ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 17 de decembro de 2008
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
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
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira

Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás horas do día
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.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1991).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(1992).PROXECTO
DE
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
COA
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR PARA A CONTRATACIÓN E
POSTA EN FUNCIONAMENTO DUN EQUIPO DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL, NO
MARCO DO II PLAN GALEGO DE INCLUSIÓN SOCIAL. EXPTE. 38301/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 10.12.08, o informe de
intervención Xeral do 11.12.08, e de acordo co informe-proposta da xefa de Sección de Planificación
de Servizos Sociais, do 28.11.08, conformado polo xefe e a concelleira da Área de Benestar Social, a
Xunta de Goberno local acorda:
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Prestar aprobación ao convenio de cooperación entre a Secretaría Xeral do Benestar da Xunta de
Galicia e o Concello de Vigo para a contratación e posta en funcionamento dun equipo de inclusión
sociolaboral para persoas residentes no termo municipal, para os anos 2009 e 2010, no marco do II
Plan Galego de Inclusión Social, cunha achega autonómica de cento oitenta mil euros (180.000,00.euros) no 2009 e de cento oitenta mil euros (180.000,00.- euros) par o ano 2010).
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR E O
CONCELLO DE VIGO, PARA A CONTRATACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DUN EQUIPO DE
INCLUSIÓN SOCIOLABORAL, NO MARCO DO II PLAN GALEGO DE INCLUSIÓN SOCIAL.
En Santiago de Compostela,

de de 2009
REUNIDOS

Dunha parte:
Don Anxo Manuel Quíntana González, Vicepresidente da Igualdade e do Benestar, da Xunta de Galicia, en
virtude do Decreto 213/2005, do 3 de agosto, actuando en nome e representación da Xunta de Galicia, no uso
das facultades que lle veñen atribuídas no artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e
do seu Presidente, e no Decreto 232/2005, do 11 de agosto, polo que se fixa a estrutura orgánica dos
departamentos da Xunta de Galicia, modificado polos Decretos 332/2005, do 18 de agosto e 454/2005, do 1 de
setembro, e no acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de marzo de 1991 (DOG nº 82, do 30 de abril de
1991).
Doutra parte:
Dona María Xosé Méndez Piñeiro, que actúa en nome e representación do Concello de Vigo en virtude da súa
condición de concelleira-delegada da Área de Benestar Social e en uso das facultades que ten atribuídas por
resolución do 5 de xullo de 2007.
Ambas as dúas partes, no nome e representación no que concorren e coa capacidade legal suficiente para este
acto
EXPOÑEN
I.- De acordo cos principios de planificación e coordinación, inspiradores entre outros, da Lei 4/1993, do 14
de abril, de servizos sociais, a Administración Autonómica realizará a planificación xeral dos servizos sociais,
coordinando a súa actuación coa das administracións locais, e a de estas entre si, así como coas demais
entidades prestadoras de servizos sociais, coa finalidade de atender de forma ordenada e global ás
necesidades, sacarlles rendemento aos recursos dispoñibles, garantir a calidade na prestación dos servizos e
evitar os desequilibrios territoriais. E en virtude do Decreto 232/2005, do 11 de agosto, modificado polos
Decretos 332/2005, do 18 de agosto e 454/2005, do 1 de setembro, polos que se establece a estrutura orgánica
dos departamentos da Xunta de Galicia e o Decreto 517/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a
estrutura orgánica da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar compételle a actuación nesta materia.
II.-A súa vez, o artigo 4 da Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais, configura estes como un sistema
integrado orientado á prestación programada de atención e servizos que posibiliten a mellora na calidade de
vida e a participación das persoas ou grupos, especialmente daqueles que sofren algún tipo de carencia,
marxinación ou desatención selectiva, así como a prevención e eliminación das causas que estean na orixe
daquelas situacións.
III.- En virtude das competencias exclusivas no ámbito de asistencia social que lle corresponden, a
Comunidade Autónoma promulgou a Lei 9/1991, do 2 de outubro, galega de medidas básicas para a inserción
social, parcialmente modificada pola Lei 1/1999, do 5 de febreiro e pola Lei 16/2004, de 29 de decembro co

obxecto de abordar de forma sistemática a problemática da pobreza e da exclusión social, atribuíndo aos
concellos funcións de cooperación coa Xunta de Galicia na aplicación da mesma e nos termos nela
establecidos.
IV.- O II Plan Galego de inclusión elaborouse de acordo cos principais obxectivos en materia de protección e
inclusión social adoptados pola Unión Europea nos cumios de Lisboa e Niza do ano 2000 e 2001
respectivamente, e actualizados mediante a comunicación da Comisión de 22 de decembro de 2005 e
posteriores informes conxuntos da Comisión e Consello “un novo marco para a coordinación aberta das
políticas de protección social e inclusión social na Unión Europea”, e son os seguintes: a) asegurar a
inclusión social activa de todos promovendo a participación no mercado laboral e loitando contra a pobreza e
a exclusión entre as persoas e colectivos máis marxinados, b) garantir o acceso de todos aos recursos, dereitos
e servizos sociais básicos para a participación na sociedade, c) asegurar a boa coordinación das políticas de
inclusión, implicando a todos os niveis aos axentes pertinentes.
V.-Tendo en conta, polo tanto estes obxectivos e o carácter multidimensional da pobreza e da exclusión
social o II Plan Galego de Inclusión Social abordase, desde unha formulación estratéxica, centrada en dar
respostas globais e integradas, que respondan ás necesidades dos grupos e persoas con maiores desvantaxes
sociais, potenciando a máxima coordinación e proximidade territorial posible.
VI.- Un dos obxectivos estratéxicos do plan é aumentar a participación no mercado de traballo dos colectivos
máis desfavorecidos, mediante políticas activas e personalizadas centradas en lograr a súa inserción
sociolaboral.
VII.- Para a consecución deste obxectivo deseñáronse actuacións específicas no marco do II Plan Galego de
Inclusión Social, que precisan a colaboración dos concellos xa que dispoñen de competencias no ámbito dos
servizos sociais, e constitúen a administración máis próxima aos cidadáns, entre as que se atopan o presente
convenio. O obxectivo xeral do mesmo é promover a inserción social e laboral dos colectivos en situación ou
grave risco de exclusión social, mediante o desenvolvemento de itinerarios individualizados e integrais de
inserción, desde unha perspectiva ligada ao territorio, a través da contratación e posta en funcionamento dun
equipo de inclusión sociolaboral..
VIII. Hai que sinalar que este convenio tramítase ao abeiro do disposto na Orde da Consellería de Economía e
Facenda do 11 de febreiro de 1998, modificada polas Ordes do 27 de novembro de 2000 e 25 de outubro de
2001, que posibilita a tramitación anticipada de expedientes de gasto, no exercicio anterior ao dos
orzamentos, sempre que exista crédito axeitado e suficiente no proxecto de orzamentos do exercicio do ano
seguinte aprobados polo Consello da Xunta de Galicia, neste momento en trámite parlamentario
IX.- A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, unha vez establecidas as prioridades en materia de
inclusión social, considera de interese continuar a desenvolver unha liña de colaboración, a través dun
convenio co Concello de Vigo para o desenvolvemento de actuacións no marco do II Plan Galego de Inclusión
Social. Considerando a fundamental importancia de establecer servizos públicos consolidados e próximos á
poboación na atención dos colectivos máis desfavorecidos, onde non resulta posible promover a concorrencia
pública para a concesión dunha subvención para tal fin.
Con esta finalidade a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e o Concello de Vigo subscriben o presente
convenio de colaboración de acordo coas seguintes
CLÁUSULAS
PRIMEIRA. Obxecto.
É obxecto do presente convenio, regular o marco de colaboración entre a Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar e o Concello de Vigo para a contratación e posta en funcionamento dun equipo de inclusión
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sociolaboral para persoas e colectivos en situación ou risco de exclusión social, residentes no termo municipal
que integran o Concello de Vigo, no marco do II Plan Galego de Inclusión Social.
SEGUNDA. Contido.
O Concello de Vigo procederá, con cargo ao orzamento do presente convenio á contratación do persoal que,
no seu caso precise, entre profesionais da área social nun número non inferior a tres, para a posta en
funcionamento do equipo de inclusión sociolaboral.
Así mesmo, con cargo ao orzamento do presente convenio o Concello de Vigo poderá financiar medidas de
acompañamento social vinculados aos itinerarios de inserción das persoas beneficiarias, sempre e cando
exista remanente unha vez cubertos os gastos de persoal especificados no parágrafo anterior.
O equipo de inclusión sociolaboral terá como obxectivo esencial promover a inserción social e laboral dos
colectivos en situación ou grave risco de exclusión social, mediante o desenvolvemento de itinerarios
individualizados e integrais de inserción, desde unha perspectiva ligada ás potencialidades do territorio e ao
seu tecido social e productivo.
Os itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, previo diagnóstico social e profesional, serán
deseñados polo equipo coa participación activa das persoas destinatarias, adecuándoos ás características
persoais, sociais e profesionais das mesmas. En todo caso os itinerarios estableceranse para actuar sobre
todas as carencias das persoas beneficiarias e nos tempos que o seu diagnóstico aconselle. Incluirán un
conxunto de servizos, prestacións e accións de orientación, formación e emprego e cando as circunstancias o
requiran, actividades de desenvolvemento persoal e de adquisición de habilidades sociais.
A metodoloxía de intervención deberá estar configurado polos seguintes elementos, sen prexuízo de posibles
novas directrices que poidan ser elaboradas pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar:
• Definición de obxectivos persoais, profesionais e de busca de emprego.
• Establecemento dun contrato ou compromiso.
• Determinación dos recursos a empregar.
• Programación das actividades.
• Avaliación e seguimento do itinerario.
TERCEIRA. Persoas beneficiarias.
Serán persoas beneficiarias das accións de inserción sociolaboral deseñadas polo equipo de inclusión
sociolaboral aquelas, que residindo no Concello de Vigo, se atopen en situación ou grave risco de exclusión
social, e con especiais dificultades para acceder ao mercado de traballo, esta situación será determinada
polos servizos sociais de atención primaria ou por outros axentes sociais de recoñecida competencia.
CUARTA. Obrigas do Concello de Vigo.
Todas aquelas obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e, en
especial:
1.
2.
3.
4.

Realizar a actividade obxecto do convenio.
Facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Acción Social, así como pola Intervención
Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas e o Tribunal de Contas, no exercicio das súas
funcións de fiscalización e control.
Cumprimento do contido no anexo ao presente convenio relativo á protección de datos de carácter persoal
para o ficheiro “inclusión social”.
Non difundir sen a previa autorización da Dirección Xeral de Acción Social calquera información que
afecte aos procedementos e resultados das intervencións que se deseñen no marco deste convenio.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adecuar a metodoloxía das actuacións, así como a de recollida e proceso de datos de seguimento de
beneficiarios ás fórmulas que no seu caso propoña a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar así,
como os instrumentos xustificativos do gasto ás fórmulas que no seu caso propoña a Dirección Xeral de
Acción Social, para o conxunto do plan.
Participar nas accións de coordinación, información e sensibilización relacionadas co obxecto do
convenio que, se é o caso, realice a Dirección Xeral de Acción Social.
Incluír na publicidade que se realice das actividades desenvolvidas no marco deste convenio a imaxe
corporativa do II Plan Galego de Inclusión Social, así como a información do financiamento por parte da
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia.
Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos
termos esixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, así como,
cantos estados contables e rexistros específicos sexan esixidos polas bases reguladoras da subvención coa
finalidade de garantir o adecuado exercicio das facultades de comprobación e control.
Axustarse na execución das accións aos obxectivos que no seu caso estableza a Dirección Xeral de Acción
Social.
Acreditar a realización do obxecto así como a aplicación dos fondos ao fin destinado de acordo co
establecido na cláusula sexta deste convenio.
Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos
electrónicos, en tanto podan ser obxecto de comprobación e control.
Adoptar as medidas de difusión contidas no artigo 12, apartado 8 da Lei 14/2004 do 29 de decembro, de
medidas tributarias e réxime administrativo.
Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos contemplados nos artigos 32 e 33 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Cumprir cantas outras obrigas se deriven da execución do disposto neste convenio.

QUINTA. Coordinación e control.
En atención ó imprescindible desenvolvemento coordinado do II Plan Galego de Inclusión Social, a Secretaría
Xeral do Benestar exercerá as funcións de coordinación dos equipos de Inclusión sociolaboral existentes na
Comunidade Autónoma, tanto os dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar como
os dependentes de entidades locais, sen prexuízo da asignación de funcións de respaldo ao equipo coordinador
central do II Plan Galego de Inclusión Social, dependente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e
Benestar, para a coordinación técnica destas actividades.
SEXTA. Orzamento.
Para a realización das actividades obxecto do presente convenio cuxo devengo corresponda ao ano 2009, a
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a través da Dirección xeral de Acción Social, achegará a
cantidade de cento oitenta mil euros (180.000,00.- euros) con cargo á aplicación orzamentaria
05.41.312F.460.0 do proxecto de orzamentos da comunidade autónoma de Galicia para o ano 2009.
Para o financiamento das actividades que correspondan á anualidade do 2010 a Vicepresidencia da Igualdade
e do Benestar achegará a cantidade de cento oitenta mil euros (180.000,00.- euros) con cargo aos orzamentos
da comunidade autónoma para o ano 2010.
En ambos casos ditos importes quedarán supeditados á existencia de crédito adecuado e suficiente nas
aplicacións orzamentarias sinaladas no proxecto de Lei de presupostos da Comunidade Autónoma Galega
para o ano 2009 e na partida orzamentaria destinada a este fin dos orzamentos para o ano 2010,
respectivamente.
SÉTIMA. Forma de pagamento.
Respecto á forma de pagamento estarase ao disposto na proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para 2009, ao establecido na Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia e
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demais normativa de desenvolvemento, ao establecido no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se
desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.
Os pagamentos efectuaranse previa xustificación polo Concello de Vigo, dos gastos realizados e do
cumprimento da finalidade para a que é concedida a axuda, así como da aplicación dos fondos destinados ao
efecto. Esta xustificación realizarase mediante certificación do órgano que teña atribuída na devandita
entidade as correspondentes facultades de control e acompañarase das facturas orixinais, nóminas, boletíns
de cotización a Seguridade Social, documentos de retención do imposto da renda sobre as persoas físicas, así
como, dos documentos xustificativos dos pagos.
Ata o 80% da contía total concedida, o pagamento poderá facerse efectivo mediante libramentos parciais a
conta da liquidación definitiva a medida en que o Concello da Vigo xustifique os gastos realizados na forma
prevista anteriormente.
Antes de facer efectivo o 20% restante o concello deberá presentar unha declaración complementaria do
conxunto das axudas solicitadas (tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución para o
mesmo proxecto obxecto deste convenio) das distintas administracións públicas competentes ou de calquera
dos seus organismos. Así mesmo, deberá presentar certificación do cumprimento das actividades obxecto do
convenio e a memoria explicativa do desenvolvemento das distintas actuacións.
O importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con
subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou
internacionais, supere o custo total da actividade que vai desenvolver o beneficiario.
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención
concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados,
nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.
OITAVA. Comisión de seguimento.
Créase unha Comisión Mixta Paritaria para a coordinación, seguimento e avaliación das actuacións
estipuladas no presente convenio, que estará integrada por dous representantes da Dirección Xeral de Acción
Social e por dous representantes do Concello de Vigo.
Esta Comisión Mixta presidida por un dos representantes da Dirección Xeral de Acción Social, velará polo
cumprimento dos obxectivos fixados no convenio e reunirase cando así o solicite algunha das partes, e cando
menos unha vez durante o período de vixencia do convenio.
NOVENA. Inexistencia de relación laboral.
A subscrición do presente convenio non implicará relación contractual algunha entre a Vicepresidencia da
Igualdade e do Benestar e as persoas que desenvolvan as actividades que constitúen o obxecto do mesmo, de
xeito que por este concepto non se lle poderá esixir responsabilidade algunha, nin directa nin subsidiaria, polo
acontecido no desenvolvemento do convenio.
DECIMA. Causas de resolución.
Serán causas de resolución do presente convenio e darán lugar, no seu caso, ao reintegro das cantidades
percibidas, incrementadas cos xuros legais establecidos de acordo coa normativa vixente:
1. A aplicación dos fondos outorgados no convenio para fins distintos dos que motivaron a súa concesión
2. A falta de xustificación do emprego das cantidades recibidas, o que dará lugar ao reintegro das cantidades
percibidas cos xuros legais establecidos.
3. incumprimento total ou parcial de calquera das cláusulas establecidas no mesmo.

DECIMO PRIMEIRA. Duración.
O presente convenio entrará en vigor o día da súa sinatura, estendendo os seus efectos dende o día 1 de
xaneiro de 2009, e terá vixencia ata o 31 de decembro do ano 2010. En todo caso a vixencia do convenio
quedará supeditada á existencia de crédito suficiente e adecuado nas aplicacións orzamentarias sinaladas, do
proxecto de Lei de orzamentos para o ano 2009 e no futuro orzamento do 2010 desta comunidade.
DECIMO SEGUNDA. Carácter administrativo do convenio.
O presente convenio terá carácter administrativo, sen que en ningún caso poidan derivarse del dereitos ou
obrigas de carácter laboral. Os seus efectos rexeranse polo establecido nas cláusulas do mesmo e no non
previsto aplicaránselle os principios da Lei 30/2007, do 30 de outubro, polo que se aproba a Lei de contratos
do sector público, para resolver as lagoas e dúbidas que puidesen presentarse.
A Administración gozará de todas as prerrogativas inherentes á natureza administrativa do convenio.
As cuestións litixiosas xurdidas acerca da interpretación, modificación e resolución serán resoltas pola
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e contra os seus acordos poderá interpoñerse directamente
recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á comunicación do
acordo, se fose expreso. Se non o fora, o prazo será de seis meses e contarase, para o solicitante e outros
posibles interesados, a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, se
produza o acto presunto, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdicción contencioso-administrativa. Non obstante o anterior e segundo o establecido no artigo 44 da
antedita lei, o concello poderá previamente requirir á Vicepresidencia, tamén no prazo de dous meses desde a
comunicación do acordo, a derrogación, anulación ou revogación dese mediante escrito razoado e dirixido á
Vicepresidencia.
DECIMO TERCEIRA. Inclusión no Rexistro de Axudas, Subvencións e Convenios.
O concello de Vigo consinte que se inclúa e faga pública no Rexistro de Axudas, Subvencións e Convenios a
achega outorgada por medio do presente convenio, de acordo co establecido na Lei 4/2006, do 30 de xuño, de
transparencia e boas prácticas na administración autonómica galega e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo,
polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2006.
Para tales efectos o tribunal competente será o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
E en proba de conformidade cos termos do convenio, as partes comparecentes asinan e rubrican, en triplicado
exemplar, no lugar e data indicado no encabezamento.

3(1993).CONVALIDACIÓN DO CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA O
FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E O
CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 38000/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe da xefa do Servizo de fiscalizaicón, do
11.12.08 e de acordo co informe-proposta da técnica de actividades económicas, do 19.11.08,
conformado polo xefe de Sector de Benestar Social e pola concelleira-delegada de Benestar Social, a
Xunta de Goberno local acorda:
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1º.- Convalidar as actuacións do convenio de cooperación entre a Consellería de Sanidade, o Servizo
Galego de Saúde e o Concello de Vigo, asinado con data 17/07/08, para o cofinanciamento de
programas de prevención de drogodependencias, por un total de 168.000€, así como o compromiso
de achegas por parte do Concello segundo a seguinte distribución:
ANO 2008: 10.000 euros con cargo á partida 3130.2270608 e ao documento contable RC200800004953 para a actividade desenvolvida no período do ano 2008 obxecto do convenio.
ANO 2009: 48.000 euros con cargo á partida 3130.2270608 pola actividade a desenvolver no
perídodo do ano 2009 obxecto do convenio.
 Contribución da Xunta de Galicia a través da Consellería de Sanidade:110.000 euros distribuída
do seguinte xeito:
ANO 2008: 82.000 euros pola actividade desenvolvida no período do ano 2008 obxecto de convenio.
ANO 2009: 28.000 euros pola actividade a desenvolver no período do ano 2009 obxecto do
convenio.
2º.- Autorizar o gasto total de 58.000 euros, como cofinanciación do Concello de Vigo ao convenio
cooperación entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Vigo,
segundo os documentos contables de reserva de crédito que figuran unidos ao expediente.

4(1994).ADXUDICACIÓN DE CINCEIROS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE
PEREIRÓ A PETICIÓN DOS INTERESADOS. EXPTE. 8534/255.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de negociado de
Cemiterior, do 12.12.08, conformado polo concelleiro-delegado da Área, a Xunta de Goberno local
acorda:
Primeiro: Adxudicarlle ás persoas que se relacionan, segundo orde de entrada no rexistro xeral, o
cinceiro que para cada un se expresa, segundo emprazamento e número, no cemiterio municipal de
Pereiró:
NOME DO ADXUDICATARIO

Nº BOCA

BLOQUE

ZONA

Carlos Trigo Matarranz
Dolores López Alvarez
Sofia Fernádez Vila
Mª Rosa Varela Silva
Margarita García Elvira
Celia Lloret Lagos
Mª Encarnación Rodriguez Freire
Mª Angeles Pérez Castro

1
2
3
4
5
6
7
8

37
37
37
37
37
37
37
37

5
5
5
5
5
5
5
5

Manuel Pérez López
Pedro Miguel Brites Ferenández

9
10

37
37

5
5

Mª Carmen Rodríguez Pousa
NOME DO ADXUDICATARIO
Teresa Penin San Marcial
Elena Montserrat Barciela Pontevedra
Ante Majic Boras
Mª José Sánchez Seoane
Aurora Selvi Rivas
Mª Angeles Echevarria Fres
Alicia Vázquez de Toro
Rosa Fraile López
Raimundo García Rial
Mª Angeles Argibay Sánche
Esther María Zapata Añel
Nieves Iglesias Fernández
Mª Carmen Fachado García
Antonio Luis Saborido Gayoso
María de la Luz Delgado Lamela
Mª Sagrario Martínez Novas
Jose Luis Rodríguez Gómez
Edilia Pérez Rodríguez
Jacinto Luis González Oya
Mª Jesús Torres Barbosa
Vanesa Fernández Mariño
Mª Emilia Costas Juncal
Dolores Vidal Villaverde
Mercedes Riveiro Alcántara
Montserrat de la Cueva Ben
Pascua Elisabeth Cerantola Navares
Filomena Soliño Sande
Mª Teresa Gámez Kell
Francisco Javier Rico Santiago
Miguel Angel Torres Sequeiros
Mª Beatriz Ballon Cumbraos
Julio Felix Villot Villot
Francisca Elena Domínguez Salgado
Santiago Cabello Gómez
Jose Luis Domínguez Serodio
Riccardo Puccioni
Mª Elena Miralles Pereira
Concepción Fernández Carrera
Alejandra Delia Castro Reñones
Francisca Corbillón Álvarez
Amelia Sousa Rodríguez
Mª Dolores Cabaleiro Caneda
Ana María Alvarez Rial
Angela Villanueva González
Mercedes Pérez Villanueva
Josefa Rocha Rodríguez
Dolores Coello Pérez

11
Nº BOCA
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

37
BLOQUE
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

5
ZONA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Dionisio Mouriño Pino
NOME DO ADXUDICATARIO
Teresa Raña Guntin
Nélida Álvarez Lemos
Severina Pérez Fernández
Mª Gladis González de la Peña
Julia Isabel Company Dovalo
Jose Luis Rodríguez Quiroga
Felix Gutierrez Romero
Jose Roberto Alvarez García
Mª Isabel Alarcon Pérez
Mª Lourdes Vargas Sainza
Lino Garrido Riveiro
María Otero Janeiro
Mª Victoria Pereira Lois
Margarita Montero Rodríguez
Manuel José Miranda Estévez
Victor Manuel Dopeso Xesteira
Antonio Albes López
Mª Angeles Méndez Rodríguez
Sebastian Ruano Martin
Francisco Javier Carralero Gómez
Alejandro Bermudez Barreiro
Estela Maris Alonso Ferro
Manuel Campo López
Eduardo Bragado Rodríguez
Ana Outeiral Radio
Mª Isabel Radio Soto
Dolores Agulla Docampo
Luis Fernando Macho García
Jose Antonio Vázquez Serantes
Manuel Uceira López
Pablo Fernández Alejo
Manuel Montes Rodriguez
Purificación Rodríguez Miranda
Mª Concepción Desojo Aznar
Mª Cristina Ures Vergara
Mercedes Vieitez López
Josefa Casado Lamas
Leonor Carmen Piñeiro Rodríguez
Mónica Armesto Caneda
Josefa Salgado Videira
Cristina Iglesias Miramontes
Mª Teresa Ferreira Salgado
Francisco Lorenzo Mejuto
Santiago Domínguez Olveira
Begoña Elena Freire Gobantes
Aurora Alvarez Soto
Jose Carlos Turco Villaverde

59
Nº BOCA
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

37
BLOQUE
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

5
ZONA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Mª Carmen Fernández Lozano
NOME DO ADXUDICATARIO
Margarita Valenzuela Fernández
Alonso Rodríguez Galego
Julio Delio Prieto Rodríguez
Francisco González Abril
Mª Dolores Verin Domínguez
Mª Jesús Carneiro Reimondez
Dulce Mª Barbara García González
Josefa Pereira Seoane
Mª José Pérez González
Mª Carmen Rodal Costas
Valentin Arias López
Fernanda Rivas Martínez
Mª Pilar Rosales Corrales
Rosa Martínez Fernández
Alfonso Carlos Llaguno Azpeitia
Luis Sueiro González
Mª Isabel Beiras Platas
Mª Mercedes Cao Alfonso
Jose Rosales Fernández
Mª Dolores Carrera Lago
Joaquina Gómez Moreno
Rosario Riesco Aguiar
Eligio Davila Rodríguez
Elisa Cobas Toriello
Juana Manuela Martínez Rodríguez
José Iglesias Costas
Herminia Vizarraga Jimenez
Fernando Joaquin García García
Mª Carmen Caamaño Mayo
Daniel González Barreno
Mª Cristina Llorente Santamaria
Jose Antonio Brey Silva
Mª Isabel de la O Gil
Nerea García Alvarez
Emilia Fernández Barros
Prudencio González Costa
Mª Rosario Graña Daponte
D. José Antonio Lorenzo del Valle
Mª Eugenia dos Santos Ferreira
Carlos González Castrillo
Rosendo Geada Pardiñas
Mónica Rodriguez Gabin
Beatriz Viana Tomé
Tomás Rodríguez Rodríguez
Clotilde Tapias Fariñas
Mª Angeles Pérez Martín
Ernesto Obenza Vázquez

107
Nº BOCA
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

37
BLOQUE
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

5
ZONA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Bienvenido Agapito Carballa Oubiña
NOME DO ADXUDICATARIO
Josefa Varela Mondedeu
Carlos Francisco Cabaleiro Figueiras
Carmen Rodas Gil
María Guntin Seoane
Jose Carlos Santos Ares
Ana García Rodríguez
Antonio González Manso
Javier Español Ares
Adolfo Gustavo Casal Pérez
Mª José Sierra Rodríguez
Mónica Galanes Álvarez
Mª Esther Reinaldo Rodríguez
Mª Pilar Álvarez Castro
Mª Elena González Mejuto
Mª Luisa Lorenzo Carmueja
Jose Carlos Turiel de Castro
Bienvenida Jimenez Romero
Francisco Juan Álvarz Bao
Mª Purificación López Silva
Manuel Castiñeiras López
Nuria Álvarez Domínguez
Claudine Bertran Salvador
Mª Asunción Fernández López
Alvaro Lago Lago
Jose Antonio Rodríguez López
Juan Antonio Carbonell Miró
Alicia Juste Villar
Manuela Rodríguez Alonso
Francisco Rodríguez Iglesias
Mª Paz Raña Lama
Alejandro Oliveira Pardavila
Rafael González Sanmartin
Mª Gabriela Bravo Jaso
Milagros Salgueiro Fouces
Mª Luz Mariño Romay

155
Nº BOCA
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
3
4
7
9
7
10
40
74
78
134
229
239
214
266

37
BLOQUE
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
2
2
2
2
8
8

5
ZONA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4

Segundo: As adxudicacións outorganse por un prazo de cincuenta anos a contar dende a data da
liquidación do cinceiro adxudicado.
Terceiro: De conformidade co previsto no art. 7º da Ordenanza en vigor, os acordos de adxudicación
estarán condicionados o pagamento das cantidades sinaladas no apartado A.2 do artigo 5º da
Ordenanza. En todo caso, quedará sen efecto a adxudicación, sen necesidade de notificación expresa,
cando se producira o impago da totalidade ou dalgunha fracción, no prazo dun mes contado dende a
finalización do prazo para pagamento que se fixa na notificación correspondente.

5(1995).PARTICIPACIÓN DO CONCELLO DE VIGO NA XXVII EDICIÓN DO
PREMIO DE NOVELA LONGA EDUARDO BALNCO AMOR. EXPTE. 11355/331.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da técnica de Xestión da
Programación, do 9.12.08, conformado polo xefe do departamento de Cultura, o concelleiro delegado
da Área de Cultura e Animación Sociocultural e polo interventor xeral, a Xunta de Goberno local
acorda:
Aprobar o gasto de 360 € con cargo á partida 4510.462.00.00 “Premio Eduardo Blanco Amor”, do
vixente presuposto municipal, a favor do Concello de Burela, organizador da XXVII edición do
Premio de Novela “Eduardo Blanco Amor”, en concepto de participación do Concello de Vigo na
organización de dito premio.
6(1996).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE MELLORAS NA
ALAMEDA DE BEADE. EXPTE. 4290/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta de Mesa de Contratación realizada
o 15.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Unión temporal de empresas formada por Eiriña, S.L. E Imesapi,
S.L. o procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras de melloras na alameda de
Beade.(Expte 4290-446) por un prezo total de 300.954,60 euros. Todo o anterior de acordo co prego
de cláusulas administrativas particulares e o proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de
11-11-2008 e a oferta presentada.
2º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inserción 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.

7(1997).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE MELLORA
DE ALUMEADO PÚBLICO EN BARRIOS E PARROQUIAS. EXPTE. 12388/444.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación realizada
o día 15.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.Adxudicar provisionalmente a Imes Api, S.A. o procedemento negociado sen
publicidade para a contratación da mellora de alumeado público en barrios e Parroquias (expte.
12388-444) por un prezo de 133.500 euros e engadindo a execución de 65 instalacións tipo A, 200
instalacións tipo B e 112 instalacións de tipo C. Todo o anterior de acordo co proxecto e prego de
cláusulas administrativas particulares aprobado por acordo da Xunta de Goberno do 17-11-2008 e a
oferta presentada.
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Segundo.No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do
presente acordo o adxudicatario provisional terá 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 obterase de oficio
pola administración).
Constituír a garantía definitiva por importe do cinco por cento do importe de adxudicación
excluído o imposto sobre o valor engadido.

8(1998).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDADE PARA A SUBMINISTRACIÓN, ADAPTACIÓN E REFORMAS DE
EQUIPOS DE BACHEO. EXPTE 5651/445.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 15.12.08, conformada pola xefa do Servizo de Fiscalización e polo interventor xeral,
a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a A.R. Pichel, S.A. o p rocedemento negociado con publicidade para a
subministración, adaptación e reformas de equipos de bacheo. ( expte 5651-445) por un prezo total de
92.094,72 euros, un prazo de garantía de un ano para as reformas e dous anos para o vehículo e un
prazo de entrega de 100 dias, ofertando ademáis as seguintes melloras:
–
–
–
–

Capacidade do basculante 3,57 m·
A capacidade de emulsión asfáltica 1 m3
Bomba de caudal de 6.500 litros/hora.
Vehículo de 136 cv

Todo o anterior de acordo co proxecto e prego de cláusulas administrativas particulares aprobado
por acordo da Xunta de Goberno de 21-11-2008 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 obtera 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.

9(1999).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE PARA A SUBMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS PARA O SERVIZO
DE EDUCACIÓN. EXPTE 9684/332.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 15.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Comercial Automoto, S.A. o Procedemento negociado sen publicidade
para a subministración de dous vehículos para o servizo de Educación ( expte 9684-332) un Citroen C4
Picasso HDI 135 e Citroen Berlingo First X HDI 75 por un prezo total de 39.755 euros, un prazo de

garantía de dous anos e reduce o prazo de entrega en 60 días, ofertando ademáis as seguintes
melloras:
Para o Citroen C4 Picasso:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Parabrisas panorámico. Gran angular acústico.
Volante regulable en altura e profundidade.
7 airbags incluído o de xeonllos.
4 freos de discos.
Cinturóns de seguridade con pretensor e limitador de esforzo.
Elevalunas eléctricos dianteiros.
Peche centralizado con chave,
Regulador e limitador voluntario de velocidade
Freo de man automático eléctrico
Encendido automático das luces de emerxencia en caso de freada brusca

Para o Citroen Berlingo:
–
–
–
–
–
–

Airbag do conductor
Bandexa portaobxectos baixo o teito cabina
Volante regulable en altura
Indicador de mantenemento
Chan de zona de carga con alfombra de goma
Proteccións laterais anchas en cor negro.

Todo o anterior de acordo co proxecto e prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por
acordo da Xunta de Goberno de 11-11-2008 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 obtera 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.

10(2000).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN
PUBLICIDADE PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DA OFICINA DE PERSOAL DO
CONCELLO DE VIGO. EXPTE 12444/444.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 15.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Umrer, S.L.

na súa opción 2 o p rocedemento negociado sen
publicidade para a execución das obras da oficina de persoal do concello de Vigo( expte 12444-444) por un
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prezo total de 149.000 euros, un prazo de garantía de tres anos e un prazo de execución de 45 días
laborables, ofertando ademáis as seguintes melloras valoradas en 25.996,78 euros:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistema de climatización (frio-calor) con sistema inverter e bomba de calor con instalación de
termostatos controlados a distancia por infravermellos.
Caixoneiras de carcasa en aceiro (excepto tapas e frontais) de 0,8 mm e pintado epoxi
Caixones en aceiro e con extracción do 90%
Armarios en aceiro de 0,8 mm pintados en epoxi
Plataforma nivelable de 80 mm no armario minicompacto
Armarios pechados de aceiro e 0,8mm pintados en epoxi con pechadura en vez de estanterias
abertas de arquivo.
Unha porta de paso máis a instalar no acceso dende a oficina ó servizo de mulleres.
Trasdosado de parede no despacho da xefa de Area para illar a humidade
Instlación de tabiques armario totalmente integrado na instalación para ter máis capacidade de
almacenamento na oficina

Todo o anterior de acordo co proxecto e prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por
acordo da Xunta de Goberno de 24-10-2008 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 obtera 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.

11(2001).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE PARA A SUBMINISTRACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOCAL GIS
FASE I. EXPTE. 3583/113.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación realizada
o día 15.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.Adxudicar provisionalmente ó “Centro de Observación y Teledetección Espacial,
S.A. (COTESA)” o procedemento negociado sen publicidade para a subministración e implantación de Local
Gis Fase I (expte 3583-113) por un prezo total de 53.360 euros e un prazo de execución de 45 dias,
ofertando ademais a execución das tarefas seguintes e recollidas na cláusula 11 do prego de
prescricións técnicas:
–
–
–
–
–
–
–

Proceso 4-1, tarefa 6 e 8
Proceso 4-3, tarefa 4 e 8
Proceso 4-4, tarefa 6, 9 e 10.
Proceso 4-5, tarefa 3
Proceso 4-6 tarefa 1
Proceso 4-7, tarefa 1
Proceso 5-1, 5-2, 5-3 , tarefas todas.

–
–

Proceso 5-4, tarefas 1, 2, 3 e 4.
Proceso 5-5, tarefas 1, 2 e 3

Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por acordo da
Xunta de Goberno do 05-12-2008 e a oferta presentada.
Segundo.No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do
presente acordo o adxudicatario provisional terá 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 obterase de oficio
pola administración).
Constituír a garantía definitiva por importe do cinco por cento do importe de adxudicación
excluído o imposto sobre o valor engadido.

12(2002).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE PARA A SUBMINISTRACIÓN DO PROXECTO DE COBERTURA DE
BANDA ANCHA NA PRAZA DE AMÉRICA, PRAZA DA INDEPENDENCIA E ZONA
PEONIL DO CALVARIO. EXPTE 3455/113.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación realizada
o día 15.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
Primeiro.Adxudicar provisionalmente a “Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A.” o
procedemento negociado sen publicidade do proxecto de cobertura de banda ancha na praza de
América, Praza da Independencia e zona peonil do Calvario. (expte. 3455-113) por un prezo total de
60.000 euros e un prazo de execución de 30 dias, unha vez conseguidos os permisos necesarios e
aprobado o plan de execución.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por acordo da
Xunta de Goberno do 05-12-2008 e a oferta presentada.
Segundo.No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inserción no perfil do contratante do
presente acordo, o adxudicatario provisional terá 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 obterase de oficio
pola administración).
Constituír a garantía definitiva por importe do cinco por cento do importe de adxudicación
excluído o imposto sobre o valor engadido.

13(2003).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE PARA A SUBMINISTRACIÓN DA ACTUALIZACIÓN DE DISCOS
CX 400. Expte. 3487/113.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 15.12.08, conformada pola xefa de fiscalización e polo interventor xeral, a Xunta de
Goberno local acorda:
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1º.- Adxudicar provisionalmente a Ednom, S.L. O p rocedemento negociado sen publicidade da
actualización da torre de discos CX 400. (expte 3487-113) por un prezo total de 57.688,08 euros, e un
prazo de execución de 60 dias, a ampliación consistirá no subministro dunha nova cabina marca
Clariion, modelo C4-120 de EMC cunha bandexa de discos adicional .
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por acordo
da Xunta de Goberno de 05-12-2008 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 obtera 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.

14(2004).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE PARA A CONTRATCIÓN DAS OBRAS DE REFORMA DO
MERCADO MUNICIPAL DA PEDRA. EXPTE. 2590/104.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 15.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Agrupconsa, S.L. o procedemento negociado sen publicidade para a
contratación das obras de reforma do mercado municipal da Pedra. (expte 2590-104) por un prezo total de
182.098,18 euros, e un prazo de execución de tres meses, un prazo de garantía das obras de un ano.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto aprobado
por acordo da Xunta de Goberno de 05-12-2008 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 obtera 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.

15(2005).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DUNHA NOVA GRADA NO CAMPO DE FÚTBOL DO MEIXOEIRO. EXPTE. 8122/333.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 15.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Aldasa Constructora, S.L.U. o p rocedemento

negociado sen
publicidade para a contratación das obras de construcción dunha nova grada no campo de fútbol do Meixoeiro
(Expte 8122-333) por un prezo total de 89.495,00 euros, e un prazo de execución de 3 meses e 20

dias, un prazo de garantía das obras de un ano. Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas
administrativas particulares e o proxecto aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 05-12-2008 e
a oferta presentada. Comprmetese asimesmo a xestionalos residuos da obra coa empresade xestion
Sogama, S.A. e adscribir a obra dous enxeñeiros de camiños.
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 obtera 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.

16(2006).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DUN
VEHÍCULO PARA O SERVIZO DE PATRIMONIO HISTÓRICO. EXPTE. 4256/307.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 15.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Rofervigo, S.L. o procedemento negociado sen publicidade para a
contratación da subministración dun vehículo para o servizo de Patrimonio Histórico (Expte 4256-307)

Nissan X-trail 2.0 cDi 150 cv 4X4 por un prezo total de 28.450,07 euros, e un prazo de execución
de dous meses, un prazo de garantía de 5 anos. Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas
administrativas particulares e técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 21-1-2008 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 obtera 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.

17(2007).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE PARA A SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE
FUMES PARA O SERVIZO DE BOMBEIROS. EXPTE. 892/213.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 16.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
1º(2007).- Adxudicar provisionalmente a Iturri, S.A. o procedemento negociado sen publicidade para
a subministración de equipos de extracción de fumes para o servizo de Bombeiros (expte 892-213)
por un prezo total de 64.254,00 euros, e un prazo de entrega de 60 dias, un prazo de garantía de 18
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meses anos. Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e técnicas
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 05-12-2008 e a oferta presentada.
2º(2007).- 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 obtera 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.

18(2008).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE PARA A SUBMINISTRACIÓN DE MOBILIARIO PARA O SERVIZO
DE BOMBEIROS. EXPTE. 893/213.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 16.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
1º(2008).- Adxudicar provisionalmente a Iturri, S.A. o procedemento negociado sen publicidade para
a subministración de mobiliario para o servizo de Bombeiros (expte 893-213) por un prezo total de
43.816,00 euros, e un prazo de entrega de 60 dias, un prazo de garantía de 18 meses. Todo o
anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e técnicas aprobado por acordo
da Xunta de Goberno de 05-12-2008e a oferta presentada.
2º(2008).- 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 obtera 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.

19(2009).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE PARA A SUBMINISTRACIÓN DE MOBLES DE COCIÑA PARA O
SERVIZO DE BOMBEIROS. EXPTE. 891/213.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 16.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
1º(2009).- Adxudicar provisionalmente a El Corte Ingles, S.A. o procedemento negociado sen
publicidade para a subministración de mobles de cociña para o servizo de Bombeiros (expte 891213) por un prezo total de 48.997,00 euros, e un prazo de entrega de 60 dias, un prazo de garantía
de 18 meses. Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e técnicas
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 05-12-2008 e a oferta presentada.

2º(2009).- 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 obtera 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.

20(2010).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO
SEN PUBLICIDADE PARA A SUBMINISTRACIÓN DUN VEHÍCULO PARA O SERVIZO
DO LABORATORIO MUNICIPAL. EXPTE. 2081/313.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 16.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Rofervigo, S.L. o procedemento negociado sen publicidade para
a subministración dun vehículo para o servizo do Laboratorio Municipal (expte 2081-313) Nissan
Primastar 2.0 dCi 115 cv Premium Combi 6 por un prezo total imposto de matriculación incluído de
28.489,78 euros, e un prazo de entrega de 25 dias, un prazo de garantía de 5 anos. Todo o anterior
de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e técnicas aprobado por acordo da
Xunta de Goberno de 02-12-2008 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 obtera 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.

21(2011).ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A
SUBMINISTRACIÓN DE BALAUSTRADA E CARTELERÍA PARA PARQUES INFANTIS.
EXPTE. 4180/446.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 16.12.08, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Excluir as ofertas presentadas por Rey Procesos de Fundición, S.L. Por no cumplir coas
condicións técnicas e Sinais Atlántico por non aportar características técnicas dos materias ofertado.
2º.- Adxudicar provisionalmente a Contenur España, S.L. l o lote 1 carteis do p rocedemento aberto para
a subministración de balaustrada e cartelería para parques Infantis. (expte 4180-446) por un prezo total de
377 euros cartel e un prezo total do contrato de 32.000 euros, e un prazo de entrega de unha semana
e un prazo de garantía de 15 anos. Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas
particulares e técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 03-11-2008 e a oferta
presentada.
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3º.- Adxudicar provisionalmente a Moycosa, S.A.l o lote 2 valado do p rocedemento aberto para a
subministración de balaustrada e cartelería para parques Infantis. (expte 4180-446) por un prezo do metro
lineal do valado de 72,81 euros e un prezo total do contrato de 178.000 euros, e un prazo de
entrega de dúas semanas e un prazo de garantía de 11 anos. Todo o anterior de acordo co prego de
cláusulas administrativas particulares e técnicas aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 03-112008 e a oferta presentada.
4º.- No prazo dos 10 dias hábiles seguintes a inxerción no perfil do contratante do presente acordo os
adxudicatarios provisionais terán 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 obtera 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.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e catorce minutos.
Como secretaria dou fe.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

