BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
CELEBRADA O DÍA 22 DE SETEMBRO DE 2011.

Na Casa do Concello de Silleda, sendo as TRECE HORAS E CUARENTA MINUTOS
do día VINTEDOUS DE SETEMBRO DE DOUS MIL ONCE, baixo a Presidencia da Sra.
Alcaldesa Dª. PAULA FERNANDEZ PENA, reúnese a Xunta de Goberno Local, en sesión
ordinaria, de primeira convocatoria, coa asistencia dos tenentes de Alcalde Dº MANUEL CUIÑA
FERNANDEZ e Dº MATÍAS RODRÍGUEZ DA TORRE e os concelleiros Dª MARGARITA
CAMPOS ESPIÑO e Dº ANTONIO COUSO ÁLVAREZ a Interventora Municipal DONA
ISABEL PERNAS SANCHEZ e da Secretaria da Corporación DONA PAULA MARIA
SUAREZ COTELO.
A Sra. Alcaldesa declara aberta a sesión que se desenvolve conforme á Orde do Día
seguinte:

1º.- CONTRATACIÓN.-

1º.- CONTRATACIÓN.

1.1.- Adecuación e modernización de equipamentos comerciais.
Visto que lle foi concedida ao Concello de Silleda unha subvención por parte da
Consellería de Economía e Industria para adecuación e modernización de equipamentos
comerciais por importe de 135.000,00 € a repartir en dúas anualidades de acordo coa seguinte
distribución:
-

67.500,00 € para o exercicio 2011.
67.500,00 € para o ejercicio 2012.

Visto que se considera necesario arranxar as seguintes rúas dos núcleos urbáns de Silleda
e A Bandeira: Rúa Morón, Alfonso Trabazo e Braña do Medio no núcleo urbán de Silleda e a rúa
Parque no núcleo urbán de Bandeira asi como a peatonalización da rúa Cartagena.
Visto o proxecto redactado polo arquitecto técnico José Abel Mato Meijome con data de
9 de setembro de 2011.
Visto o informe asinado polo Arquitecto asesor do Concello con data 15 de setembro de
2011 no que se informa que a documentación do proxecto está completa e adecuada aos
condicionamentos exisibles ao proxecto, en harmonía e suxeita ó contido establecido no artigo

107 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
Visto que con data de 15 de setembro de 2011 aprobouse o proxecto por acordo da Xunta
de Goberno Local.
Visto que coa mesma data procedeuse á asinar a acta de replanteo de conformidade co
artigo 110 da LCSP e visto o informe de procedemento e lexislación aplicable de Secretaría de
data 22 de setembro de 2011.
Visto que o importe do contrato ascende a 152.542,37 euros máis 27.457,63 euros de IVE,
parece que o procedemento máis adecuado é o procedemento negociado sen publicidade.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa delegación de competencias otorgada
por resolución de alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por unanimidade acorda
PRIMERO.

Iniciar o procedemento de adxdicación do contrato de obras.

SEGUNDO. Que se redacte o correspondente Prego de Cláusulas Administrativas Particulares
que han de rexir o contrato e o proceso de adxudicación.
TERCEIRO. Que polo Interventor municipal se faga a retención de crédito, que acredite que
existe crédito suficiente e adecuado para financiar o gasto que comporta a
celebración de este contrato e que emita informe sobre a fiscalización previa ou
crítica do gasto.
1.2.- Melloras na rede de abastecemento de núcleos rurais no Concello de Silleda:
parroquia de Cortegada e parroquia de Saídres.
Visto que de conformidade co RD 835/2003, de 27 de xuño polo que se regula a
Cooperación Económica do Estado ás Inversións Locais, modificado polo RD 1263/2005 de 21
de outubro, Orden de Desenrolo e aplicación do citado Real Decreto, de 31 de xaneiro de 2006
e demaís Instruccións da Dirección Xeral de Administración Local, autorizouse pola Deputación
a obra correspondente ao Plan Provincial de Cooperación, anualidade 2011.
Visto que con data 20 de maio de 2011 e número de rexistro de entrada 2090 comunícase
por parte da Deputación de Pontevedra que non existe obxección ás obras solicitadas polo
Concello que consisten na mellora de abastecemento nos núcleos rurais de Silleda , nas
parroquias de Cortegada e Saidres.
Visto que a subvención otorgada é a seguinte:

Total orzamento

Administración
Xeral do Estado

Deputación
Provincial

Concello
de Silleda

93.450,37 €

37.380,15 €

28.035,11 €

28.035,11 €

Visto o proxecto redactado polos inxenieiros técnicos industriais Fidel Gude Sampedro
e Javier González Casanova (GAIA enxeñería).
Visto informe de Secretaría de data 21 de setembro sobre lexislación aplicable e
pocedemento a seguir.
Visto o informe asinado polo Arquitecto asesor do Concello con data 22 de setembro de
2011 no que se informa que a documentación do proxecto está completa e adecuada aos
condicionamentos exisibles ao proxecto, en harmonía e suxeita ó contido establecido no artigo
107 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa delegación de competencias otorgada
por resolución de alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por unanimidade acorda:
PRIMERO.

Aprobar proxecto "MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO DE
NÚCLEOS RURAIS NO CONCELLO DE SILLEDA: PARROQUIA DE
CORTEGADA E PARROQUIA DE SAÍDRES."

SEGUNDO. Que se leve a cabo o replanteo do Proxecto de obras, de conformidade co el artigo
110 da Lei 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos do Sector Público.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Sra. Presidenta levántase a sesión as catorce
horas, extendéndose a presente acta, do que como Secretaria, dou fe.
A ALCALDESA,

A SECRETARIA,

