ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 27 de febreiro de 2009
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
Dª María Jesús Lago Rey
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira

Dª Laura López Atrio
Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e trinta e cinco minutos do díavintesete de febreiro do 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 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. González Yebra-Pimentel.
Antes do inicio da deliberación dos asuntos incluídos na orde do día o Sr. Alcalde da a benvida ao novo titular da Asesoría Xurídica do Concello, Sr. González Yebra-Pimentel.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
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1(200).- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE
ÁMBITOS RÚAS SEVILLA E VALENCIA. EXPTE. 60/440.

HUMANIZACIÓN

Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 19.02.09, conformada pola xefa do Servizo de Fiscalización e polo
interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Unión Temporal de Empresas formada por Eiriña, S.L
(50% participación) e Imesapai, S.A. (50% participación) o lote 1 do procedemento aberto
para a contratación das obras de humanización da rúa Sevilla (expte 66-440) por un prezo
total de 2.019.229,95 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 278.514,48 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 11, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 39 persoas das
que 37 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.
Aportar 11 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 221.893,40 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas
cos materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 19-01-2009 e a oferta presentada.
2º.- Adxudicar provisionalmente a Unión Temporal de Empresas formada pola UTE Movexvial S.L. (30% participación)-Construcciones Deportivas Indepo, S.L. (70% participación).o
lote 2 do procedemento aberto para a contratación das obras de humanización da rúa Valencia (expte 66-440) por un prezo total de 1.911.680 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 263.680 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 11, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 35 persoas das
que 35 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.

Aportar 11 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 210.080 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 19-01-2009 e a oferta presentada.
3º.- No prazo dos 10 días 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.
Xustificante de ter aboado os anuncios de licitación, non procede neste caso.
A relación do persoal mínimo que se vai a adcribir ó contrato, deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional. Asimesmo indicarase si a procedencia do mesmo é da
plantilla propia ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido.

2(201) ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN ÁMBITO RÚA ZARAGOZA (ENTRE REGUEIRO E TARRAGONA). EXPTE. 61/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 19.02.09, conformada pola xefa do Servizo de Fiscalización e polo
interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Hidroscivil, S.L. (CIF B-36759652) o procedemento negociado sen publicidade para a contratación das obras de humanización do ámbito da rúa
Zaragoza (expte 61-440) por un prezo total de 606.188,31 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 83.612,18 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 4, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 15 persoas das
que 13 terán presencia permanente na obra.
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Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescripcións técnicas ao 4 %
Aportar 4 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 66.614,10 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 19-01-2009 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.
Xustificante de ter aboado os anuncios de licitación, non procede neste caso.
A relación do persoal mínimo que se vai a adcribir ó contrato, deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional. Asimesmo indicarase si a procedencia do mesmo é da
plantilla propia ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido.

3(202) ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN ÁMBITOS RÚAS ILLAS BALEARES E ILLAS CANARIAS. EXPTE. 62/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 25.02.09, conformada pola xefa do Servizo de Fiscalización e polo
interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Movexvial, S.L. (CIF B-36.684.157) o lote 1 do procedemento aberto para a contratación das obras de humanización da rúa Illas Baleares (expte
62-440) por un prezo total de 1.869.804 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE
é de 257.904 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:

Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 12, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 38 persoas das
que 36 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.
Aportar 12 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 205.485 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 19-01-2009 e a oferta presentada.
2º.- Adxudicar provisionalmente a Movexvial, S.L. (CIF B-36.684.157) o lote 2 do procedemento aberto para a contratación das obras de humanización da rúa Illas Canarias (expte
62-440) por un prezo total de 1.981.349,60 euros IVE incluído (a cota correspondente o
IVE é de 273.289,60 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 12, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 40 persoas das
que 38 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.
Aportar 12 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 217.735 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 19-01-2009 e a oferta presentada.
3º.- 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:
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−

−
–
–

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.
Xustificante de ter aboado os anuncios de licitación, 346,03 euros por lote.
A relación do persoal mínimo que se vai a adcribir ó contrato, deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional. Asimesmo indicarase si a procedencia do mesmo é da
plantilla propia ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido.

4(203) ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN ÁMBITOS RÚA URZÁIZ (ENTRE GRAN VÍA E GREGORIO FERNÁNDEZ E ENTRE
GREGORIO FERNÁNDEZ E GREGORIO ESPINO). EXPTE. 64/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 25.02.09, conformada pola xefa do Servizo de Fiscalización e polo
interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Unión Temporal de Empresas formada por Eiriña, S.L
(50% participación) e Imesapai, S.A. (50% participación) o lote 1 do procedemento aberto
para a contratación das obras de humanización da rúa Urzaiz (Gran Vía – Gregorio Fernández) (expte 64-440) por un prezo total de 1.663.707,50 euros IVE incluído (a cota correspondente o IVE é de 229.476,90 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 9, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 33 persoas das
que 31 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.
Aportar 9 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 182.825 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 19-01-2009 e a oferta presentada.

2º.- Adxudicar provisionalmente a Hidroscivil S.L. (CIF: B-36.759.652) o lote 2 do procedemento aberto para a contratación das obras de humanización da rúa Urzaiz (Gregorio
Fernández-Gregorio Espino) (expte 64-440) por un prezo total de 1.466.792,50 euros IVE
incluído (a cota correspondente o IVE é de 216.109,31 euros) e coas seguintes prestacións
adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 9, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 33 persoas das
que 31 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.
Aportar 11 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 48 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 60 meses.
Destina a cantidade de 172.175 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 19-01-2009 e a oferta presentada.
3º.- 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.
Xustificante de ter aboado os anuncios de licitación, 346,03 euros por lote.

A relación do persoal mínimo que se vai a adcribir ó contrato, deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional. Asimesmo indicarase si a procedencia do mesmo é da
plantilla propia ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a maiores
sobre o mínimo esixido
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5(204) ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN RÚA
VENEZUELA (ENTRE GRAN VÍA E CAMELIAS). EXPTE 65/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 19.02.09, conformada pola xefa do Servizo de Fiscalización e polo
interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Espina Obras Hidráulicas, S.A. (CIF A-15168156) o procedemento negociado sen publicidade para a contratación das obras de humanización da
rúa Venezuela (expte 65-440) por un prezo total de 370.825 euros IVE incluído (a cota
correspondente o IVE é de 51.148,28 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 4, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 12 persoas das
que 10 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.
Aportar 4 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 36 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 48 meses.
Destina a cantidade de 40.750 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 19-01-2009 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.
Xustificante de ter aboado os anuncios de licitación, non procede neste caso.
A relación do persoal mínimo que se vai a adcribir ó contrato, deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional. Asimesmo indicarase si a procedencia do mesmo é da
plantilla propia ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido.

6(205) ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN RÚA
SIMÓN BOLÍVAR (ENTRE VENEZUELA E ECUADOR). EXPTE. 66/440.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo coa proposta da Mesa de Contratación
celebrada o día 20.02.09, conformada pola xefa do Servizo de Fiscalización e polo
interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Adxudicar provisionalmente a Espina Obras Hidráulicas, S.A. (CIF A-15168156) o procedemento negociado sen publicidade para a contratación das obras de humanización da
rúa Simón Bolivar (expte 66-440) por un prezo total de 418.319,72 euros IVE incluído (a
cota correspondente o IVE é de 57.699,27 euros) e coas seguintes prestacións adicionais:
Aporta como persoal a maiores sobre o mínimo esixido de maneira permanente en obra o
número de 4, sendo o total do persoal a adscribir a execución da obra o de 13 persoas das
que 11 terán presencia permanente na obra.
Incrementa a aportación ao control de calidade na porcentaxe do 2 % pasando o 2% fixado
no prego de prescripcións técnicas ao 4 %.
Aportar 4 persoas procedentes da situación legal de desemprego dentro do incremento de
persoal proposto e con presencia permanente na obra.
Incrementa o prazo de garantía en 36 meses respecto do prazo de 12 meses fixados no prego
de cláusulas administrativas particulares, co que o prazo total de garantía é de 48 meses.
Destina a cantidade de 45.969,20 euros á execución de melloras o proxecto relacionadas cos
materiais e acabados superficiais e a protección fronte o aparcamento ilegal.
Todo o anterior de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
aprobado por acordo da Xunta de Goberno de 19-01-2009 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.
Xustificante de ter aboado os anuncios de licitación, non procede neste caso.
A relación do persoal mínimo que se vai a adcribir ó contrato, deberá ser nominal e
indicando a categoría profesional. Asimesmo indicarase si a procedencia do mesmo é da
plantilla propia ou procedente do desemprego. Incluirase tamén o persoal ofertado a
maiores sobre o mínimo esixido.
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E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e trinta e
cinco minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

