ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 12 de decembro de 2011

ASISTENTES:

NON ASISTEN:

Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Raquel Díaz Vázquez
D. Cayetano Rodríguez Escudero
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Dª Mª Carmen Silva Rego

Invitado:
D. David Regades Fernández
Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e cincuenta minutos do día doce de decembro de
dous mil once e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, 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, o interventor xeral, Sr. González Carnero, e a titular da Asesoría
Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1442).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
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2(1443).MODIFICADO
Nº
1
“CUSTO
CERO”
DO
PROXECTO
URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. LAVADORES. FASE I: RÚA
BAGUNDA-TRAVESÍA DE STA. CRISTINA. EXPTE. 1172/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de
Fomento, do 7.12.11, a que di o seguinte:
Antecedentes
A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria, do 22 de novembro de 2010, acorda a aprobación do
proxecto de “CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. LAVADORES.
FASE I: RÚA BAGUNDA-TRAVESÍA DE STA. CRISTINA. EXPTE. 1729/443”, en data 3 de agosto de
2011, a Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente, acorda a aprobación dos pregos
e declarar a urxencia da tramitación da contratación das obras do citado proxecto. Expte. 963/440.
Con data 4 de novembro do 2011, a Xunta de Goberno Local, acordou a adxudicación das obras á
empresa ORECO, S.A. por un prezo total de NOVECENTOS CINCUENTA E SETE MIL DOUSCENTOS NOVENTA EUROS CON VINTE E SETE CÉNTIMOS (957.290,27 euros), IVE engadido.
Durante a comprobación do replanteo e execución da obra prodúcense unha serie de variacións, condicionadas pola propia dinámica da obra que levan a considerar e programar actuacións que xustifican a adaptación do proxecto de referencia, co obxeto de dar validez e presupostar as modificacións
plantexadas. As citadas modificacións responden a necesidade de recoller novas unidades de obra,
que sexan fiel reflexo das actuacións modificadas e que surxen debido a erros u omisións padecidos
na redacción do proxecto.
A continuación resúmense os cambios máis significativos respecto do proxecto orixinal:
•

Como consecuencia da baixa calidade do terreo e da imposibilidade de aproveitar a totalidade do material que se extrae das excavacións, inclúese material procedente de préstamos.

•

Substitúense as canalización de saneamento de formigón por tuberías de PVC e Polipropileno
SN8 ata diámetros de 500 mm, para facilitar a execución de obra e mellorar a capacidade hidráulica da rede.

•

Unha vez realizado o aforo do tráfico na zona de actuación, determínase que o IMD de vehículos pesados é menor que as consideracións do proxecto primitivo, polo que se reduce o paquete de firmes pasando a MBC de 22 cm de espesor a 18 cm.

•

No proxecto orixinal, contémplase unha rede separativa para pluviais con sumidoiros sifóni cos, os cales non son necesarios polo que substitúense por sumidoiros no sifónicos.

•

Por tratarse dunha zona consolidada híbrida entre o uso industrial e residencial, óptase por
substituir a baldosa prefabricada das beirarrúas por un slurry coloreado sobre soleira de formigón que presenta unha maior capacidade portante.

•

Reaxústase a rede de alumeado público e inclúese iluminación na rotonda proxectada cunha
columna múltiple de 12 m de altura con 5 focos.

•

Inclúense no presente proxecto modificado todas as actuacións necesarias para repor nas
mesmas condicións iniciais os accesos, peches e demais elementos das parcelas afectadas,
substituindo os muros de formigón por muros de mampostería, co obxecto de falicitar a execución de obra.

Non se produce variación do orzamento económico aprobado, o que da lugar a este proxecto modifi cado Nº 1 a CUSTO CERO.
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A documentación do proxecto considérase completa, tendo en conta a normativa técnica de aplica ción, reunindo todos os requisitos esixidos pola Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, de 30 de
outubro, modificada pola “Ley 2/2011 del 4 de marzo de Economía Sostenible”, polo que se informa
favorablemente, polo que se informa favorablemente e proponse á súa aprobación.
Por todo o anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1º.Aprobar o proxecto modificado nº 1 Coste cero do proxecto “Urbanización da Rúa Severino
Cobas. Lavadores. fase I: Rúa Bagunda-Travesía de Sta. Cristina, de acordo cos criterios
anteriormente indicados, e que quedan xustificados no informe da Oficina de Supervisión de
Proxectos de data 1 de decembro de 2011.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a devandita proposta.
3(1444).MODIFICADO
Nº
1
“CUSTO
CERO”
DO
PROXECTO
URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. LAVADORES. FASE II: RÚA
TRAVESÍA DE STA. CRISTINA-BAIXADA AO CAPITÁN. EXPTE. 1173/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de
Fomento, do 7.12.11, a que di o seguinte:
Antecedentes
A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria, do 22 de novembro do 2010, acorda a aprobación do
proxecto de “CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS - PARROQUIA
LAVADORES-VIGO. FASE II: TRAVESÍA DE STA. CRISTINA-BAIXADA Ó CAPITÁN”. Expediente
1745/443 e na data 3 de agosto do 2011, a Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente, acorda a aprobación dos pregos e declarar a urxencia da tramitación da contratación das obras
do citado proxecto. Expte. 964/440.
Con data 4 de novembro do 2011, a Xunta de Goberno Local, acordou a adxudicación das obras á
empresa EIRIÑA, S.L., por un prezo total de SETECENTOS CINCUENTA E TRES MIL CENTO TRINTA E CATRO EUROS CON SETENTA E CATRO CÉNTIMOS (753.134,74 euros), IVE engadido.
Durante a comprobación do replanteo e execución da obra prodúcense unha serie de variacións, condicionadas pola propia dinámica da obra que levan a considerar e programar actuacións que xustifican a adaptación do proxecto de referencia, co obxeto de dar validez e presupostar as modificacións
plantexadas. As citadas modificacións responden a necesidade de recoller novas unidades de obra,
que sexan fiel reflexo das actuacións modificadas e que surxen debido a erros u omisións padecidos
na redacción do proxecto.
A continuación resúmense as modificacións máis significativas respecto do proxecto orixinal:
•

Como consecuencia da baixa calidade do terreo e da imposibilidade de aproveitar a totalidade do material que se extrae das excavacións, inclúese material procedente de préstamos.

•

Substitúense as canalización de saneamento de formigón por tuberías de PVC e Polipropileno
SN8 ata diámetros de 500 mm, para facilitar a execución de obra e mellorar a capacidade hidráulica da rede.
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•

Unha vez realizado o aforo do tráfico na zona de actuación, determínase que o IMD de vehículos pesados é menor que as consideracións do proxecto primitivo, polo que se reduce o paquete de firmes pasando a MBC de 22 cm de espesor a 18 cm.

•

No proxecto orixinal, contémplase unha rede separativa para pluviais con sumidoiros sifóni cos, os cales non son necesarios polo que substitúense por sumidoiros no sifónicos.

•

Por tratarse dunha zona consolidada híbrida entre o uso industrial e residencial, óptase por
substituir a baldosa prefabricada das beirarrúas por un slurry coloreado sobre soleira de formigón que presenta unha maior capacidade portante .

•

Inclúense no presente proxecto modificado todas as actuacións necesarias para repor nas
mesmas condicións iniciais os accesos, peches e demais elementos das parcelas afectadas,
substituindo os muros de formigón por muros de mampostería, co obxecto de falicitar a execución de obra.

Non se produce variación do orzamento económico aprobado, o que da lugar a este proxecto modifi cado Nº 1 a CUSTO CERO.
A documentación do proxecto considérase completa, tendo en conta a normativa técnica de aplica ción, reunindo todos os requisitos esixidos pola Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, de 30 de
outubro, modificada pola “Ley 2/2011 del 4 de marzo de Economía Sostenible”, polo que se informa
favorablemente, polo que se informa favorablemente e proponse á súa aprobación.
Por todo o anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1º.Aprobar o proxecto modificado nº 1 Coste cero do proxecto “Urbanización da Rúa Severino
Cobas. Lavadores. fase II: Rúa Travesía de Sta. Cristina – Baixada ao Capitán, dacordo cos criterios
anteriormente indicados, e que quedan xustificados no informe da Oficina de Supervisión de Proxectos de data 1 de decembro de 2011.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a devandita proposta.
4(1445).MODIFICADO
Nº
1
“CUSTO
CERO”
DO
PROXECTO
URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. LAVADORES. FASE III: BAIXADA
AO CAPITÁN ATA O Nº 186. EXPTE. 1174/440.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de
Fomento, do 7.12.11, a que di o seguinte:
Antecedentes
A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria, do 22 de novembro do 2010, acorda a aprobación do
proxecto de “CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS - PARROQUIA
LAVADORES-VIGO. FASE III: BAIXADA Ó CAPITÁN ATA O Nº 186”. Expediente 1746/443 e na
data 3 de agosto do 2011, a Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente, acorda a
aprobación dos pregos e declarar a urxencia da tramitación da contratación das obras do citado pro xecto. Expte. 965/440.
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Con data 4 de novembro do 2011, a Xunta de Goberno Local, acordou a adxudicación das obras á
empresa MOVEX VIAL, S.L., por un prezo total de UN MILLÓN TRESCENTOS DEZANOVE MIL
NOVENTA E TRES EUROS CON SESENTA E OITO CÉNTIMOS (1.319.093,68 euros), IVE engadido.
Durante a comprobación do replanteo e execución da obra prodúcense unha serie de variacións, condicionadas pola propia dinámica da obra que levan a considerar e programar actuacións que xustifican a adaptación do proxecto de referencia, co obxeto de dar validez e presupostar as modificacións
plantexadas. As citadas modificacións responden a necesidade de recoller novas unidades de obra,
que sexan fiel reflexo das actuacións modificadas e que surxen debido a erros u omisións padecidos
na redacción do proxecto.
A continuación resúmense as modificacións máis significativas respecto do proxecto orixinal:
•

Como consecuencia da baixa calidade do terreo e da imposibilidade de aproveitar a totalidade do material que se extrae das excavacións, inclúese material procedente de préstamos.

•

Substitúense as canalización de saneamento de formigón por tuberías de PVC e Polipropileno
SN8 ata diámetros de 500 mm, para facilitar a execución de obra e mellorar a capacidade hidráulica da rede.

•

Unha vez realizado o aforo do tráfico na zona de actuación, determínase que o IMD de vehículos pesados é menor que as consideracións do proxecto primitivo, polo que se reduce o paquete de firmes pasando a MBC de 22 cm de espesor a 18 cm.

•

No proxecto orixinal, contémplase unha rede separativa para pluviais con sumidoiros sifóni cos, os cales non son necesarios polo que substitúense por sumidoiros no sifónicos.

•

Por tratarse dunha zona consolidada híbrida entre o uso industrial e residencial, óptase por
substituir a baldosa prefabricada das beirarrúas por un slurry coloreado sobre soleira de formigón que presenta unha maior capacidade portante.

•

Inclúense no presente proxecto modificado todas as actuacións necesarias para repor nas
mesmas condicións iniciais os accesos, peches e demais elementos das parcelas afectadas,
substituindo os muros de formigón por muros de mampostería, co obxecto de falicitar a execución de obra.

Non se produce variación do orzamento económico aprobado, o que da lugar a este proxecto modifi cado Nº 1 a CUSTO CERO.
A documentación do proxecto considérase completa, tendo en conta a normativa técnica de aplica ción, reunindo todos os requisitos esixidos pola Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público, de 30 de
outubro, modificada pola “Ley 2/2011 del 4 de marzo de Economía Sostenible”, polo que se informa
favorablemente, polo que se informa favorablemente e proponse á súa aprobación.
Por todo o anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1º.Aprobar o proxecto modificado nº 1 Coste cero do proxecto “Urbanización da Rúa Severino
Cobas. Lavadores. fase III: Baixada ao Capitán ata o nº 186, dacordo cos criterios anteriormente
indicados, e que quedan xustificados no informe da Oficina de Supervisión de Proxectos de data 1 de
decembro de 2011.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a devandita proposta.
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5(1446).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO
ABERTO PARA A SELECCIÓN DUNHA ENTIDADE COLABORADORA DA
SEGURIDADE SOCIAL PARA A COBERTURA DAS CONTINXENCIAS
PROFESIONAIS POR ACCIDENTE DE TRABALLO E ENFERMIDADES
PROFESIONAIS DO PERSOAL DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 21903/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe da técnica de Prevención de Riscos
Laborais, Sra. Cabeza Pereiro, do 21.11.11, conformado pola xefa do Servizo de Recursos
Humanos e polo concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal; a proposta do
concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, do 5.12.11, e o informe da técnica de
Prevención de Riscos Laborais, Sra. González Soengas, do 12.12.11, conformado pola xefa do
Servizo de Riscos Laborais, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aprobar o expediente de contratación por procedemento aberto con múltiples criterios de
adxudicación para a selección dunha entidade colaboradora da Seguridade Social para a
cobertura das continxencias profesionais por accidentes de traballo e enfermidades
profesionais do persoal do Concello de Vigo que contén o prego de cláusulas administrativas e
as prescripcións técnicas esixidas polo RD 1993/1995 de 7 de decembro que aproba o
regulamento das entidades colaboradoras da Seguridade Social.
2º.- Abrir o procedemento de licitación na forma legalmente prevista mediante a inserción de
anuncios no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e o Diario Oficial de Galicia.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e cincuenta e
cinco minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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