ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 1 de outubro de 2008
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
Dª Elena Maure Noia
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza
Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª Laura López Atrio
D. Xesús López Carreira

NON ASISTEN:
D. Xulio Calviño Rodríguez

Dª María Jesús Lago Rey
D. Angel Rivas González
Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e corenta minutos do día un de outubro de dous mil oito e baixo a
presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, 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, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo
Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. Blanco Serrano.
Antes do inicio do debate dos asuntos comprendidos na orde do día, o Sr. Domínguez Olveira manifesta que
quere que conste en acta o seu agradecemento aos membros do grupo municipal socialista polo seu apoio na
última sesión plenaria solidarizándose con él, condenando as ameazas e inxurias das que foi obxecto.
Seguidamente, a Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1518).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(1519).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DO PROXECTO DE REFORMA E
ADAPTACIÓN DO AUDITORIO MUNICIPAL. EXPTE. 2751/335.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación realizada o
24.09.08, conformada pola xefa de fiscalización e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Oreco, S.A. a execución das obras de reforma e adaptación do Auditorio
Municipal (Expte. 2751-335) por un prezo total de 813.870 euros, un incremento do prazo de garantía de 36
meses e comprometéndose a execución das seguintes melloras valoradas na súa totalidade en 8.166 euros:
–
–

Substitución do tipo de conducto de climatización previsto, empregando o tipo “Climaver Neto” en lugar do
“Climaver Plus”, co fin de acadar unha maior atenuación acústica.
Substitución do refrixerante “R407c” polo “R410a” nas máquinas de climatización, tendo que troca-la
marca comercial destas pasando de “Climaventa” a “Ciatesa” co fin de acadar un mellor COP e mellor
rendemento. u en praz Todo iso de acordo co proxecto e pregos de condicións técnicas e administrativas
aprobados pola Xunta de Goberno de 07-07-2008 e a oferta presentada ”

S.ext.urx. 1.10.08

Todo o anterior de acordo co proxecto e prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por acordo da
Xunta de Goberno de 14-07-2008 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inxerción no perfil do contratante do presente acordo o
adxudicatario provisional tera que presentar a seguinte documentación:
–
–
–

–

A acreditativa de estar ó día no cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Seguridade Social
e coa Xunta de Galicia. (respecto das do concello de Vigo se obterá de oficio pola administración).
Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación excluído o imposto
sobre o valor engadido.
Presentar compromiso da empresa Eléctricidad EYP, S.L. polo que esta se comprometa a executar a porción
das obras correspondente a clasificación no grupo I, subgrupo 1, categoría C. Así como inscripción desta no
Rexistro de empresas subcontratistas de obras.
Presentar compromiso da empresa Altair Ingeniería y Aplicaciones, S.A. polo que esta se comprometa a
executar a porción das obras correspondente a clasificación no grupo J, subgrupo 2, categoría C. Así como
inscrición desta no Rexistro de empresas subcontratistas de obras.

3(1520).- ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
IMPLANTACIÓN INICIAL, XESTIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA TRADICIONAL E FOLK. EXPTE. 9317/332.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación realizada o
1.10.08, a Xunta de Goberno Local, acorda:
Adxudicar definitivamente a Galega de Recursos Educativos Avanzados, S.L. o procedemento aberto da
implantación inicial, xestión e desenvolvemento do Proxecto de Escola Municipal de Música Tradicional e Folk
(Expte. 9317-332) por un prezo total de 928.128 euros para os catro anos de contrato. Todo iso de acordo co
proxecto e pregos de condicións técnicas e administrativas aprobados pola Xunta de Goberno de 07-07-2008 e a
oferta presentada ”
O desglose do prezo do contrato por anualidades é o seguinte:
ANO
2008
2008
2009
2010
2011
2012

EUROS
73.844
42.000
221.532
221.532
221.532
147.688

Observacións
gastos de explotación
gastos de implantación
+ I.P.C. que corresponda
idem
idem
idem

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e corenta e tres minutos.
Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.

