
           
CONCELLO DE REDONDELA

Nº14/2014

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO
O DÍA 13 DE OUTUBRO DE 2014

ORDE DO DÍA
 1 .APROBACIÓN DE SER O CASO DA ACTA 13 DE DATA 25/09/2014.
 2 ADXUDICACIÓN CONTRATO DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.

Na Casa do Concello,  sendo as  catorce  horas  do día  trece  de outubro de dous mil 
catorce,  baixo  a  Presidencia  do  alcalde  Javier  Bas  Corugeira  e  a  asistencia  dos/as 
concelleiros/as:  Miguel  Ángel Álvarez Ballesteros,  María Teresa París  Blanco,  Julio 
Alonso Monteagudo, Jesús Crespo López, María José Barciela Barros, Erminda Quelle 
Fernández,  Ana María  Alonso Alonso,  Arturo  González  Barbeiro,  Cándido Vilaboa 
Figueroa,  Eduardo  José  Reguera  Ocampo,  Luís  Alberto  Orge  Míguez,  Digna  Rosa 
Rivas  Gómez,  Antonio  Cabaleiro  Millares,  Leonardo  Cabaleiro  Couñago,  Antonio 
Vázquez Saco, José García Míguez, Cecilia Pérez Orge, Xoan Carlos González Campo 
e Alfonso Blanco Pérez, tamén asistiu o interventor do Concello Ángel Santamariña Rivera, 
actuando como secretaria a secretaria xeral da corporación Ana Begoña Merino Gil, constitúese 
o Pleno do Concello, en sesión extraordinaria, conforme á convocatoria é de acordo coa Orde do 
Día

Escusa  a  súa  asistencia  a  concelleira  Leticia  González  Guisande  pola  súa  recente 
maternidade.
INCIDENCIAS
O Concelleiro Miguel Ángel Álvarez Ballesteros incorporouse a sesión no debate do 
punto dous da orde do día.

Con carácter previo ao tratamento dos asuntos incluídos na Orde do Día, a Corporación 
garda un minuto de silencio en lembranza das vítimas da violencia de xénero.-
O presidente declara aberta a sesión, en primeira convocatoria, procedéndose a tratar o 
primeiro punto da Orde do Día.

1.APROBACIÓN DE SER O CASO DA ACTA 13 DE DATA 25/09/2014.
ANTECEDENTES.
Dado conta do borrador da acta da última sesión do pleno do Concello, celebrada con 
carácter ordinario o día 25.09.2014, da que se da conta.
INTERVENCIÓNS.
A concelleira Cecilia Pérez Orge solicita a rectificación da mesma na mención que se 
realiza sobre que a celebración da sesión no Multiusos da Xunqueira, foi efectivamente 

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 1 - 26



           
CONCELLO DE REDONDELA

decisión do Alcalde pero non é certo que fora previamente óída a Xunta de Voceiros.
VOTACIÓN E ACORDO.

Sometido o asunto a votación ordinaria, o pleno do Concello, por unanimidade dos/as 
concelleiros/as presentes, sendo vinte votos a favor (10 do PP, 7 do PSdeG-PSOE, 2 do 
BNG  E  1  de  AER.),  aprobou,  nos  seus  propios  termos,  a  acta  de  referencia 
incorporando a indicada corrección.
2, ADXUDICACIÓN CONTRATO DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

ANTECEDENTES
Visto o ditame da Comisión Informativa de Servizos Sociais de data  09 de outubro de 2014,  
que transcrita di:

“Mediante resolución da Alcaldía de data 17 de marzo de 2014 iniciouse o expediente 
para a contratación do Servizo de axuda no fogar do Concello de Redondela, por un 
prazo inicial de tres (3) anos, prorrogable por dous períodos de dous (2) anos e un (1) 
respectivamente,  cun  valor  estimado  de  1.650.000,00  euros,  IVE  incluído  e  cun 
orzamento máximo anual que ascende a  275.000,00 €, incluíndo o IVE de aplicación 
que é o 4% para SAF-Dependencia e 10% para SAF-Libre concorrencia, calculado este 
sobre estimación dun servizo de 14.126,03 horas/anuais de SAF-Dependencia e 3.685 
horas/anuais de SAF-Libre concorrencia,  a licitar mediante  procedemento aberto, por 
ser o procedemento ordinario e en función de que toda persoa interesada poida presentar 
unha proposición, ao abeiro do artigo 157 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de 
novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público 
(en adiante TRLCSP).

Por acordo do Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada o 27 de marzo de 2014 
aprobáronse  os  pregos  de  cláusulas  administrativas  e  os  de  prescricións  técnicas, 
aprobouse o expediente de contratación e o gasto correspondete ao ano 2014 con cargo 
ao  crédito  existente  na  aplicación  2331A/22709  do  estado  de  gastos  do  orzamento 
vixente.

O día 7 de maio de 2014 tivo lugar o acto de exame das declaracións responsables e 
apertura da catro proposicións presentadas ao procedemento aberto para a contratación 
do Servizo de axuda no fogar do Concello de Redondela, co resultado que se reflicte na 
acta da reunión que a continuación se transcribe:

“Constituída a Mesa e examinados os asentos no correspondente libro rexistro, resulta que 
se presentaron catro proposicións.

Tras  examinar  as  declaracións  responsables  do  licitadores  presentados  á  licitación,  a 
Presidencia ordena que se proceda á apertura do sobre núm. A) Referencias técnicas co 
resultado que se reflicte a continuación: 

Plica núm. 1:  Presentada por  don Nonito Gutiérrez Crespo, con DNI núm 35245334L, 
en representación da empresa Servizos Sociais a Comunidade, SL (SSAC, SL), con CIF 
núm. B94078524 e domicilio social en Pontevedra, Mourente, na avenida de Montecelo, 5, 
baixo; correo electrónico: ssacsl970@gmail.com, que inclúe o Proxecto no que se detalla 
o proxecto técnico, a relación de persoal, a metodoloxía de calidade do servizo, xestión e 
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responsabilidade empresarial, formación, convenio colectivo, saúde laboral, o compromiso 
de subrogación e anexos con documentación complementaria.

Plica núm. 2: Presentada por  dona Mª Concepción Massa Gutiérrez del Álamo, con 
DNI  núm.  36077905J,  en  representación  da  empresa  Valoriza  Servicios  a  la 
Dependencia, SL, con CIF núm. B85621159 e domicilio social en Madrid, no Paseo de la 
Castellana, 83-85; correo electrónico: licitaciones.syv@sacyr.com, que inclúe o Proxecto 
no que se detalla o proxecto descritivo do servizo, a relación de persoal, a metodoloxía de 
calidade,  xestión  e  responsabilidade  empresarial,  subrogación  do  persoal,  plan  de 
formación e outros documentos de interés.

Plica núm. 3: Presentada por dona Sofia Currás Guerrero, con DNI núm. 30631664B, en 
representación da empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, SA, con  domicilio social en 
A Coruña, na estrada de Arteixo, 21; correo electrónico: scurras@eulen.com, que inclúe o 
Proxecto no que se detallan as referencias técnicas, recursos humanos, metodoloxía de 
calidade, xestión e resposabilidade social empresarial, compromiso de subrogación e plan 
de formación. 

Plica núm. 4: Presentada por don José Vicente Ortega Rey, con DNI núm.12755002F, 
en representación da empresa Clece, SA, con CIF núm. A80364243 e domicilio social en 
Valladolid, na avenida del Euro, 7, baixo; correo electrónico: jvortega@clece.es, que inclúe 
o Proxecto no que se detalla o proxecto descritivo dos traballos, a relación de persoal, a 
metodoloxía de calidade, xestión e responsabilidade social corporativa, prazas en centros 
de día en caso de urxencia,  compromiso de subrogación, plan de formación continuada, 
procedementos de mellora e excelencia e innovacións no servizo.

Unha  vez  abertos  os  devanditos  sobres  A)  Referencias  técnicas que  conteñen  a 
documentación para a valoración dos criterios cuxa cuantificación dependa dun xuízo de 
valor previstos na cláusula 10ª do Pregos de cláusulas administrativas particulares que 
rexen este procedemento, a Mesa acorda remitir a documentación aportada á  traballadora 
social  do  Concello,  dona  Alejandra  Fernández  Conde,  para  que  emita  informe  de 
valoración das ofertas segundo os devanditos criterios.

A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as catorce horas e doce minutos da 
data fixada no encabezamento, para constancia do tratado, redáctase a presente acta, que 
asino xunto co Presidente, de todo o que, como secretaria, dou fe.”

Unha vez emitido pola traballadora social do Concello, con data do 3 de setembro de 
2014,  o  informe  de  valoración  das  ofertas,  e  ao  xurdir  dudas  acerca  da  solvencia 
economica  e  financeira  e  técnica  ou  profesional  da  empresa  Servicios  Sociais  a 
Comunidade, SLU que por outra banda non alcanzaba segundo o devandito informe a 
puntuación  mínima  de  20  puntos  na  parte  de  Referencias  técnicas,  requeríuselle  á 
empresa  para  que  en  base  ao  disposto  na  cláusula  13  do  Prego  de  cláusulas 
administrativas particulares que rexen á licitación, presentase a documentación esixida 
no apartado F) da cláusula 17.2 do devandito Prego. 

Ao mesmo tempo solicitouse ás empresas Valoriza Servicios a la Dependencia, SL e 
Clece, SA aclaracións sobre ás prazas ofertadas en centros de día e o período temporal 
no que ofrecían esas prazas.

Unha  vez  emitido  pola  traballadora  social  do  Concello  o  informe  de  valoración 
definitivo, tras as aclaracións realizadas polas empresas, e examinada a documentación 
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presentada por  Servicios Sociais a Comunidade, SLU  pola secretaria xeral municipal 
que emitiu un informe ao respecto,  o 11 de setembro de 2014 constituiuse de novo a 
Mesa de Contratación co resultado que se reflicte na acta da reunión que a continuación 
se transcribe:

“Constituída a Mesa, procédese ao exame do informe de valoración da documentación 
contida  nos  sobres A)  Referencias  técnicas cuxa cuantificación depende dun xuízo de 
valor segundo os criterios de valoración previstos na cláusula 10ª do Pregos de cláusulas 
administrativas particulares que rexen este procedemento, emitido pola traballadora social 
do Concello, dona Alejandra Fernández Conde, que transcrito di:

“Asunto:  Proposicións  presentadas  para  tomar  parte  no  concurso  para  a  contratación  do 
Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Redondela

Informe: O prego de cláusulas administrativas que rexen a citada contratación establece como 
criterios para a adxudicación non avaliables por cifras ou porcentaxes e dependentes dun xuízo  
de valor, os seguintes:

“CRITERIOS NON AVALIABLES POR CIFRAS OU PORCENTAXES

Mellor proxecto técnico da prestación do servizo, ata 40 puntos. 

As ofertas que non superen os 20 puntos serán descartadas e non continuarán o proceso de  
licitación. 

Efectuarase a valoración sobre os indicadores que se citan: 

· Dotación e organización dos recursos humanos profesionais, así como a congruencia  
das funcións asinadas, apoios técnicos de equipo, cualificación idónea dos profesionais  
aportados, realización acreditada en programas similares, formación acreditada, categorías de  
contratación, xornada contratada, fidelización de contratos do persoal, todo isto referido tanto a  
persoal a subrogar como de nova incorporación, proporción de técnicos de servizos sociais por  
traballadoras auxiliares e usuarios.. Puntuación máxima do sub-apartado 8 puntos.

· Calidade do proxecto de prestación do servizo, xestión, organización e funcionamento do 
mesmo. Puntuación máxima do sub-apartado 8 puntos. 

· Oferta  de  prazas  urxentes  en  centros  de  día  ou  residencias  sen  custo  para  a  
administración e para o usuario. Puntuación máxima do sub-apartado 7 puntos.

· Plan de formación con indicación de horas anuais, contidos e temporalización. Puntuación  
máxima do sub-apartado 3 puntos. 

· Organización, estrutura interna e medios en materia de prevención de riscos e saúde 
laboral, responsabilidade social e empresarial, aplicación de medidas de conciliación de vida  
familiar e laboral, medidas de promoción da igualdade, medidas de promoción da integración  
sociolaboral de persoas con diversidade funcional, medidas en materia de autoprotección e  
emerxencia e melloras laborais a maiores do convenio sectorial. Puntuación máxima do sub-
apartado 8 puntos. 

· Procedementos de mellora e de excelencia, acreditado con certificacións ISO, e FQM ou  
equivalentes, indicación a acreditación expresa do mesmo e/ou equivalencias acreditadas por  
E.C.A. (Entidades Acreditadoras da Administración). Puntuación máxima do sub-apartado  3 
puntos. 

· Innovacións no servizo,  non referidas a medios materiais,  e que supoñan unha mellora  
cualitativa na prestación medible con indicadores obxectivos e avaliables. Puntuación máxima  
do sub-apartado 3 puntos. 
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A suma dos sub-apartados correspondentes non poderá superar os 40 puntos totais.”

VALORACIÓN:

Mellor proxecto técnico da prestación do servizo (ata 44 puntos)

Previamente á avaliación do sobre A e como xustificación da mesma efectúase un resumo da 
documentación técnica presentada polas distintas empresas, efectuando os comentarios ou 
valoracións das mesmas en relación cas cláusulas do Prego que rexe esta contratación.

SERVIZOS SOCIAIS A COMUNIDADE S.L

-  Segundo  índice,  achega  a  seguinte  documentación:  proxecto  técnico,  relación  persoal, 
metodoloxía  calidade  servizo,  xestión  e  responsabilidade  empresarial,  formación,  convenio 
colectivo, saúde laboral, compromiso subrogación e anexos.

-  No  Proxecto  Técnico  realizan  unha  presentación  da  empresa,  obxectivos,  atencións  a 
desenvolver onde inclúen unha serie de atencións ou servizos de carácter complementario, 
destinatarios  do  servizo,  avaliacións  e  seguimentos,  horarios  da  prestación  e  método 
planificación (fases de desarrollo do SAF).

-  Na  relación  de  persoal  describen  a  través  dun  cadro  o  persoal  de  nova  incoporación 
encargado do SAF do Concello de Redondela, incluíndo cargo, titulacións, xornada, funcións e 
experiencia; sen mencionar ao persoal a subrogar.

- Como pilares da súa metodoloxía enumeran a xestión e calidade.

-  A  responsabilidade  empresarial  é  avalada  coa  póliza  de  responsabilidade  civil  (Mapfre 
Industrial) e polo medio da empresa Previsonor.

- A experiencia baséase nos traballos realizados na Administración Local, na Administración 
Autonómica, no ámbito privado e con entidades privadas sen ánimo de lucro.

- Dispoñen de rexistro e da preceptiva autorización de inicio de actividades.

-  Programa  de  formación;  formación  continua,  cun  convenio  de  colaboración  asinado  coa 
Universidade da Coruña e coa entidade de formación Aulatel de Vigo e Psicoeduca S.L de A 
Coruña. Certificado de profesionalidade. Fan entrega do R.R.I.

- In-aplicación do II Convenio Colectivo de Axuda a Domicilio de Galicia, de febreiro de 2010 e 
dilixenciado na Xunta de Galicia.

- Saúde Laboral: metodoloxía-evaluación.

- Compromiso de subrogación, de todos os empregados/as actuais do SAF do Concello de 
Redondela.

- Documentación, anexos.

Conclusións: Non se menciona a proporción de técnicos de SS.SS por traballadoras, auxiliares 
e usuarios. Escasa mención aos apoios técnicos de equipo. Non presentan oferta de prazas 
urxentes en centros de día ou residencias. O plan de formación presentado resulta insuficiente. 
Non  contemplan  a  aplicación  de  medidas  de  conciliación  da  vida  familiar  e  laboral,  de 
promoción da igualdade e de promoción da integración sociolaboral de persoas con diversidade 
funcional. Non mencionan procedementos de mellora e excelencia. In-aplicación do II Convenio 
Colectivo. Escasa mención ás innovacións no servizo.

Valoración: 17,5 puntos. Ao non superar a oferta os 20 puntos, Servizos Sociais a Comunidade 
S.L queda descartada e non continuará o proceso de licitación.
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EMPRESAS PRESTADORAS
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR SSAC S.L

INDICADORES

Dotación e organización 
dos recursos humanos 

profesionais

8 puntos

Congruencia das funcións asinadas  (1 punto) 1

Apoios técnicos de equipo  (1 punto) 0

Cualificación idónea dos profesionais aportados  (1 punto) 1

Realización acreditada en programas similares (1 punto) 1

Formación acreditada  (1 punto) 1

Categorías de contratación e xornada contratada  (1 punto) 0,5

Fidelización de contratos do persoal  (1 punto) 1

Proporción de técnicos de ss.ss por traballadoras e usuarios  (1 punto) 0

Calidade do proxecto
8 puntos

Xestión  (2,68 puntos) 2

Organización  (2,66 puntos) 2

Funcionamento  (2,66 puntos) 2

Oferta prazas urxentes 
en C.Día ou Residencias

7 puntos

C.Día  (3,5 puntos) 0

Residencia  (3,5 puntos) 0

Plan de formación con 
indicación de horas 

anuais
3 puntos

Contidos  (1,5 punto) 0,50

Temporalización  (1,5 punto) 0,50

Organización, estructura 
interna, medios

8 puntos

Prevención de riscos e saúde laboral (1 punto) 1

Responsabilidade social e empresarial (1 punto) 1

Aplicación de medidas de conciliación de vida familiar e laboral
(1 punto) 0

Medidas de promoción da igualdade   (1 punto) 0

Medidas de promoción da integración sociolaboral de persoas con 
diversidade funcional (1 punto) 0

Medidas en materia de autoprotección e emerxencia (1 punto) 1

Melloras laborais a maiores do convenio sectorial (2puntos) 0

Procedementos de 
mellora e de excelencia

3 puntos

Certificación ISO ou equivalente
Certificación FQM ou equivalente

Acreditación ou equivalencias por E.C.A
0

Innovacións no servizo
3 puntos

Medios NON materiais
Mellora cualitativa na prestación medible con indicadores obxectivos e 

avaliables.
2

PUNTUACIÓN TOTAL 17,5

CLECE S.A
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-  Segundo índice, achega a seguinte documentación: proxecto descritivo dos traballos, relación 
de persoal, metodoloxía de calidade, xestión e responsabilidade social corporativa, prazas en 
centros  de  día  en  caso  de  urxencia,  compromiso  de  subrogación,  plan  de  formación 
continuada, procedementos de mellora e excelencia e innovacións no servizo.

-   Proxecto  descritivo  dos  traballos:organización,  xestión  e  metodoloxía  para  a  xestión  do 
servizo (recepción de solicitude de servizo e arquivo, asignación de auxiliar SAF, presentación 
do  auxiliar/visita  inicial,  realización  das  tarefas,  seguemento  do  servizo,  comunicación  de 
incidencias,  protección  de  datos  persoais,  vixilancia  da  saúde,  comunicación  co  Concello). 
Programa  informático  (GESAD).  Sistemas de  coordinación  (coordinación  empresa-concello, 
coordinación  empresa-técnicos  municipais  de  servizos  sociais,  coordinación  con  auxiliares 
SAF, coordinación empresa-usuarios). Sistemas de avaliación e mellora da calidade.

-  Relación de persoal, a empresa aportará: un xerente do Departamento de Servizos Sociais, 
un Xefe de  Servizo-Responsable  de  Coordinación,  un Coordinador  de Servizo.  Manifestan 
asumir o compromiso de dar cumprimento aos ratios de persoal esixidos polo Concello e o 
establecido na Orde do SAF. Persoal adicional. Persoal de estructura a disposición da xestión 
indirecta do servizo  (Departamento xurídico e de persoal,  Departamento de Administración, 
Departamento  de  Prevención  de  Riscos,  Departamento  de  Calidade,  Departamento  de 
Formación, Departamentos especializados). Equipo de Dirección e Xestión do servizo (Xerente 
de Servizos Sociais, Directora Técnica, Responsable do Servizo, Xefe de Servizo). Equipo de 
atención directa (Coordinadora do SAF Municipal,  equipo de auxiliares de axuda no fogar). 
Cualidades humanas e profesionais básicas. Código de boas prácticas para a auxiliar do SAF. 
Organigrama.

-   Metodoloxía  de  Calidade,  Xestión  e  Responsabilidade  Social  Empresarial:  Medidas  de 
mellora  na  calidade  do  emprego,  actuacións  no  marco  da  RSC (en  2011,  a  empresa  foi 
certificada  pola  Xunta  como  unha  das  empresas  integrantes  da  Rede  de  entidades 
colaboradoras do II PGIS), Plan de Igualdade, capacidade financeira da empresa, política de 
selección de persoal,  estabilidade do equipo, proceso de acollida, formación e prácticas de 
novas traballadoras, medidas de inserción laboral en persoas con risco de exclusión social, 
saúde  laboral,  xestión  da  prevención  de  riscos  laborais.  Melloras  laborais  a  maiores  do 
Convenio  Sectorial  (separación  e  divorcio,  casos  de  violencia  de  xénero,  excedencias, 
protección á maternidade, lactancia, flexibilidade horaria, permisos especiais non retribuidos, 
redución  de  xornada  retribuida).  Medidas  orientadas  ás  melloras  das  condicións  laborais 
(retribución  salarial,  documentación,  roupa  de  traballo,  formación,  prevención  de  riscos 
laborais).

- Prazas urxentes en Centros de Día ou Residencias: ofertan 4 meses ao ano, únicamente en 
prazas en Centros de Día, 4 prazas en C. Día polo prazo dun mes ao ano, mentres non se  
dispón doutro recurso para o usuario.

-  Plan de Igualdade: introdución, diagnóstico (maior contratación de mulleres que de homes, 
diferenciando por áreas de negocio, menos na área de mantemento), obxectivos, medidas e 
propostas de igualdade, avaliación e seguemento das accións, ámbito persoal e cláusula final 
(establécese unha duración de dous anos). O Plan de Igualdade Grupo Clece presentado é 
asinado en Madrid o 16 de xullo de 2009.

-  Compromiso de subrogación:  comprométese a subrogar  os contratos laborais  do persoal 
adscrito ao servizo.

- Plan de Formación Continuada: compromiso en relación co plan de formación do persoal  
ofertando  20  horas  de  formación  anual  a  cada  un  dos  traballadores  adscritos  ao  servizo.  
Proceso  de  formación.  Tipos  de  formación,  inicial  (proceso  de  acollida)  e  continua  (maior 
calidade asistencial). Obtención do Título ou Certificado de Profesionalidade para a atención 
sociosanitaria  a  persoas  no  domicilio.  Modalidades  de  impartición  e  material:  modalidade 
presencial,  semipresencial,  a distancia  e teleformación.  Medios técnicos,  material  didáctico. 
Formadores  (profesionais  de  Clece  ou  a  través  de  convenios  con  formadores  externos), 
seguemento e avaliación da eficacia.  Proposta de actividades formativas (programación de 
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cursos para o persoal de atención directa e para o persoal técnico/coordinador, establecendo 
duración, obxectivos e contidos e os cronogramas de execución).

- Procedementos de mellora e excelencia: Proposta de Avaliación Continua da prestación do 
servizo (cronograma), política de xestión integrada, Proceso de Xestión de Servizos de Axuda 
no Fogar (PRE-08.04), protocolos de actuación do SAF, Manual de Boas Prácticas Ambientais 
SAF (MBP 12/02). Proposta de indicadores, instrumentos e fases da avaliación continua con 
cronograma (propoñen indicadores de calidade basados na Norma UNE 158301:2007, cadro 
de indicadores e instrumentos). Metodoloxía da enquisa (Proceso Control da Satisfación do 
Cliente-PRG-18).  Auditorías  internas.  Memoria  anual.  Certificado  Global  de  Xestión  de 
Calidade ISO 9001:2008, 14001:2004, UNE 158101:2008, 158201:2008, 158301:2008 (Bureau 
Veritas). Certificado de Prevención de Riscos Laborais (Audelco, Auditoría de Riscos Laborais 
conforme  aos  requisitos  establecidos  no  estandar  OHSAS  18001:2007).  Certificado  SA 
8000:2008 (SGS Italia). Certificado de Rexistro Sistema de Xestión da Enerxia-ISO 50001:2011 
(BSI). Diploma Implantación dun Sistema de Protección de Datos Persoais (Helas Consultores).

-  Innovacións  no  servizo:  Avaliación  de  casos  (visitas  domiciliarias).  Programa  “Clece  co 
envellecemento activo”, proposta de actividades (unha visita guiada dentro da localidade, unha 
comida  en  grupo,  proxecións  audiovisuais,  celebración  do  nadal  e  encontro/convivencia). 
Servizo de Información e Asesoramento a usuarios e familiares. Medidas para evitar a rotación 
do persoal. Traballadores con convenio de inserción. Implantación/colaboración con programas 
de voluntariado social.

Conclusións: Valórase a amplitude do proxecto presentado, especialmente os apartados de 
innovacións  e  melloras  laborais.  Non  presentan  oferta  de  prazas  urxentes  en  residencias 
(únicamente  ofertan  4  prazas  en  C.  Día  polo  prazo  dun  mes).  No  indicador  “dotación  e 
organización  dos  recursos  humanos  profesionais”  debería  terse  completado  a  información 
sobre  a  xornada  contratada  nas  categorías  dos  distintos  profesionais  e  reflexado  máis 
amplamente a proporción de técnicos de Servizos Sociais por usuarios. O Plan de Igualdade 
presentado foi asinado o 16 de xullo de 2009 e segundo o disposto na súa Cláusula Final terá  
unha duración de dous anos; da documentación presentada non se deduce que actualmente 
dipoñan dun novo Plan en vigor.

Valoración: 34,1 puntos.

EMPRESAS PRESTADORAS
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR CLECE

INDICADORES

Dotación e organización 
dos recursos humanos 

profesionais

8 puntos

Congruencia das funcións asinadas  (1 punto) 1

Apoios técnicos de equipo  (1 punto) 1

Cualificación idónea dos profesionais aportados  (1 punto) 1

Realización acreditada en programas similares (1 punto) 1

Formación acreditada  (1 punto) 1

Categorías de contratación e xornada contratada  (1 punto) 0,5

Fidelización de contratos do persoal  (1 punto) 1

Proporción de técnicos de ss.ss por traballadoras e usuarios  (1 punto) 0,8

Calidade do proxecto
8 puntos

Xestión  (2,68 puntos) 2,68

Organización  (2,66 puntos) 2,66

Funcionamento  (2,66 puntos) 2,66

C.Día  (3,5 puntos) 3
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Residencia  (3,5 puntos) 0

Plan de formación con 
indicación de horas 

anuais
3 puntos

Contidos  (1,5 punto) 1,5

Temporalización  (1,5 punto) 1,5

Organización, estructura 
interna, medios

8 puntos

Prevención de riscos e saúde laboral (1 punto) 1

Responsabilidade social e empresarial (1 punto) 1

Aplicación de medidas de conciliación de vida familiar e laboral
(1 punto) 1

Medidas de promoción da igualdade (1 punto) 0,8

Medidas de promoción da integración sociolaboral de persoas con 
diversidade funcional  (1 punto) 1

Medidas en materia de autoprotección e emerxencia  (1 punto) 1

Melloras laborais a maiores do convenio sectorial  (2puntos) 2

Procedementos de 
mellora e de excelencia

3 puntos

Certificación ISO ou equivalente
Certificación FQM ou equivalente

Acreditación ou equivalencias por E.C.A
2

Innovacións no servizo
3 puntos

Medios NON materiais
Mellora cualitativa na prestación medible con indicadores obxectivos e 

avaliables.
3

PUNTUACIÓN TOTAL 34,1

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A

- Segundo índice, achega a seguinte documentación: referencias técnicas, recursos humanos, 
metodoloxía  de  calidade,  xestión  e  responsabilidade  social  empresarial,  compromiso  de 
subrogación e plan de formación.

- Nas referencias técnicas resumen a organización e xestión do servizo estructurándoa en: 
posta  en  marcha,  inicio  do  servizo,  asignación  do  auxiliar  e  organización  de  cadrantes, 
comunicación  e  primeira  visita,  fase inicial  de  adaptación  ao  servizo,  procedementos  ante 
incidencias, coordinación interna e externa.

-  Recursos  humanos:  II  Convenio  Colectivo  para  a  actividade  de  axuda  a  domicilio  na 
Comunidade Autónoma de Galicia. Postos adscritos e funcións, ratios profesionais técnicos e 
de administración segundo a Orde de 22 de xaneiro de 2009. Programa de estabilidade en 
contratación de plantilla e medidas contra a rotación de persoal. Breve organigrama. Estructura 
do  departamento  xestor,  Recursos  Humanos,  Relacións  Laborais,  Prevención  de  Riscos 
Laborais, Administración de persoal, etc.

-  Metodoloxía de calidade, xestión e responsabilidade social empresarial. Sistema de Calidade: 
normas  xerais  do  servizo,  modelo  ISO  9001:2008,  ISO  14001  (Medioambiental),  ISO 
27001:2005 (Seguridad de la Información). Normas específicas,  sistema normativo e modelo 
EFQM de Excelencia. Sistema de calidade específico. Xestión da calidade no SAF: estratexia e 
misión,  modelo  e  regulación,  procesos e prestación do servizo,  resultados clave  e  mellora 
continua.  Indicadores  de  calidade.  Sistema  de  comunicación  e  participación.  Queixas, 
reclamacións e felicitacións. Subcomité técnico. Grupos de mellora. Responsabilidade social 
corporativa  (medidas de acción social,  proxectos de desenvolvemento socioeconómico que 
apoian a colectivos desfavorecidos, responsabilidade social en medio ambiente e medidas de 
apoio ás mulleres víctimas de violencia de xénero).
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- Compromiso de subrogación ao persoal existente na empresa adxudicataria actual e a novas 
contratacións se se producen.

- Presentan un Plan de Formación Anual. Formación inicial e plan de formación continua no 
SAF,  nº  de  horas  e  dirixido  a  auxiliares  e  ao  equipo  de  coordinación.  Certificado  de 
profesionalidade. Formación común para todo o equipo do SAF (formación on-line). Formación 
para persoal alleo á empresa.

Conclusións:  Non se  mencionan as  categorías  de  contratación  e  xornada contratada.  Non 
presentan oferta de prazas urxentes en centros de día ou residencias. No Plan de Formación 
non se desenvolve a relación de cursos de formación (obxectivo xeral, obxectivos específicos, 
duración,  contidos,  etc.).  Non contemplan a aplicación de medidas de conciliación da vida 
familiar e laboral. Escasa mención ás innovacións no servizo e ás medidas de promoción de 
igualdade.

Valoración: 25,54 puntos.

EMPRESAS PRESTADORAS
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR GRUPO 

EULEN
INDICADORES

Dotación e organización 
dos recursos humanos 

profesionais

8 puntos

Congruencia das funcións asinadas  (1 punto) 1

Apoios técnicos de equipo  (1 punto) 1

Cualificación idónea dos profesionais aportados  (1 punto) 1

Realización acreditada en programas similares (1 punto) 0,5

Formación acreditada  (1 punto) 1

Categorías de contratación e xornada contratada  (1 punto) 0

Fidelización de contratos do persoal  (1 punto) 1

Proporción de técnicos de ss.ss por traballadoras e usuarios  (1 punto) 1

Calidade do proxecto
8 puntos

Xestión  (2,68 puntos) 2,68

Organización  (2,66 puntos) 2

Funcionamento  (2,66 puntos) 2,66

Oferta prazas urxentes 
en C.Día ou Residencias

7 puntos

C.Día  (3,5 puntos) 0

Residencia  (3,5 puntos) 0

Plan de formación con 
indicación de horas 

anuais
3 puntos

Contidos  (1,5 punto) 1,2

Temporalización  (1,5 punto) 1,2

Organización, estructura 
interna, medios

8 puntos

Prevención de riscos e saúde laboral (1 punto) 1

Responsabilidade social e empresarial (1 punto) 1

Aplicación de medidas de conciliación de vida familiar e laboral
(1 punto) 0

Medidas de promoción da igualdade   (1 punto) 0,5

Medidas de promoción da integración sociolaboral de persoas con 
diversidade funcional (1 punto)

0,8
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Medidas en materia de autoprotección e emerxencia (1 punto) 1

Melloras laborais a maiores do convenio sectorial (2puntos) 1

Procedementos de 
mellora e de excelencia

3 puntos

Certificación ISO ou equivalente
Certificación FQM ou equivalente

Acreditación ou equivalencias por E.C.A
2

Innovacións no servizo
3 puntos

Medios NON materiais
Mellora cualitativa na prestación medible con indicadores obxectivos e 

avaliables.
2

PUNTUACIÓN TOTAL 25,54

VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA

- Segundo índice, achega a seguinte documentación: proxecto descritivo do servizo,  relación 
de  persoal,  metodoloxía  de  calidade,  xestión  e  responsabilidade  social  empresarial, 
subrogación de persoal, plan de formación e documentos de interese.

- Proxecto descritivo dos traballos e método organizativo do SAF. Organización de recursos 
humanos.  Proxecto  de  prestación  do  servizo,  xestión,  organización  e  funcionamento 
(metodoloxía  basada nunha xestión por  procesos e  protocolos de actuación-Plan Xeral  de 
Intervención). Oferta de prazas urxentes en centros de día ou residencias. Plan de Formación. 
Organización,  estructura interna e medio  en materia  de P.R.L e R.S.F.  Procedementos de 
mellora e excelencia. Innovacións no servizo.

-  Innovacións  metodolóxicas:  apoio  do  equipo  interdisciplinar,  comisión  de  seguemento  de 
casos  especiais,  equipo  de  apoio  en  prevención  de  riscos  psicosociais  e  programa  de 
coordinación socio-sanitaria.

- Prazas urxentes en Centros de Día ou Residencias: Comprométense a ofrecer 6 meses ao 
ano en centros de atención a persoas maiores, tanto en Centro de Día como en Residencia, 
plantexando as  seguintes  dúas opcións  de prazas  de  emerxencia:  1  praza  nun  centro  de 
atención a maiores (C.Día ou Residencia) durante un periodo de 6 meses e 6 prazas nun 
centro de atención a maiores (C.Día ou Residencia) durante un periodo de 1 mes.

- Innovacións no servizo:asignación dun teléfono móbil ás coordinadoras, cascos de telefonía, 
divulgación  do servizo,  non rotación das auxiliares,  especialización  do equipo de atención, 
teléfono nº900 de atención gratuíta aos usuarios, felicitacións, guía de teléfonos de interese e 
emerxencia, manual de dereitos e deberes a usuarios, estabilidade no emprego e fomento do 
emprego local e zonificación/criterio de proximidade.

-  Relación  de  persoal,  interdisciplinariedade.  Organigrama.  Departamentos  de  soporte: 
Financeiro, Recursos Humanos, Informática, Prevención de Riscos Laborais, Calidade. Perfil 
dos profesionais e funcións (directora de proximidade, xerente do SAF, coordinador/a do SAF e 
auxiliar). Establecen ratio de profesionais segundo a Orde de 22 de xaneiro de 2009. Auxiliar 
de axuda no fogar: titulación, funcións, capacidades e tareas.

- Metodoloxía de calidade, xestión e responsabilidade social empresarial: Plan de Calidade e 
Responsabilidade Social Empresarial.

-  Plan de Calidade: control diario do SAF, protocolos de actuación (xestión por procesos e 
protocolos de actuación: protocolos de xestión, de atención psicosocial e de atención persoal), 
control e avaliación do traballo das auxiliares, xestión de suxerencias, queixas e reclamacións, 
enquisas de satisfacción dirixidas aos beneficiarios, avaliación da calidade do servizo mediante 
visitas de seguimento, enquisas de satisfacción dirixidas aos técnicos da administración, outros 
mecanismos de control, supervisión e avaliación da xestión do SAF.
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- Dispón dun Departamento específico de Calidade, seguen o sistema de aseguramento de 
calidade basado en procesos, segundo as normas ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000, rexistrado 
por AENOR (ER-2101/2004).

-   Responsabilidade  Social  Empresarial.  Valoriza,  empresa  do  Grupo  Sacyr  Vallehermoso. 
Participa en: acción social (doazóns e proxectos de contido social), compromiso coa calidade, 
investigación,  desenvolvemento  e  innovación  (I+D+i)  e  medio  ambiente.  Responsabilidade 
empresarial respecto ao convenio en materia de formación, saúde laboral e conciliación da vida  
familiar  e  laboral.  Código  ético  da  empresa.  Código  deontolóxico  do  Grupo  Sacyr 
Vallehermoso.

- Aplicación do II  Convenio Colectivo para a actividade do servizo de axuda a domicilio na 
Comunidade Autónoma de Galicia.

-  Compromiso subrogación de persoal  e novas contratacións.  Compromiso de subrogar ao 
100% da plantilla coas mesmas condicións de traballo e a novas contratacións axustando o 
persoal ás necesidades existentes.

- No Plan de Formación Continuada ofrecen unha media anual de 40 horas de formación para o 
persoal do SAF. Valoración das novas necesidades de formación. Modalidade mixta, formación 
presencial  e formación a distancia.  Recursos humanos e materiais.  Instalacións.  Avaliación 
(inicial,  continua  e  final).  Relación  de  cursos  de  formación  impartidos  pola  empresa 
concretando  destinatarios,  obxectivo  xeral,  obxectivos  específicos,  duración,  metodoloxía  e 
contidos. Cronograma da formación anual.

- Procedementos de mellora e excelencia: Certificado AENOR de SAF, Certificado do Sistema 
de Xestión Ambiental (AENOR), Certificación ISO 14001:2004 (IQNet e AENOR), Certificado do 
Sistema de Xestión da Calidade (AENOR),  certificación ISO 9001:2008 (IQNet  e  AENOR), 
Certificación  do Sistema de Xestión  de Seguridade  e  Saúde no traballo  (Cerne  Auditores, 
conforme coa  norma OHSAS 18001:2007),  Licenza  de  Uso  da Marca  de  Garantía  Madrid 
Excelence  pola  súa  xestión  empresarial.  Igualdade de  oportunidades  e  non  discriminación 
(mencionan o  seu  Plan  de  Igualdade de Oportunidades;  políticas  activas  de  emprego con 
especial  atención  a  colectivos  desfavorecidos),  Grupo  SyV  asinou  convenio  específico  de 
colaboración  co Ministerio  de  Traballo  e  Asuntos  Sociais  para  favorecer  a  contratación  de 
mulleres vítimas de violencia de xénero.

Conclusións:  Nas  categorías  de  contratación  dos  distintos  profesionais  debería  terse 
completado  a  información  sobre  a  xornada  contratada.  En  relación  coa  Igualdade  de 
Oportunidades presentan  parte  do  Informe Anual  de  Responsabilidade  Corporativa  do  ano 
2007,  descoñecendo  se  dispoñen  de  accións  máis  recentes.  Proxecto  completo  e  máis 
adaptado ao prego que rexe a contratación e ao Servizo de Axuda no Fogar do Concello de 
Redondela. Considérase o mellor proxecto técnico.

Valoración: 38,3 puntos.

EMPRESAS PRESTADORAS
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR VALORIZA

INDICADORES
Dotación e organización 
dos recursos humanos 

profesionais

8 puntos

Congruencia das funcións asinadas  (1 punto) 1

Apoios técnicos de equipo  (1 punto) 1

Cualificación idónea dos profesionais aportados  (1 punto) 1

Realización acreditada en programas similares (1 punto) 1

Formación acreditada  (1 punto) 1

Categorías de contratación e xornada contratada  (1 punto) 0,5
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Fidelización de contratos do persoal  (1 punto) 1

Proporción de técnicos de ss.ss por traballadoras e usuarios  (1 punto) 1

Calidade do proxecto
8 puntos

Xestión  (2,68 puntos) 2,68

Organización  (2,66 puntos) 2,66

Funcionamento  (2,66 puntos) 2,66

Oferta prazas urxentes 
en C.Día ou Residencias

7 puntos

C.Día  (3,5 puntos) 3,5

Residencia  (3,5 puntos) 3,5

Plan de formación con 
indicación de horas 

anuais
3 puntos

Contidos  (1,5 punto) 1,5

Temporalización  (1,5 punto) 1,5

Organización, estructura 
interna, medios

8 puntos

Prevención de riscos e saúde laboral (1 punto) 1

Responsabilidade social e empresarial (1 punto) 1

Aplicación de medidas de conciliación de vida familiar e laboral
(1 punto) 1

Medidas de promoción da igualdade   (1 punto) 0,8

Medidas de promoción da integración sociolaboral de persoas con 
diversidade funcional (1 punto) 1

Medidas en materia de autoprotección e emerxencia (1 punto) 1

Melloras laborais a maiores do convenio sectorial (2puntos) 2

Procedementos de 
mellora e de excelencia

3 puntos

Certificación ISO ou equivalente
Certificación FQM ou equivalente

Acreditación ou equivalencias por E.C.A
2

Innovacións no servizo
3 puntos

Medios NON materiais
Mellora cualitativa na prestación medible con indicadores obxectivos e 

avaliables.
3

PUNTUACIÓN TOTAL 38,3

MELLOR PROXECTO TÉCNICO DA PRESTACIÓN DO SAF
(MÁXIMO 40 PUNTOS)

EMPRESAS 
PRESTADORAS 
DO SAF

SSAC S.L CLECE EULEN VALORIZA

PUNTUACIÓN 
TOTAL 17,5 34,1 25,54 38,3

“

A  continuación  a  secretaria  xeral  do  Concello  explica,  en  relación  a  documentación 
presentada por  Servizos Sociais  a Comunidade,  SL (SSAC, SL),  que ademais  de non 
acadar a puntuación mínima de 20 puntos na parte de referencias técnicas, se deducía 
que podía incorrer nun suposto de falta de solvencia económica e financeira e técnica ou 
profesional,  polo que se lle requeriu, en base ao disposto na cláusula 13 do Prego de 
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cláusulas  administrativas  particulares  que  rexen  á  licitación,  para  que  presentase  a 
documentación esixida no apartado F) da cláusula 17.2 do devandito Prego e que unha 
vez presentada foi examinada pola propia secretaria xeral que emitiu o informe que se 
transcribe a continuación: 

“ASUNTO.  EXCLUSION DUNHA DAS EMPRESAS LICITADORAS  DO CONTRATO DO 
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN FASE DE LICITACIÓN

Emítese o presente a requerimento do Alcalde e en cumprimento do establecido no artigo 3.a) 
do Real Decreto 1174/1987, de 18 de setembro, polo que se regula o Réxime Xurídico dos 
funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional  en  relación  á 
posibilidade  de  que  unha  das  empresas  licitadoras  resulte  excluída  do  procedemento  por 
aplicación do previsto no prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rexe dita 
contratación.

 Antecedentes  

 Atopándose  en  fase  de  tramitación  o  procedemento  indicado  e  unha  vez  realizada 
mediante o oportuno informe técnico a avaliación dos criterios dependentes dun xuizo 
de  valor  de  acordo  co  disposto  na  cláusula  10ª  do  PCAP,  resulta  que  unha  das 
entidades  licitadoras  presentadas,  SERVIZOS  SOCIAIS  A  COMUNIDADE  (SSAC)  S.L. 
non  acada  o  mínimo  de  20  puntos  e,  por  outra  banda,  da  consideración  da 
documentación presentada para acreditar ditos criterios dedúcese que podería incorrir 
nun suposto de falta de solvencia económica financieira e técnica.

 É polo que antecede que pola Alcaldía procedeuse a requerir á citada empresa para que 
acreditara  dita solvencia consonte co previsto nas cláusulas 13ª e 17ª f) do PCAP. 
Cumprimentado este extremo pola  citada empresa,  emítese o presente informe aos 
efectos de avalia-la procedencia de que por parte da Mesa de contratación se resolva 
excluir  á  mesma do  procedemento non procedendo á apertura  do sobre  B)  Oferta 
económica.

 Lexislación aplicable  

 Real Decreto Lexislativo 3/2011 polo que se aprobou o Texto Refundido da Lei de Contratos 
do Sector Público (TRLC).

 Real Decreto 1098/01, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da LCAP 
(RC)

 Consideracións xurídicas  

1) O PCAP, aprobado polo pleno do Concello o 27.03.2014 dispón o seguinte: 

Cláusula  10ª:  CRITERIOS  NON  AVALIABLES  POR  CIFRAS  OU  PORCENTAXES  Mellor 
proxecto técnico da prestación do servizo, ata 40 puntos.  As ofertas que non superen os  
20 puntos serán descartadas e non continuarán o proceso de licitación. 

2) Resulta claro que por aplicación do previsto na devandita cláusula 10ª e á vista do informe 
da traballadora social do Concello do 03.09.2014, dita empresa acadou unha puntuación de 
17,50 puntos, razón pola cal debe ser descartada, sen que continue no proceso de licitación. A 
tales efectos, a mesa de contratación deberá tomar conta desta circunstancia e resolver en 
consecuencia se ben ao atoparse nun dos supostos previstos no artigo 40 2 b) do TRLCSP o 
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acordo  que  ao  respecto  se  adopte  será  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de 
contratación.

3)  Aparte  do  que  antecede  e  en  canto  a  concorrencia  doutra  circunstancia  excluinte  do 
procedemento, aparte da indicada, con respecto á solvencia económico financieira e técnica, e 
unha vez examinada a documentación aportada pola empresa resulta o seguinte:

a) A cláusula 13ª do PCAP indica que O Concello resérvase a facultade de comprobar  
en calquera momento a veracidade da documentación presentada, ben antes da  
adxudicación  do  contrato,  ou  ben durante  a  súa  vixencia,  podendo realizar  tal  
comprobación por si mesma, ou mediante petición ao licitador ou adxudicatario de  
documentación ou informes complementarios. A tal efecto resulta legal e oportuno 
o requerimento  para aportar documentación xa que o da solvencia é un requisito 
determinante  da  aptitude  do  licitador  para  participar  no  procedemento  e, 
efectivamente, á vista da documentación aportada pola empresa podía sospeitarse 
que  carece  da  esixida  a  pesares  do  declarado  pola  mesma  na  Declaración 
responsable  presentada  na  que  consta  que  cumpre  as  condicións  establecidas  
legalmente para contratar co Concello de Redondela e coas condicións establecidas  
no prego de  clausulas administrativas  particulares  que rexen a contratación  do  
servizo de AXUDA NO FOGAR.

b) A solvencia establécese no PCAP nos seguintes terminos:

 Cláusula 4ª: Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberán acreditar a súa  
solvencia, a través, dos medios especificados na claúsula 17ª deste prego. A vista de 
dita cláusula non poden considerarse  dabondo acreditadas nin a solvencia económica 
financieira nin a técnica, do xeito requerido no PCAP,  nos seguintes extremos: 

1. Económica financeira  

Non se acredita que o patrimonio neto da empresa represente cando menos un 
25% do importe do contrato.

A declaración sobre o volume global de negocios non acredita que nos últimos 
tres anos a declaración de menor importe nos 3 últimos anos é superior ó dobre 
do prezo do contrato, ou, de tratarse de plurianuais, da anualidade máxima do 
mesmo.

2. Técnica  

Non se acreditan  traballos  semellantes realizados  no curso dos últimos tres 
anos, acreditados mediante certificado do destinatario  entre os que debe haber 
tres ou máis de contía igual ou superior a deste contrato.

 Conclusións  

A vista do que antecede, cómpre concluir que polas razóns expostas procede a exclusión da 
empresa SSAC SL do procedemento indicado sen que por mor do previsto no artigo 83 do RC 
proceda a apertura do sobre B que contén a oferta relativa aos criterios avaliables mediante 
cifras ou porcentaxes.”
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Á vista do anterior, a Mesa de Contratación, acorda, por unanimidade dos seus membros, 
excluir a empresa  Servizos Sociais a Comunidade, SL (SSAC, SL) do procedemento de 
contratación pola razóns expostas nos informes da traballadora social e da secretaria xeral 
do Concello e polo tanto non abrir a Sobre B) presentado por esta empresa, o que se lle 
deberá notificar con recurso.

De  seguido,  procédese,  en  acto  público  ao  que  asiste  un  representante  da  empresa 
Clece,SA, á  apertura  dos  Sobres  B)  Oferta  económica co  resultado  que  se  reflicte  a 
continuación: 

Plica núm. 2: Presentada por  Valoriza Servicios a la Dependencia, SL  que  ofrece os 
seguintes prezos unitarios:

SAF Dependencia
A) Prezo, sen IVE: 13,71 euros.
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE): 0,54 euros.
C) TOTAL (A + B): 14,25 euros por hora ordinaria.

SAF libre concorrencia
A) Prezo sen IVE: 13,41 euros.
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE): 1,34 euros
C) TOTAL (A + B): 14,75 euros por hora ordinaria.

Así mesmo ofrece as seguintes melloras gratuitas de entre as previstas na cláusula 11ª.2 
do Prego que rexe a contratación: 

Axuda técnica Unidades ofertadas  por 
anualidade  

Grúa de mobilización 10
Cama articulada mecánica incluído 
colchón antiescaras 10

Cama articulada eléctrica incluído 
colchón antiescaras 10

Cadeira de baño xiratoria  20
Cadeira de rodas ou sillón xeriatrico 20
Muletas, bitutores, asideiras, 
andadores, adaptadores de cadeira, 
mesa e outros similares, etc 

40

Atencións profesionais Unidades ofertadas  por 
anualidade  

Limpezas extraordinarias 200
Atencións  podolóxicas,  de 
fisioterapia, terapia ocupacional 250

Atención psicolóxica e de educación 
social 200

Outras atencións profesionais a 
especificar de titulados medios ou 
superiores 
Superiores

75

Outras atencións non incluídas nos 
apartado anteriores a especificar 
(perruquería, acompañamentos etc) 

75
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Atencións e traballos profesionais do 
servizo SAF de urxencias – 24 horas 
para atencións extraordinarias

500

Plica  núm.  3:  Presentada  por  Eulen  Servicios  Sociosanitarios,  SA  que  ofrece  os 
seguintes prezos unitarios:

SAF Dependencia
A) Prezo, sen IVE: 13,93 euros.
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE): 0,56 euros.
C) TOTAL (A + B): 14,49 euros por hora ordinaria.

SAF libre concorrencia
A) Prezo sen IVE: 13,40 euros.
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE): 0,54 euros
C) TOTAL (A + B): 13,94 euros por hora ordinaria.

Non ofrece ningunha mellora gratuita das previstas na cláusula 11ª.2 do Prego que rexe a 
contratación: 

Plica núm. 4: Presentada Clece, SA que ofrece os seguintes prezos unitarios:

SAF Dependencia
A) Prezo, sen IVE: 13,27 euros.
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE): 0,53 euros.
C) TOTAL (A + B): 13,80 euros por hora ordinaria.

SAF libre concorrencia
A) Prezo sen IVE: 13,27 euros.
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE): 1,33 euros
C) TOTAL (A + B): 14,60 euros por hora ordinaria.

Así mesmo ofrece as seguintes melloras gratuitas de entre as previstas na cláusula 11ª.2 
do Prego que rexe a presente contratación: 

Axuda técnica Unidades ofertadas  por 
anualidade  

Grúa de mobilización 10
Cama articulada mecánica incluído 
colchón antiescaras 10

Cama articulada eléctrica incluído 
colchón antiescaras 10

Cadeira de baño xiratoria  20
Cadeira de rodas ou sillón xeriatrico 20
Muletas, bitutores, asideiras, andadores, 
adaptadores de cadeira, mesa e outros 
similares, etc 

40

Atencións profesionais Unidades ofertadas  por 
anualidade  

Limpezas extraordinarias 200
Atencións  podolóxicas,  de 250
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fisioterapia, terapia ocupacional 
Atención psicolóxica e de educación 
social 200

Outras atencións profesionais a 
especificar de titulados medios ou 
superiores 
Superiores

75

Outras atencións non incluídas nos 
apartado anteriores a especificar 
(perruquería, acompañamentos etc) 

75

Atencións e traballos profesionais do 
servizo SAF de urxencias – 24 horas 
para atencións extraordinarias

500

Finalmente  a  Mesa  acorda,  por  unanimidade  dos  seus  membros,  remitir  as  ofertas 
presentadas  polos  tres  licitadores  admitidos  ao  interventor  municipal  para  que  emita 
informe  de  valoración  segundo  os  criterios  establecidos  na  cláusula  10ª  do  Prego  de 
cláusulas administrativas particulares que rexe a presente contratación.

A  Presidencia  da  por  rematado  o  presente  acto,  sendo  as  catorce  horas  e  dezaseis 
minutos  da  data  fixada  no  encabezamento,  para  constancia  do  tratado,  redáctase  a 
presente acta, que asino xunto co Presidente, de todo o que, como secretaria, dou fe.”

Segundo o acordado pola Mesa de Contratación con data do 12 de setembro de 2014 
notificouselle á empresa Servicios Sociais a Comunidade, SLU o acordo de excluila da 
licitación.

Emitido polo interventor municipal con data do 12 de setembro de 2014 o informe de 
valoración  da  oferta  económica  e  no  que  ademais  se  establecen  as  puntuacións 
definitivas, a Mesa de Contratación reuniuse o día 17 de setembro de 2014 co resultado 
que se recolle na acta que se transcribe a continuación: 

“Constituída  a  Mesa,  procédese  ao  exame  do  informe  de  valoración,  emitido  polo 
interventor  municipal,  segundo os criterios establecidos na cláusula 10ª do Prego de 
cláusulas  administrativas  particulares  que  rexe  a  presente  contratación e  no  que  se 
establecen ademais as puntuacións finais obtidas polas empresas, que transcrito di: 

“Asunto: Valoración ofertas do contrato do servizo de axuda no fogar do Concello.

A) Antecedentes:

 Expediente administrativo.
 Acta da mesa de contratación de data 7 de maio.
 Informe da traballadora social de data 5 de setembro de 2014.
 Acta da mesa de contratación de data 11 de setembro.

B) Lexislación aplicable:

 Lei 7/85, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local.
 Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o 

Texto Refundido da Lei  39/88,  de 28 de decembro,  Reguladora das 
Facendas Locais.

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 18 - 26



           
CONCELLO DE REDONDELA

 Real  Decreto  Lexislativo  3/2011,  de  14  de  novembro,  polo  que  se 
aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

 Real Decreto 500/90, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo 
Primeiro do Título VI da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das 
Facendas Locais.

 Bases de Execución do Orzamento do Excmo. Concello de Redondela 
para o ano 2014.

C) Consideracións:
Primeira: con data 11 de setembro decidiuse pola mesa de contratación que:

“…a Mesa acorda, por unanimidade dos seus membros, remitir as ofertas presentadas  
polos  tres  licitadores  admitidos  ao  interventor  municipal  para  que  emita  informe  de  
valoración  segundo  os  criterios  establecidos  na  cláusula  10ª  do  Prego  de  cláusulas  
administrativas particulares que rexe a presente contratación.”

O apartado dos criterios cuantificables mediante cifras ou porcentaxes recolle o 
seguinte:

“CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES

• 1.- Mellor oferta económica: ata 40 puntos

Esta oferta valorarase de acordo coa proporcionalidade aritmética das mesmas. Así o  
licitador presentará oferta polo prezo hora para o SAF dependencia e outra oferta polo SAF de  
libre concorrencia, valorándose segundo as seguintes fórmulas:

SAF dependencia: P = 30  

SAF libre concorrencia: P=  10  

Puntuación total = SAF dependencia + SAF libre concorrencia

• 2.- Melloras gratuítas no servizo: Ata 20 ptos

Valoráranse coma melloras económicas distintas da anterior, as que se comprendan  
nos ámbitos que se definen, e cos indicadores referidos. As melloras só serán valoradas se  
conteñen ofertas en todos os conceptos e celdiñas relacionadas nos cadros. No caso contrario  
non se considerarán: 

 
Axudas  técnicas, con indicación da intensidade de uso que se indica no cadro seguinte,  

sen  custo  para  o  Concello  nin  para  a  persoa  usuaria,  e  incluirá  o  transporte  a  domicilio,  
montaxe e desmontaxe, mantemento e transporte de retorno: Puntuación parcial deste sub-
apartado, 6 puntos.

Axuda técnica
Unidades  de 
valoración  por  
anualidade 

Puntos  por  unidade 
de valoración (*) 

Unidades  ofertadas  por 
anualidade

Puntuación 
parcial 

Grúa  de 
mobilización 

5 0,4
10 0,8

Cama  articulada 
mecánica  incluído 
colchón antiescaras 

5 0,8
10 1,6
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Cama  articulada 
eléctrica  incluído 
colchón antiescaras

5 1
10 1,8

Cadeira  de  baño 
xiratoria  

10 0,2
20 0,4

Cadeira  de  rodas 
ou sillón xeriatrico 

10 0,2
20 0,7

Muletas,  bitutores,  
asideiras, 
andadores, 
adaptadores  de 
cadeira,  mesa  e 
outros  similares,  
etc 

20 0,2

40 0,7

Puntuación Total

(*) No suposto de que os licitadores oferten por erro as dúas unidades de valoración que se  
definen en cada axuda técnica, só se puntuará polo número máximo de unidades de valoración.

Número de horas de atencións profesionais relacionadas directamente co servizo, con indicación  
do tipo de atencións e profesionais que as prestan, aportados sen custo nin para o Concello nin para a  
persoa  usuario/a, puntuación parcial deste sub-apartado: 14 puntos.  

Atencións 
profesionais 

Unidades  de 
valoración  por  horas 
e anualidade 

Puntos  por  unidade 
de valoración (*) 

Unidades  ofertadas 
por anualidade  

Puntuación 
parcial 

Limpezas 
extraordinarias 

100  0,2
200  0,8

Atencións 
podolóxicas,   de 
fisioterapia,  terapia 
ocupacional 

150 0,6
250 2

Atención  psicolóxica 
e  de  educación 
social 

150 0,7
200 2

Outras  atencións 
profesionais  a 
especificar  de 
titulados  medios  ou 
superiores 

50 0,4
75 0,6

Outras  atencións 
non  incluídas  nos 
apartado  anteriores 
a  especificar  
(perruquería,  
acompañamentos 
etc) 

50 0,4
75 0,6

Atencións e traballos  
profesionais  do 
servizo  SAF  de 
urxencias – 24 horas 
para  atencións 
extraordinarias 

250 2

500 8

Puntuación total 

(*) No suposto de que os licitadores oferten por erro as dúas unidades de valoración que se  
definen en cada atencións profesionais, só se puntuará polo número máximo de unidades de valoración. 

O total de puntos acadados, unha vez realizada a suma das puntuacións parciais de cada sub-
apartado, non poderá superar os 20 puntos.”
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De acordo co anterior, a valoración das ofertas son as seguintes:

SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR
DEPENDENCIA

EMPRESAS
PREZO OFERTADO 
(sen IVE) % DA BAIXA Puntuación

EULEN 13,93 0,50% 2,876712329
VALORIZA 13,71 2,07% 11,91780822

CLECE 13,27 5,21% 30
LIBRE CONCORRENCIA

EMPRESAS

PREZO 
OFERTADO 
(sen IVE) % DA BAIXA Puntuación

EULEN 13,40 4,29% 8,219178082
VALORIZA 13,41 4,21% 8,082191781
CLECE 13,27 5,21% 10

Axuda 
técnica

Unidades 
de 
valoración 
por 
anualidade

Puntos por 
unidade 
de 
valoración 
(*)

Unidades 
ofertadas 
por 
anualidade 
EULEN

Puntuación 
parcial 
EULEN

Unidades 
ofertadas 
por 
anualidade 
VALORIZA

Puntuación 
parcial 
VALORIZA

Unidades 
ofertadas 
por 
anualidade 
CLECE

Puntuación 
parcial 
CLECE

Grúa de 
mobilización

5 0,4 0 0     

10 0,8 0 0 10 0,8 10 0,8

Cama 
articulada 
mecánica 
incluído 
colchón 
antiescaras

5 0,8 0 0     

10 1,6 0 0 10 1,6 10 1,6

Cama 
articulada 
eléctrica 
incluído 
colchón 
antiescaras

5 1 0 0     

10 1,8 0 0 10 1,8 10 1,8

Cadeira de 
baño xiratoria 

10 0,2 0 0     

20 0,4 0 0 20 0,4 20 0,4

Cadeira de 
rodas ou sillón 
xeriatrico

10 0,2 0 0     

20 0,7 0 0 20 0,7 20 0,7

Muletas, 
bitutores, 
asideiras, 
andadores, 
adaptadores 
de cadeira, 
mesa e outros 
similares, etc

20 0,2 0 0     
40 0,7 0 0 40 0,7 40 0,7

Puntuación 
Total

   0  6  6

Atencións 
profesionais 

Unidades 
de 
valoración 
por horas e 
anualidade 

Puntos por 
unidade de 
valoración 
(*) 

Unidades 
ofertadas  por 
anualidade 
EULEN

Puntuación 
parcial 
EULEN

Unidades 
ofertadas 
por 
anualidade 
VALORIZA

Puntuación 
parcial 
VALORIZA

Unidades 
ofertadas 
por 
anualidade 
CLECE

Puntuación 
parcial 
CLECE

Limpezas 
extraordinarias 

100 0,2 0      

200 0,8 0 0 200 0,8 200 0,8

Atencións 150 0,6 0      
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podolóxicas,  de 
fisioterapia, 
terapia 
ocupacional 

250 2 0 0 250 2 250 2

Atención 
psicolóxica e de 
educación social 

150 0,7 0      

200 2 0 0 200 2 200 2

Outras 
atencións 
profesionais a 
especificar de 
titulados medios 
ou superiores 

50 0,4 0      

75 0,6 0 0 75 0,6 75 0,6

Outras 
atencións non 
incluídas nos 
apartado 
anteriores a 
especificar 
(perruquería, 
acompañament
os etc) 

50 0,4 0      

75 0,6 0 0 75 0,6 75 0,6

Atencións e 
traballos 
profesionais do 
servizo SAF de 
urxencias – 24 
horas para 
atencións 
extraordinarias 

250 2 0      

500 8 0 0 500 8 500 8

Puntuación 
total 

   0  14  14

Segunda: procedendo a sumar as puntuacións obtidas polos diferentes licitadores 
no apartado de “criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes”, quedan polo tanto as 
seguintes puntuacións.

SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR

EMPRESAS PUNTUACIÓN PREZO PUNTUACIÓN AXUDA 
TÉCNICA

PUNTUACIÓN AXUDA 
PROFESIONAL TOTAL

EULEN 11,10 0,00 0,00 11,10
VALORIZA 20,00 6,00 14,00 40,00
CLECE 40,00 6,00 14,00 60,00

Terceira: xunto coas puntuacións obtidas polos diferentes licitadores na valoración 
do apartado criterios non avaliables por cifras ou porcentaxes reflectidas no informe da 
traballadora  social  de  data  5  de  setembro  de  2014,  quedan  polo  tanto  as  seguintes 
puntuacións.

EMPRESAS PUNTUACIÓN SOBRE 1 PUNTUACIÓN SOBRE 2 TOTAL PUNTUACIÓN

EULEN 25,54 11,10 36,64

VALORIZA 38,30 40,00 78,30

CLECE 34,10 60,00 94,10

Cuarta: a cualificación queda por tanto do seguinte xeito:

EMPRESAS TOTAL POSICIÓN 
CLECE 94,10 1
VALORIZA 78,30 2
EULEN 36,64 3

”
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Finalmente e á vista do anterior,  a Mesa  acorda, por unanimidade dos seus membros, 
remitir  o  expediente  ao  órgano  de  contratación  para  a  adxudicación  do  contrato  e 
establecer, de conformidade cos informes de valoración emitidos pola traballadora social  
do Concello e polo interventor municipal e para os efectos do disposto na cláusula 17.1 do 
Prego de cláusulas administrativas que rexen a licitación, a seguinte clasificación, por orde 
decrecente, das proposicións presentadas:

1º) Clece, SA que obtén un total de 94,10 puntos.

2º) Valoriza Servicios a la Dependencia, SL que obtén un total de 78,30 puntos.

3º) Eulen Servicios Sociosanitarios, SA que obtén un total de 36,64 puntos.

A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as catorce horas e vinte e cinco 
minutos  da  data  fixada  no  encabezamento,  para  constancia  do  tratado,  redáctase  a 
presente acta, que asino xunto co Presidente, de todo o que, como secretaria, dou fe.”

Efectuado con data do 16 de setembro de 2014 o requirimento a Clece, SA, segundo o 
previsto no art. 151.2 do TRLCSP, a empresa achegou a documentación requirida o día 
26 de setembro de 2014 e o día 29 a secretaria xeral, responsable da tramitación do 
expediente, emitiu un informe de verificación da documentación presentada segundo o 
que esta é completa e bastante en base ao establecido na cláusula 17.2 do Prego de 
cláusulas administrativas particulares e, xa que logo, pódese proseguir co trámite.

Lido o informe da Intervención municipal con referencia ASR-.07.10.14.1, de data 7 de 
outubro de 2014, que consta de catro páxinas con antecedentes, lexislación aplicable, 
vinte e seis consideracións e conclusións.

Xa que logo, PROPOÑO ao Pleno, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción 
dos seguintes

ACORDOS

Primeiro.- Declarar a validez da licitación efectuada.

Segundo.- Adxudicar  o  contrato  do Servizo  de  axuda  no  fogar  do  Concello  de 
Redondela á empresa  Clece, SA,  co CIF núm.  A80364243 e con domicilio  social na 
Praza de América,  1, edificio 1, planta 1, 36211 Vigo,  representada por don  José 
Vicente Ortega Rey con DNI núm. 12755002F, con suxeición estrita aos pregos de 
cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas, aprobados que rexen neste 
procedemento, e á oferta presentada que inclúe o Proxecto no que se detalla o proxecto 
descritivo  dos traballos,  a  relación de persoal,  a  metodoloxía  de calidade,  xestión e 
responsabilidade  social  corporativa,  prazas  en  centros  de  día  en  caso  de  urxencia, 
compromiso de subrogación, plan de formación continuada, procedementos de mellora 
e excelencia e innovacións no servizo, e polos seguintes prezos: 

SAF Dependencia
A) Prezo, sen IVE: 13,27 euros.
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE): 0,53 euros.
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C) TOTAL (A + B): 13,80 euros por hora ordinaria.

SAF libre concorrencia
A) Prezo sen IVE: 13,27 euros.
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE): 1,33 euros
C) TOTAL (A + B): 14,60 euros por hora ordinaria.

A  adxudicación  realizase,  así  mesmo,  con  suxeición  estrita  ás  melloras  gratuitas 
ofertadas que son as seguintes: 

Axuda técnica Unidades ofertadas  por 
anualidade  

Grúa de mobilización 10
Cama articulada mecánica incluído 
colchón antiescaras 10

Cama articulada eléctrica incluído 
colchón antiescaras 10

Cadeira de baño xiratoria  20
Cadeira de rodas ou sillón xeriatrico 20
Muletas, bitutores, asideiras, 
andadores, adaptadores de cadeira, 
mesa e outros similares, etc 

40

Atencións profesionais Unidades ofertadas  por 
anualidade  

Limpezas extraordinarias 200
Atencións  podolóxicas,  de 
fisioterapia, terapia ocupacional 250

Atención psicolóxica e de educación 
social 200

Outras atencións profesionais a 
especificar de titulados medios ou 
superiores 
Superiores

75

Outras atencións non incluídas nos 
apartado anteriores a especificar 
(perruquería, acompañamentos etc) 

75

Atencións e traballos profesionais do 
servizo SAF de urxencias – 24 horas 
para atencións extraordinarias

500

Terceiro.- As obrigas económicas correspondentes á anualidade 2014 que se deriven do 
contrato financiaranse con cargo á aplicación 2331A/22709 do orzamento do Concello 
para  o  ano  2014,  comprometéndose  a  dotar  adecuadamente  as  aplicacións  que 
correspondan dos estados de gastos dos orzamentos do Concello dos anos sucesivos 
para facer fronte as obrigas derivadas deste contrato.

Cuarto.-  Designar  como  responsable  do  contrato,  coas  máis  amplas  facultades  de 
dirección, a traballadora social do Concello, dona Alejandra Fernández Conde.
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Quinto.-  Seguindo as  disposicións  do  art.  151  do  TRLCSP  notificarlle  esta 
adxudicación a todos os licitadores e publicala no perfil do contratante da páxina web do 
Concello de Redondela.

Sexto.- O  contrato  formalizarase  en  documento  administrativo  dentro  do  prazo  de 
quince  (15)  días  hábiles  seguintes  a  aquel  en  que  se  reciba  a  notificación  desta 
adxudicación. De acordo co establecido no art.  154 do TRLCSP, a formalización do 
contrato publicarase no perfil  do contratante  do órgano de contratación e no  Boletín  
Oficial da Provincia nun prazo non superior a corenta e oito días a contar dende a data 
de formalización.

Sétimo.- Requirir o adxudicatario para que ingrese nas arcas municipais o importe de 
226,30 euros correspondentes aos gastos de publicidade da licitación (BOP).

Oitavo.-  Seralle  de  aplicación  á  presente  adxudicación  o  Real  decreto  lexislativo 
3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos 
do  sector  público,  o  Regulamento  xeral  da  Lei  de  contratos  das  administracións 
públicas,  aprobado  polo  Real  decreto  1098/2001,  de  12  de  outubro,  e  a  demais 
normativa  legal  de  aplicación,  quedando  sometido  o  adxudicatario  para  tratar  as 
cuestións  derivadas  da  adxudicación  á  xurisdición  do  domicilio  do  Concello  de 
Redondela.

INTERVENCIÓNS 
O concelleiro BLANCO FERNÁNDEZ indica que vanse a abster e non queren intervir 
na deliberación do asunto.
O  concelleiro  GONZÁLEZ  CAMPO  di  que  miraron  con  preocupación  este 
procedemento dende o principio xa que consideran que ten moitísima importancia e ao 
mesmo tempo é moi  complexo.  Sinala  que van a  apoiar  a  proposta  xa que é  unha 
cuestión legrada aínda que non deixan de ter dúbidas e manteranse expectantes sobre o 
que vai a acontecer a partir de agora no eido da axuda no fogar. Consideran que os 
traballadores  e  traballadoras  que  interviron  no  procedemento  o  fixeron  con 
profesionalidade.
A concelleira RIVAS FERNÁNDEZ di que apoian a adxudicación aínda que hai cousas 
coas que non están de acordo como por exemplo que se tardara catro meses en chegar a 
este punto, despois de que o contrato anterior rematou o 21 de xuño. Sinala que isto 
evidencia unha mala xestión e que o PP non está respostando axeitadamente á demanda 
social.
A  concelleira  PARIS  BLANCO  di  que  con  esta  contratación  o  Concello  queda 
totalmente actualizado con respecto a este servizo e o contrato contempla unha serie de 
requirimentos e garantías que establecen una asistencia similar á que había ata agora e 
conta  cunhas  salvagardas  para  iso.  Acepta  que  a  tramitación  levou  máis  tempo  do 
previsto e  non foi  posible  facelo  antes  por  mor  de problemas  derivados da falta  de 
tempo e persoal no servizo.
O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO indica que se hai necesidade de persoal no servizo 
é o goberno o que ten que buscar solucións. Acepta que a empresa cumpre os requisitos 
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esixidos pero indica que tanto a concelleira como o Alcalde serán os responsables do 
contrato aos efectos de garantir a calidade do servizo.
A  concelleira  RIVAS  FERNÁNDEZ insiste  en  que  a  solución  é  unha  cuestión  de 
xestión por parte do goberno e critica que para unha primeira cita en servizos sociais os 
usuarios teñan que esperar tres meses.
A concelleira PARIS BLANCO agradece o apoio dos outros grupos e indica que xa 
fixeron varias consultas para ampliar o persoal e de feito están a face-las xestións para 
cubrir  a  baixa  dunha  das  traballadoras  sociais,  pero  non  é  cousa  fácil,  á  vista  da 
normativa en vigor.

VOTACIÓN E ACORDO
Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria  o  pleno  do  concello  por  maioría  dos/as 
concelleiros/as  presentes,con 19 votos  a  favor  (10 do PP,  7  do PSdeG-PSOE,  2 do 
BNG,) e unha abstención (1 AER) aproba a proposta anteriormente transcrita.

E non habendo máis asuntos que tratar, O alcalde levanta a sesión, sendo as catorce 
horas e vintecinco minutos, de todo o que, se estende a presente acta, da que, como 
secretaria, dou fe.-
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