/1995 de 8 de novembro, do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro e do Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
-Plan de Xestión de Residuos, considérase que reúne as condicións técnicas requiridas
polo R.D. 105/2008 para súa aceptación. O devandito plan formará parte dos documen tos contractuais da obra xunto aos que acreditan a correcta xestión de residuos, facilita dos á Dirección Facultativa polo posuidor e o xestor dos residuos.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traballo, reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa
aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identificación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da
empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizos de Preven ción e o plan de xestión de residuos reúne as condicións requiridas polo R.D. 105/2008, para
propor a súa aceptación.
En consecuencia ao anteriormente indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1. Aprobar o plan de Seguridade e Saúde das obras “HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO E
O SEU ENTORNO”.
2. Aceptación do plan de Xestión de Residuos da mencionada obra.
Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria PRACE SERVICIOS Y OBRAS,
SA., a cal a súa vez xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral
competente, ao servizo de prevención constituído na empresa ou concertado con entidade
especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do
cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades
en materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos
representantes dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma
razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto
1627/1997).

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
10(1427).- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E
SAÚDE E ACEPTACIÓN DO PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS DAS OBRAS
MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS
PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN DIVERSAS RÚAS. EXPTE.
2760/443.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 28.11.14, dáse
conta do informe-proposta do xefe da Área de Fomento, do 28.11.14, conformado
polo concelleiro delegado da Área de Fomento, que di o seguinte:
Obra: “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;
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RÚA SANTA MARIÑA; CAMIÑO FONDO EN CASTRELOS E HUMANIZACIÓN DA RÚA PEDREIRA. FASE II. EXPTE. 2501/440.
Localidade e situación: RÚA 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 RÚA PEDREIRA.
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO.
Autor/a do proxecto: D. PABLO LÓPEZ FERNÁNDEZ E D. JOSÉ MANUEL FOUCES DÍAZ
(TECNIGAL, SL.).
Dirección facultativa: D. JULIO CARRASCO RODRÍGUEZ.
Contratista titular do plan: UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, SAU.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:----.
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: D. PABLO LÓPEZ FERNÁNDEZ
E D. JOSÉ MANUEL FOUCES DÍAZ (TECNIGAL, SL.).
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: D. CÁNDIDO LÓPEZ CALVAR (UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, SAU.).
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección
facultativa da obra: D. ROBERTO PÉREZ PROL (COORDINA).
Autor/a do plan de Xestión de Residuos de Construcción e Demolición: UNIKA PROYECTOS Y
OBRAS, SAU.
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
-Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado
nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións concordantes da Lei 31/1995 de 8 de novembro, do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro e do Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
-Plan de Xestión de Residuos, considérase que reúne as condicións técnicas requiridas
polo R.D. 105/2008 para súa aceptación. O devandito plan formará parte dos documen tos contractuais da obra xunto aos que acreditan a correcta xestión de residuos, facilita dos á Dirección Facultativa polo posuidor e o xestor dos residuos.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traballo, reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa
aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identificación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da
empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizos de Preven ción e o plan de xestión de residuos reúne as condicións requiridas polo R.D. 105/2008, para
propor a súa aceptación.
En consecuencia ao anteriormente indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1. Aprobar o plan de Seguridade e Saúde das obras “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”.
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2. Aceptación do plan de Xestión de Residuos da mencionada obra.
Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria UNIKA PROYECTOS Y OBRAS,
SAU., a cal a súa vez xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral
competente, ao servizo de prevención constituído na empresa ou concertado con entidade
especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do
cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades
en materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos
representantes dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma
razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto
1627/1997).

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

11(1428).- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E
SAÚDE E ACEPTACIÓN DO PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS DAS OBRAS
“HUMANIZACIÓN DA RÚA DOUTOR CANOA”. EXPTE. 2758/443.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 28.11.14, dáse
conta do informe-proposta do xefe da Área de Fomento, do 28.11.14, conformado
polo concelleiro delegado da Área de Fomento, que di o seguinte:
Obra: “HUMANIZACIÓN DA RÚA DOUTOR CANOA”. Expte. 2471/440.
Localidade e situación: RÚA DOUTOR CANOA.
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO.
Autor/a do proxecto: D. PABLO LÓPEZ FERNÁNDEZ (TECNIGAL, SL.).
Dirección facultativa: D. ÁLVARO CRESPO CASAL, D. JULIO CARRASCO RODRÍGUEZ.
Contratista titular do plan: XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, SL.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:----.
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: D. PABLO LÓPEZ FERNÁNDEZ
(TECNIGAL, SL.).
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: D. ANTONIO SALGUEIRO GONZÁLEZ
(XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, SL.).
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección
facultativa da obra: Dª. REBECA GALIÑANES FERNÁNDEZ (PROYEGAL INGENIERÍA, SL.).
Autor/a do plan de Xestión de Residuos de Construcción e Demolición: XESTIÓN AMBIENTAL
DE CONTRATAS.
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
-Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado
nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións concordantes da Lei 31/1995 de 8 de novembro, do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro e do Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
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-Plan de Xestión de Residuos, considérase que reúne as condicións técnicas requiridas
polo R.D. 105/2008 para súa aceptación. O devandito plan formará parte dos documen tos contractuais da obra xunto aos que acreditan a correcta xestión de residuos, facilita dos á Dirección Facultativa polo posuidor e o xestor dos residuos.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traballo, reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa
aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identificación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da
empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizos de Preven ción e o plan de xestión de residuos reúne as condicións requiridas polo R.D. 105/2008, para
propor a súa aceptación.
En consecuencia ao anteriormente indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1. Aprobar o plan de Seguridade e Saúde da obra “HUMANIZACIÓN DA RÚA DOUTOR
CANOA”.
2. Aceptación do plan de Xestión de Residuos da mencionada obra.
Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria XESTIÓN AMBIENTAL DE
CONTRATAS, SL., a cal a súa vez xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade
Laboral competente, ao servizo de prevención constituído na empresa ou concertado con
entidade especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a
efectos do cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con
responsabilidades en materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra
e aos representantes dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma
razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto
1627/1997).

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

12(1429).- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN DE SEGURIDADE E
SAÚDE E ACEPTACIÓN DO PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS DAS OBRAS
“HUMANIZACIÓN DA RÚA COUTADS (ENTRE A RÚA SANTANDER E O PASO
SUPERIOR SOBRE A AP-9)- FASE 1”. EXPTE. 2759/443.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 28.11.14, dáse
conta do informe-proposta do xefe da Área de Fomento, do 28.11.14, conformado
polo concelleiro delegado da Área de Fomento, que di o seguinte:
Obra: “HUMANIZACIÓN DA RÚA COUTADAS (ENTRE A RÚA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9). FASE 1”. Expte. 2491/440.
Localidade e situación: RÚA COUTADAS.
Órgano de Contratación: CONCELLO DE VIGO.
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Autor/a do proxecto: D. SANTIAGO N. LÓPEZ FONTÁN E Dª BEGOÑA ARRANZ GONZALEZ
(PETTRA, SL.).
Dirección facultativa: D. JUAN AGUIRRE RODRÍGUEZ, D. JUAN HANSEN GARCÍA.
Contratista titular do plan: UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, SAU.
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto:----.
Autor/a do estudo de seguridade e saúde ou do estudo básico: D. SANTIAGO N. LÓPEZ FON TÁN E Dª BEGOÑA ARRANZ GONZALEZ (PETTRA, SL.).
Autor/a do plan de seguridade e saúde no traballo: D. CÁNDIDO LÓPEZ CALVAR (UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, SAU.).
Coordinador/a de seguridade e saúde durante a execución da obra ou componentes da dirección
facultativa da obra: Dª. REBECA GALIÑANES FERNÁNDEZ (PROYEGAL INGENIERÍA, SL.).
Autor/a do plan de Xestión de Residuos de Construcción e Demolición: UNIKA PROYECTOS Y
OBRAS, SAU.
Visto o informe dos técnicos titulados arriba expresados, referente ao:
-Plan de seguridade e saúde establecido para esta obra, documento que foi redactado
nos termos previdos no Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, e disposicións concordantes da Lei 31/1995 de 8 de novembro, do Regulamento aprobado polo Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro e do Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
-Plan de Xestión de Residuos, considérase que reúne as condicións técnicas requiridas
polo R.D. 105/2008 para súa aceptación. O devandito plan formará parte dos documen tos contractuais da obra xunto aos que acreditan a correcta xestión de residuos, facilita dos á Dirección Facultativa polo posuidor e o xestor dos residuos.
Considerando que, coas indicacións antes consignadas, o plan de seguridade e saúde no traballo, reúne as condicións técnicas requiridas polo Real Decreto 1627/1997, para propor a súa
aprobación, debendo servir de instrumento básico de ordenación das actividades de identificación e, no seu caso, avaliación dos riscos e planificación da actividade preventiva, por parte da
empresa contratista á que se refire, no seu capítulo II, o Regulamento dos Servizos de Preven ción e o plan de xestión de residuos reúne as condicións requiridas polo R.D. 105/2008, para
propor a súa aceptación.
En consecuencia ao anteriormente indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1. Aprobar o plan de Seguridade e Saúde da obra “HUMANIZACIÓN DA RÚA COUTADAS
(ENTRE A RÚA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9). FASE 1”.
2. Aceptación do plan de Xestión de Residuos da mencionada obra.
Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria UNIKA PROYECTOS Y OBRAS,
SAU., a cal a súa vez xunto co plan de seguridade e saúde dará conta á Autoridade Laboral
competente, ao servizo de prevención constituído na empresa ou concertado con entidade
especializada allea á mesma, segundo preveñen a Lei 31/1995, de 8 de novembro, a efectos do
cumprimento do seu artigo 31.3, a) b) c) d) e) e f); ás persoas ou órganos con responsabilidades
en materia de prevención nas empresas intervinientes ou concorrente na obra e aos
representantes dos traballadores, a efectos de que poidan presentar por escrito e de forma
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razoada, as suxestións e alternativas que estimen oportunas (artigo 7.4 do Real Decreto
1627/1997).

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

13(1430).- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS NO PROCEDEMENTO ABERTO
PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE EXECUCIÓN DE BEIRARRÚAS NA
RÚA SAA, BEADE”. EXPTE. 2600/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
28.11.14, asinado polo secretario da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
A Mesa de Contratación celebrada o 28 de novembro de 2014, entre outros, acordou:
7.- Propostas de clasificación.
a) Procedemento aberto para a contratación daas obras de execución de beirarruas na rúa Saa”.
(expediente 2600-440).
Á vista das actuacións desta Mesa de Contratación celebradas os días 14-11-2014, 20-112014, 26-11-2014, 27-11-2014 e 28-11-2014 e dos informes do xefe de Area de Fomento de
25-11-2014 e 27-11-2014, e do xefe de Area de Fomento de 25-11-2014, 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: Dar conta da exclusión da empresa ENDENOR S.L. acordada pola Mesa de Contratación de 20 de novembro de 2014 xa que a proposta técnica contida no sobre B de esta
empresa non esta asinada electronicamente nin se acompaña unha declaración escrita do
licitador, sinalando que o contido do soporte dixital aportado se corresponde coa proposición
do sobre de que se trate.
Segundo.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no “Procedemento aberto para a contratación daas obras de
execución de beirarruas na rúa Saa”. (expediente 2600-440), no seguinte orde decrecente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CONSTRUCCIONES VALE, SL.
UTE ACEVI S.L-MONTAJES IGLESIAS
OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS, SA.
EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, SL.
SERGONSA SERICIOS, S.L.
COPCISA; SA:
DESMACO S.L.
CONSTRUCCIONES OBRAS E VIAIS, S.A.
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO SLU.
PRACE SERVICIOS Y OBRAS SL.
STRADIA INFRAESTRUCTURAS SL.
HORDESCON, S.L.

92,30
85,36
79,59
79,47
78,73
78,20
77,68
72,84
71,59
71,58
70,18
64,63
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13 MOVIMIENTOS DE ARIDOS Y CONTRUCCIONES DE AROSA, S.L.
14 NATURGALIA, S.L.

55,54
54,08

Terceiro.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, CONSTRUCCIONES VALE, S.L.,
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.

Cuarto.- 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.

14(1431).- REMISIÓN DE DATOS DO EXPEDIENTE “RENOVACIÓN DE REDES
DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN AVDA. GARCÍA BARBÓN, FASE 1”PLAN DE INVERSIÓNS AQUALIA. EXPTE. 2566/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
28/11/14, do xefe de área de servizos xerais conformado polo concelleiro-delegado
de área, que di o seguinte:
“A concesión administrativa da Xestión Integral do Servizo de Abastecemento e Saneamento de
Augas, outorgada a favor da Entidade Concesionaria do Servizo, Aqualia-FCC Vigo UTE, según
acordo da Xunta de Goberno Local de data 21 de novembro de 2011, establece na cláusula terceira do citado acordo, o compromiso por parte da entidade Concesionaria do servizo, de levar a
cabo a financiación dun plan de investimentos según as contías e prazos que se sinalan no citado documento.
Así mesmo en sesión ordinaria de data 8 de marzo de 2013, a Xunta de Goberno Local acordou
aprobar a ordeación do procedemento a seguir nas obras do Plan de Inversións de Aqualia. Este
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procedemento no apartado III, punto c, indica que a entidade Concesionaria Aqualia comprometese a dar conta á Xunta de Goberno Local do correspondente contrato de obra, o cal deberá incluir unha serie de apartados específicos.
O proxecto de “RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN
AVDA. GARCÍA BARBÓN, FASE 1”, foi aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 25 de
novembro de 2014 co número de expediente 2.566/440 por importe de 2.027.463,88 € (IVE excluido).
En data 27 de novembro de 2014, Aqualia presenta a documentación requerida no apartado III.c
indicado anteriormente.
Dacordo co indicado, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1.Quedar enterada das características técnicas do seguinte expediente “RENOVACIÓN DE
REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN AVDA. GARCÍA BARBÓN, FASE 1”, cos
datos facilitados por Aqualia en cumprimento do acordo de ese órgano de data 8 de marzo de
2013:
Código do proxecto: Expte. 2.566/440
Nome e razón social do adxudicatario: Aqualia Infraestructuras, S.A.
NIF: A28849495.
Orzamento de execución material: 1.703.751,16 €
Orzamento de contrata: 2.027.463,88 € (IVE excluido).
Prazo de execución: 6 meses.
Data inicio obra: 15 días dende a firma da Acta de Comprobación de replanteo e a aprobación do Plan de Seguridade e Saúde e do Plan de Xestión de Residuos.
Clasificación do contratista: E1e.
Prazo de garantía: 2 anos.
Asistencia Técnica: GALAICONTROL.
Dirección de obra: Álvaro Crespo Casal e Jerónimo Centrón Castaños.
Coordinación de Seguridade e Saúde: PROYEGAL.”

Acordo
A Xunta de Goberno Local queda informada.

15(1432).- NOMEAMENTO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA DAS OBRAS
“RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN AVDA.
GARCÍA BARBÓN, FASE 1”. EXPTE. 2566/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do
28/11/14, do xefe de área de Servizos Xerais conformado polo concelleiro-delegado
de área, que di o seguinte:
“A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente de data 25 de novembro de 2014
aprobou o proxecto de RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN
AVDA. GARCÍA BARBÓN, FASE 1, cun orzamento de base de licitación de 2.027.463,88 € (Ive
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excluído), con cargo ao Plan de Inversións recollido na prórroga da concesión administrativa da
Xestión Integral do Servizo de Abastecemento e Saneamento de Auga, outorgada a favor de
Aqualia-FCC.
Se prevé o comezo das obras de inmediato, polo que faise á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
Nomear como dirección facultativa da obra aos Técnicos Municipais: D. ÁLVARO CRESPO CASAL e D. JERÓNIMO CENTRÓN CASTAÑOS.
Do presente acordo daráselle traslado á empresa adxudicataria.”

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

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Mª Jesús Lago Rey.
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