Expediente núm.: XGL/2019/1
Asunto: ACTA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Acta da sesión ordinaria nº 1/2019

DO DÍA 08/01/2019
ORDE DO DÍA

Javier Bas Corugeira (2 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 18/01/2019
HASH: 0db04b51fab1f7ab44a3b788124068f2

PARTE RESOLUTIVA
1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria 32/2018
2. Aprobación, se procede, da acta extraordinaria 33/2018
3. Cambio de Finalidade I
PARTE DE CONTROL
4. Dar conta da Resolución da Adxudicación do contrato "Eficiencia
Enerxética na luz pública do municipio de Redondela"
5. Dar conta das Resolucións de Adxudicación do contrato
"Subministración e instalación de Elementos para a Mellora do
Espazo destinado á Biblioteca Municipal" de Dous Lotes (Resolución
Adxudicación Lote 1 e Resolución Adxudicación Lote 2)
6. Dar conta da Resolución de Adxudicación do contrato
"Subministración e Instalación de Caldeira de Biomasa no Campo de
Fútbol de Santa Mariña. Redondela"
7. Dar conta das Resolucións de Adxudicación e Prorroga do
Contrato "Servizo de Dinamización das Aulas CEMIT" (Resolución de
Adxudicación e Resolución de Prorroga)
De conformidade do Decreto de Alcaldía n.º 14/2019 de 07 de xaneiro de 2019,
polo que se convoca sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, reúnense na
Casa do Concello de Redondela, sendo ás 09:30 horas do día 08/01/2019,
baixo a presidencia do Alcalde Javier Bas Corugeira e a asistencia dos
concelleiros: Miguel Ángel Álvarez Ballesteros, María del Carmen Amoedo
Dasilva e María José Barciela Barros.
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SESIÓN ORDINARIA Nº 1/2019 DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

Día e hora da sesión: 08 de xaneiro 2019 ás 09:30 horas.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Carlos López Quintáns (1 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 18/01/2019
HASH: 46c94e93cfe623525366d622c38074ca

ACTA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Non asiste o concelleiro Arturo González Barbeiro.
Asiste actuando como secretario, o secretario xeral, Carlos López Quintáns,
que dá fe do acto.

Sométese a aprobación da Xunta de Goberno o borrador da acta da sesión
ordinaria 32/2018 do 14/12/2018, resultando ratificada nos seus propios termos
por unanimidade dos concelleiros presentes.

2. Aprobación, se procede, da acta extraordinaria 33/2018
Sométese a aprobación da Xunta de Goberno o borrador da acta da sesión
extraordinaria 33/2018 do 28/12/2018, resultando ratificada nos seus propios
termos por unanimidade dos concelleiros presentes.

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

1. Aprobación, se procede, da acta ordinaria 32/2018

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

A Presidencia declara aberta a sesión, procedéndose a tratar os asuntos da
Orde do Día.

ANTECEDENTES:
Vista a proposta de Alcaldía de data 03.01.2019, que di:
“Estando vixente para este ano o orzamento prorrogado do ano 2018, recóllese
nas súas bases de execución orzamentaria que no caso dalgunhas aplicacións
orzamentarias, pódese destinar o importe das mesmas a outras actuacións.
A día de hoxe, vese a necesidade de dotar de crédito ás seguintes
aplicacións orzamentarias para:
- Adquisición de alcohólimetro para a policía local, por importe de 6.870,99 €.
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3. Cambio de Finalidade I

- Subministración de equipos técnicos para o servicio de emerxencias, por
importe de 18.763,00 €.
Para elo preténdese utilizar parte do importe orzamentado na aplicación
1601A/6090000 “Outros investimentos”.

- Construcción de porches nos accesos do multiusos de Chapela (Orzamentos
participativos 2018), por importe de 5.206,68 €.
- Construcción de porches nos accesos do pabillón de Chapela (Orzamentos
participativos 2018), por importe de 8.893,65 €.
- Subministración e instalación elementos varios (panel sandwich, canalón de
baixantes, barandilla e bastidor) para centro cultural de Cesantes (Orzamentos
participativos 2018), por importe de 9.934,10 €.
Para elo preténdese utilizar parte do importe orzado na aplicación
3301A/6390000 “Outros investimentos de reposición”.
Visto que o órgano que debe tomar a decisión é a Xunta de Goberno
Local.
É por elo que esta Alcaldía PROPÓN:
PRIMEIRO.- Aprobar o cambio de destino da cantidade de 6.870,99 € na
aplicación 1321A/6230000 para o subministro citado.
SEGUNDO.- Aprobar o cambio de destino da cantidade de 18.763,00 €
na aplicación 1351A/6230000 para o subministro citado.
TERCEIRO.- No caso de exista sobrantes por dita actuación no importe
correspondente, dotar de novo polos mesmos á aplicación orzamentaria
Páxina: 3
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- Arranxo da antiga escola de Cedeira dentro dos orzamentos participativos, por
importe de 14.793,94 €.
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Para elo preténdese utilizar parte do importe orzado na aplicación
1531A/6190051 “Orzamentos participativos”.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

- Subministración en instalación de iluminación pública exterior en Saxamonde
e Quintela, orzamentos participativos, por importe de 29.955,28 €.

1651A/6090000.
CUARTO.- Aprobar o cambio de destino da cantidade de 29.955,28 € na
aplicación 1651A/6190051 para a actuación citada.

OITAVO.- Aprobar o cambio de destino da cantidade de 8.893,65 € na
aplicación 3421A/6320051 para o proxecto citado.
NOVENO.- Aprobar o cambio de destino da cantidade de 9.934,10 € na
aplicación 3341A/6320051 para o proxecto citado.
DÉCIMO.- No caso de exista sobrantes dos citados proxectos no importe
correspondente, dotar de novo polos mesmos á aplicación orzamentaria
3301A/6390000.”
VOTACIÓNS E ACORDO:
Sometido o asunto a votación, a Xunta de Goberno Local aprobou a proposta
transcrita nos antecedentes en votación ordinaria e por unanimidade dos
concelleiros presentes.

4. Dar conta da Resolución da Adxudicación do contrato "Eficiencia
Enerxética na luz pública do municipio de Redondela"
Dáse conta da seguinte Resolución de data 05/11/2018 número 2018-3076,
que se transcribe a continuación:
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SÉTIMO.- Aprobar o cambio de destino da cantidade de 5.206,68 € na
aplicación 3331C/6320051 para o proxecto citado.
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SEXTO.- Aprobar o cambio de destino da cantidade de 14.793,94 € na
aplicación 3321C/6190051 para o proxecto citado.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

QUINTO.- No caso de exista sobrantes por dita actuación no importe
correspondente, dotar de novo polos mesmos á aplicación orzamentaria
1531A/6190051.

Por resolución do mesmo órgano núm. 2018-2544 do 25/09/2018
aprobáronse os pregos de cláusulas administrativas particulares (PCAP), as
prescricións técnicas contidas no proxecto denominado “Eficiencia
enerxética na luz pública do municipio de Redondela” e e gasto, por
importe de 38.685,68 euros, con cargo ao crédito existente na aplicación
1651A/6190000 do estado de gastos do orzamento para ao ano 2018. Así
mesmo acordouse a apertura do prodedemento de adxudicación,
habilitándose un prazo de 15 días naturais para a presentación de
proposicións.a contar dende a publicación do anuncio e os pregos no perfil do
contratante e na Plataforma de Contratación do Sector Público.
O día 15/10/2018 reuniuse a Mesa de contratación aos efectos do exame da
documentación incluída no Sobre Único da “Documentación acreditativa da
vontade de participar na licitación e oferta económica para o contrato
administrativo de “Eficiencia enerxética na luz pública do municipio de
Redondela (Subvención Fondo de Compensación Ambiental)” das tres
empresas licitadoras presentadas ao procedemento aberto simplificado, co
resultado que se reflicte na acta da reunión que a continuación se transcribe:
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Mediante resolución da alcaldía núm. 2018-2537 de data 25/09/2018
iniciouse o expediente para a contratación, polo procedemento aberto
simplificado, do contrato administrativo de subministro denominado “Eficiencia
enerxética na luz pública do municipio de Redondela”, cofinanciada polo Fondo
de Compensación Ambiental (Xunta de Galicia), cun orzamento que ascende a
31.971,64 euros, máis o IVE do 21% por importe de 6.714,04 euros, o que fai
un total de 38.685,68 euros, IVE engadido.
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Mediante resolución de data 24/07/2018 a directora xeral de Administración
Local, por delegación do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, concédese unha subvención a este Concello, ao abeiro da
Resolución do 21 de decembro de 2017 pola que se regulan os criterios de
repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de
subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia
competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2018, de
forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a
entidades locais de Galicia, para o proxecto de “Eficiencia enerxética na luz
pública do municipio de Redondela”, redactado por Ingeniería, Medio
Ambinete y Prevención del Noroeste, SLU (Iprenor) e asinado o 07/02/2018
polo enxeñeiro técnico industrial, Yago Bangueses Fermández, colexiado núm.
3847, cun orzamento que ascende a 31.971,64 euros máis IVE, o que fai un
total de 38.685,68 euros, para o financiamento correspondente ao 80%
deste orzamento.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

“Na Sala de Concelleiros da Casa do Concello de Redondela, sendo as nove
horas do día quince de outubro dous mil dezaoito, constitúese a Mesa de
Contratación integrada por:

Presidente

Javier Bas Corugeira, alcalde.

Vogais:

Paloma Meno Rodríguez, secretaria xeral acctal. do Concello.

Excusan a súa asistencia José Romero-Amich Nieto, arquitecto municipal Je
Ana Isabel Rey Gómez, concelleira do Grupo Municipal do PsdG-PSOE. A
secretaria considera que válidamente constituía a mesa por existir quórum
suficiente.
Constituída a Mesa, a secretaria acctal. informa de que se presentaron tres
proposicións, tal como consta no certificado do Rexistro de Entrada de data
15/10//2018 con CV 94ZC726J3Q2CASQ7FDG7DZPA5, e que tamén resultan
dos datos extraídos do Indice de documentos do Libro de Plicas (Plicas números
2018-0258 a 2018-0260), que son as seguintes:
IDENTIDADE

NÚM. E DATA DO ASENTO NO RE

ELECNOR
S,A, 2018-E-RC-13280
(54155065R)
Data de rexistro: 8 de outubro de
2018, ás 13:50 horas
AMYS
INGENIERIA
(B27485549)

OBSERVACIÓNS

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

Raquel Iglesias Blas, administrativa de Administración Xeral
adscrita ao Departamento de Secretaría

En prazo

2018-E-RC-13498
En prazo
SL Data de rexistro: 11 de outubro de Envía mail o
2018, ás 11:48 horas
10/10/2018 ás 17:18 h

NEW
ENERGY
2018-E-RC-13500
En prazo
CONCEPT
Data de rexistro: 11 de outubro de Envía mail o
2020.S.L.
2018, ás 11:51 horas
10/10/2018 ás 10:48 h
(B19242049)

Procédese en primeiro lugar, en acto público, á apertura á cualificación da
documentación administrativa presentada no Sobre Único polas tres empresas
licitadoras, que achegan os seguintes documentos
Páxina: 6
Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

Cod. Validación: 39TJZ4EFY69G4PFTGPHYRHG5J | Corrección: http://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 6 a 64

Secretaria:

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Ángel Santamariña Rivera, interventor municipal

• Non achega as certificacións expedidas polos órganos competentes en
cada caso, acreditativas de atoparse ao día no cumprimento das obrigas
tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria e co Concello
de Redondela e coa Seguridade Social, impostas polas disposicións
vixentes ao autorizar ao Concello de Redondela á comprobalo de oficio
de conformidade co ANEXO I.
• O enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación,
segundo o modelo do PCAP. d) Compromiso de adscrición de medios
axustado ao modelo do PCAP.
• Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo que
figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios obxectivos
que se valorarán para a adxudicación do contrato e que se detallan na
cláusula 10ª do presente Prego.
-AMYS INGENIERIA SL (B27485549)
• Oficio que acompaña ao sobre, axustado ao modelo do Anexo I do
PCAP, indicando que cumpre cos requisitos de capacidade e solvencia
esixidos na normativa reguladora da contratación do sector público e que
autoriza ao Concello a comprobar de oficio que a empresa se atopa ao
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria e coa Seguridade Social, polo que se acorda
que se comprobe o cumprimento das obrigas tributarias e que se
incorpore de oficio ao expediente a certificación acreditativa de atoparse
Páxina: 7
Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

• Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración
conforme co modelo que figura como Anexo II do Prego de cláusulas
administrativas que rexe a licitación.
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• Oficio que acompaña ao sobre, axustado ao modelo do Anexo I do
PCAP, indicando que cumpre cos requisitos de capacidade e solvencia
esixidos na normativa reguladora da contratación do sector público e que
autoriza ao Concello a comprobar de oficio que a empresa se atopa ao
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria e coa Seguridade Social, polo que se acorda
que se comprobe o cumprimento das obrigas tributarias e que se
incorpore de oficio ao expediente a certificación acreditativa de atoparse
ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de
Redondela.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

- ELECNOR S,A, (54155065R)

ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de
Redondela.

• Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo que
figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios obxectivos
que se valorarán para a adxudicación do contrato e que se detallan na
cláusula 10ª do presente Prego.
-NEW ENERGY CONCEPT 2020.S.L. (B19242049)
• Oficio que acompaña ao sobre, axustado ao modelo do Anexo I do
PCAP, indicando que cumpre cos requisitos de capacidade e solvencia
esixidos na normativa reguladora da contratación do sector público e que
autoriza ao Concello a comprobar de oficio que a empresa se atopa ao
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria e coa Seguridade Social, polo que se acorda
que se comprobe o cumprimento das obrigas tributarias e que se
incorpore de oficio ao expediente a certificación acreditativa de atoparse
ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de
Redondela.
• Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración
conforme co modelo que figura como Anexo II do Prego de cláusulas
administrativas que rexe a licitación.
• Non achega as certificacións expedidas polos órganos competentes en
cada caso, acreditativas de atoparse ao día no cumprimento das obrigas
tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria e co Concello
de Redondela e coa Seguridade Social, impostas polas disposicións
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• O enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación,
segundo o modelo do PCAP. d) Compromiso de adscrición de medios
axustado ao modelo do PCAP.
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• Non achega as certificacións expedidas polos órganos competentes en
cada caso, acreditativas de atoparse ao día no cumprimento das obrigas
tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria e co Concello
de Redondela e coa Seguridade Social, impostas polas disposicións
vixentes ao autorizar ao Concello de Redondela á comprobalo de oficio
de conformidade co ANEXO I.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

• Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración
conforme co modelo que figura como Anexo II do Prego de cláusulas
administrativas que rexe a licitación.

vixentes ao autorizar ao Concello de Redondela á comprobalo de oficio
de conformidade co ANEXO I.

IDENTIDADE
ELECNOR
(54155065R)

CERT. HACIENDA
ESTATAL

CERT.
SEGURIDADE
SOCIAL

CERT.
FACENDA
MUNICIPAL

S,A, Solicitado con ref.
20186695898,
constando
advertencia*

Positivo

Positivo

AMYS INGENIERIA Solicitado con ref.
SL (B27485549)
20186752568,
constando
advertencia*

Positivo

Positivo

NEW
ENERGY
CONCEPT 2020.S.L. Positivo
(B19242049)

Positivo

Positivo

* Advertencia: Según los datos que obran en poder de la AEAT, la expedición
del certificado solicitado requiere un estudio más detallado de la situación que
impide su emisión inmediata (...)
É polo que, comprobado o defecto da documentación administrativa
presentada por ELECNOR SA (54155065R) e a AMYS INGENIERIA SL
(B27485549) e vista a cláusula 7ª do PCAP, aprobado por resolución da
alcaldía núm. 2018-2544 do 25/09/2018 que rexe esta contratación, a mesa
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Visto que os tres licitadores autorizaron ao Concello de Redondela a que
recabase de oficio que se atopan ao día no cumprimento das obrigas tributarias
(estatal e Concello) e coa Seguridade Social, que quedan incorporados ao
expediente.. Examinados os certificados obtidos, resulta o seguinte:
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• Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo que
figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios obxectivos
que se valorarán para a adxudicación do contrato e que se detallan na
cláusula 10ª do presente Prego.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

• O enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación,
segundo o modelo do PCAP. d) Compromiso de adscrición de medios
axustado ao modelo do PCAP.

acorda que se lle requira a estas empresas para que no prazo de tres días
hábiles a contar dende ao seguinte á recepción deste requirimento complete a
documentación administrativa achegando o certificado de estar ao corrente coa
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

IVE (21%), €

PREZO TOTAL (€
IVE ENGADIDO

31.648,91

6.646,27

38.295,18

AMYS INGENIERIA
SL (B27485549)

22.300,00

4.683,00

26.983,00

NEW
ENERGY
CONCEPT 2020.S.L.
(B19242049)

17.726,00

3.722,46

21.448,46

ELECNOR
(54155065R)

S,A,

A continuación o secretaria acctal., de xeito provisional e a expensas do que
resulte do requerimento de subsanación da documentación administrativa polas
empresas ELECNOR SA (54155065R) e a AMYS INGENIERIA SL
(B27485549), se proceda á aplicación da cláusula 10ª do PCAP no que se
establecen os criterios para apreciar cando a oferta económica en relación ó
prezo ofertado está incursa en presunción de temeridade, que son os
seguintes:
“Presumirase como desproporcionada ou temeraria a baixa de toda
proposición que se atope nos seguintes supostos:
• Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior ao orzamento base de
licitación en máis de 25 unidades porcentuais.
• Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis de 20
unidades porcentuais á outra oferta.
• Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10
unidades porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Con
todo, excluirase para o cómputo de dita media a oferta de contía máis
elevada cando sexa superior en máis de 10 unidades porcentuais a dita
media. En calquera caso considerarase desproporcionada a baixa
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PREZO OFERTADO (€
SEN IVE)
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LICITADOR

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Procédese a continuación a examinar a oferta económica evaluable por
criterios automáticos, sendo o único criterio o prezo, que está incluído no sobre
único que achegan, do que resultan as seguintes ofertas:

LICITADOR

PREZO
PUNTUACIÓN PREZO TOTAL
OFERTADO (€
(€ IVE
SEN IVE)
ENGADIDO

NEW ENERGY CONCEPT
2020.S.L. (B19242049)

17.726,00

12

1

AMYS INGENIERIA
(B27485549)

22.300,00

10

2

31.648,91

7

3

ELECNOR
(54155065R)

SL

S,A,

Finalmente e tendo en conta o anterior a Mesa, por unanimidade dos seus
membros, ACORDA:
1. Que se requira ás empresas ELECNOR SA (54155065R) e a AMYS
INGENIERIA SL (B27485549) para que presenten, no prazo de tres días
hábiles a contar dende ao seguinte á recepción deste requirimento
complete a documentación administrativa achegando o certificado de
estar ao corrente coa Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2. Que unha transcorrido o citado prazo de subsanación de documentación
achegada polos licitadores requiridos e, en vista dos seus efectos, o
órgano de contratación proceda á convocatoria dunha nova sesión da
mesa co fin de acordar a proposta de adxudicación do contrato
Páxina: 11
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Polo que, provisionalmente segundo o anteriormente exposto resultaría a
seguinte clasificación das ofertas por orde decrecente de puntuación:
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Tendo en conta que o número de licitadores presentados é de tres, e aplicando
este criterio procédese a realizar pola secretaria acctal. e interventor municipal
os correspondentes cálculos, dos que non resulta en presunción de temeridade
de ningunha das ofertas presentadas.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

superior a 25 unidades porcentuais da media aritmética.
• Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores en
máis de 10 unidades porcentuais á media aritmética das ofertas
presentadas. Con todo, se entre elas existen ofertas que sexan
superiores a dita media en máis de 10 unidades porcentuais,
procederase ao cálculo dunha nova media só coas ofertas que non se
atopen no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes
ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas
de menor contía.(...)”

de“Eficiencia enerxética na luz pública do municipio de Redondela
(Subvención Fondo de Compensación Ambiental)” .

• AMYS INGENIERIA SL (B27485549), que accede á notificación
electrónica o 22/10/20108, que achega en data 24/10/2018, con número
2018-E-RC-14108 o certificado positivo de estar ao corrente coa Agencia
Estatal da Administración pública de data 06/09/2018, cunha validez de
seis meses,
Unha vez cumpridos os prazos e presentada documentación polas dúas
empresas, a Mesa de Contratación reúnese o día 25/10/2018, co resultado que
se recolle na acta que se transcribe a continuación:
“Na Sala de Concelleiros da Casa do Concello de Redondela, sendo as oito
horas e trinta minutos do día vinte e cinco de outubro dous mil dezaoito,
constitúese a Mesa de Contratación integrada por:
Presidente

Javier Bas Corugeira, alcalde.

Vogais:

Paloma Meno Rodríguez, secretaria xeral acctal. do Concello.
Ángel Santamariña Rivera, interventor municipal

Secretaria:

Raquel Iglesias Blas, administrativa de Administración Xeral
adscrita ao Departamento de Secretaría

Excusan a súa asistencia os vocais José Romero-Amich Nieto, arquitecto
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• empresas ELECNOR SA (54155065R), que accede á notificación
electrónica en data 15/10/20108 e que achega en data 16/10/2018, con
número 2018-E-RC-13680 o certificado positivo de estar ao corrente coa
Agencia Estatal da Administración pública de data 03/05/2018, cunha
validez de seis meses,
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Segundo este acordo, efectuáronse electrónicamente o día 15/10/2018 os
requerimentos de achega do certificado de estar ao corrente coa Agencia
Estatal de Administración Tributaria, concedéndoselles un prazo de tres días
hábiles a contar dende o acceso á notificación electrónica, co seguinte
resultado que se acredita documentalmente no expediente:

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

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

municipal e Ana Isabel Rey Gómez, concelleira do Grupo Municipal do
PsdG-PSOE

Obra no expediente a acreditación documental do envío da documentación a
ambas empresas, con rexistro de saída Minuta-2018-S-RE-2671 e
2018-S-RE-2670, ambas do 15 de outubro de 2018, respectivamente.
Que consta o xustificante de recepción electrónica da notificación á empresa
ELECNOR, SA, do 15/10/20108 , que achega en data 16/10/2018, con número
2018-E-RC-13680 o certificado positivo de estar ao corrente coa Agencia
Estatal da Administración pública de data 03/05/2018, cunha validez de seis
meses,
Consta así mesmo o xustificante de recepción electrónica da notificación á
empresa AMYS INGENIERIA SL, do 22/10/20108, que achega en data
24/10/2018, con número 2018-E-RC-14108 o certificado positivo de estar ao
corrente coa Agencia Estatal da Administración pública de data 06/09/2018,
cunha validez de seis meses,
A secretaria xeral acctal. informa que ambos requerimentos foron atendidos en
prazo, polo que a mesa acorda, por unanimidade, declarar á admisión de
todas as empresas presentadas á licitación.
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A este respecto, a secretaria xeral acctal explica que, segundo o acordado na
sesión do día 15/10/2018, procedeuse a efectuar o requerimento de emenda de
documentación ás empresas ELECNOR SA (54155065R) e a AMYS
INGENIERIA SL (B27485549) para que presentasen, no prazo de tres días
hábiles, o certificado de estar ao corrente coa Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
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En primeiro lugar, segundo o establecido na orde do día, a mesa procede
ao exame da documentación presentada polas empresas ás que se lle fixo
o requirimento de emenda a fin de realizar a declaración de admisión na
licitación, no seu caso

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

A secretaria xeral acctal considera que a mesa está válidamente constituída a
mesa por existir quórum suficiente, pasándose ao exame dos asuntos incluídos
na orde do día:

17.726,00

12

1

AMYS INGENIERIA
(B27485549)

22.300,00

10

2

31.648,91

7

3

ELECNOR
(54155065R)

SL

S,A,

En vista do anterior a Mesa acorda, por unanimidade dos seus membros,
remitir o expediente ao órgano de contratación para a adxudicación do
contrato a favor de Construcciones NEW ENERGY CONCEPT 2020.S.L.
(B19242049), polo importe de 17.726,00 €, máis o Ive por importe de
3.722,46 € o que fai un total de 21.448,46 €.
A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as oito horas e corenta
minutos da data fixada no encabezamento, e para constancia do tratado,
redáctase a presente acta, que asino electrónicamente, xunto co Presidente, de
todo o que, como secretaria, dou fe.”
Efectuado electronicamente o día 25.10.2018, segundo o previsto no art. 150.2
da LCSP, o requirimento NEW ENERGY CONCEPT 2020,SL (B19242049),
empresa que presentou a mellor oferta, en aplicación dos criterios establecidos
na cláusula 10ª do Prego de cláusulas administrativas (PCAP).
O día 02.11.2018 NEW ENERGY CONCEPT 2020,SL presentou no Rexistro
Xeral do Concello, co núm. 14501 , documentación requirida que foi remitida ao
secretario xeral do Concello e ao interventor municipal para o seu exame.
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NEW ENERGY CONCEPT
2020.S.L. (B19242049)
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PREZO
OFERTADO PUNTUACIÓN CLASIFICACIÓN
(€ SEN IVE)

LICITADOR

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

A continuación, tómase en consideración e ratifícase a valoración realizada
de xeito provisional pola mesa na súa sesión do 15/10/2018, nese momento
a expensas do que resultara do requerimento de subsanación da
documentación administrativa ás empresas ELECNOR SA (54155065R) e a
AMYS INGENIERIA SL (B27485549). Segundo a mesma e en virtude das
ofertas económicas presentadas, evaluables por criterios automáticos, sendo o
único criterio o prezo, obtense a seguinte clasificación por orde
decrecente de puntuación:

Primeiro.- Avocar concreta e expresamente para este acto a competencia
delegada na Xunta de Goberno Local por resolución deste órgano de data 22
de xuño de 2015, en materia de adxudicación de contratos, debendo darse
conta desta avocación á Xunta de Goberno Local na seguinte sesión que
celebre.
Segundo.- Declarar a validez da licitación efectuada.
Terceiro.- Adxudicar o contrato da actuación denominada “Eficiencia
enerxética na luz pública do municipio de Redondela”, cofinanciada polo
Fondo de Compensación Ambiental (Xunta de Galicia), á empresa NEW
ENERGY CONCEPT 2020, SL, co CIF núm. B19242049, con enderezo
electrónico a efectos de notificacións proyectos@newenergyconcept.es,
representada por Francisco Javier Gutiérrez Moyano, con DNI 30531192A, polo
prezo de 17.726,00 euros, máis o IVE do 21% por importe de de 3.722,46
euros, do que resulta un total de 21.448,46 €, con suxeición estrita aos
pregos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rexen este
procedemento así como ao proxecto técnico denominado “Eficiencia enerxética
na luz pública do municipio de Redondela”, redactado por Ingeniería, Medio
Ambinete y Prevención del Noroeste, SLU (Iprenor) e asinado o 07/02/2018
polo enxeñeiro técnico industrial, Yago Bangueses Fermández, ambos
aprobados por resolución da Alcaldía 2018–2544 do 25/09/2018 e á súa propia
oferta.
Cuarto.- As obrigas económicas que se deriven do contrato financiaranse
con cargo á aplicación orzamentaria 1651A/6190000 do orzamento
actualmente vixente, sen prexuízo da cofinanciación con cargo á subvención
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RESOLVE
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Esta Alcaldía de conformidade co art. 116 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, artigo 10 da Lei
40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público; e en virtude
do establecido na DA 2ª do LCSP e nos artigos 61.1 m) da Lei 5/1997, do 22 de
xullo, de administración local de Galicia,

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Lido o informe conxunto da Secretaría e da Intervención municipal de data
05.11.2018, con CV 56X64ALDAT96DEK2HDHH6LRD2 que consta de cinco
páxinas con antecedentes, lexislación aplicable, vinte e sete consideracións e
conclusión.

concedida con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2018.

Oitavo.- O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do
prazo de cinco (5) días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a
notificación desta adxudicación. De acordo co establecido no art. 154 da
LCSP, a formalización do contrato publicarase no perfil do contratante do
órgano de contratación nun prazo non superior a quince días dende o seu
perfeccionamento.
Noveno.- Requirir á empresa adxudicataria para que presente a seguinte
documentación:
I. a documentación relacionada na cláusula 12ª do PCAP, cunha
antelación mínima de tres días hábiles á data de formalización do
contrato
II. o modelo da cláusula 15ª do Prego para a designación da conta
bancaria, no prazo de tres días naturais dende a adxudicación do
contrato.
Décimo.- Seralle de aplicación á presente adxudicación a Lei 9/2017, do 8 de
novembro, 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
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Sétimo.- Seguindo as disposicións do art. 151 da LCSP notificarlle esta
adxudicación a todos os licitadores e publicala, no prazo de quince días,
no perfil do contratante do Concello de Redondela integrado na Plataforma
de Contratación do Sector Público e accesible tamén dende a sede electrónica
do Concello.
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Sexto.- Designar responsable do contrato, coas facultades sinaladas no
artigo 62 da LCSP, o arquitecto muncipal, José Romero-Amich Nieto.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Quinto.- Segundo o establecido na cláusula 3ª do PCAP e de conformidade
coa ORDE do 6 de agosto de 2018 pola que se modifica a Orde do 21 de
decembro de 2017 o prazo de execución e xustificación da subvención remata
o 15/11/2018. É polo que a execución do contrato deberá realizarse en todo
caso no prazo que permita ao Concello o cumprimento das obrigas
relativas á xustificación da subvención, polo que os traballos estarán
finalizados con data límite o 9/11/2018.

A Xunta de Goberno local queda informada.

5. Dar conta das Resolucións de Adxudicación do contrato
"Subministración e instalación de Elementos para a Mellora do Espazo
destinado á Biblioteca Municipal" de Dous Lotes (Resolución
Adxudicación Lote 1 e Resolución Adxudicación Lote 2)
Dáse conta da seguinte Resolución de data 02/10/2018 número 2018-2636,
que se transcribe a continuación:

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

Así mesmo será de obrigado cumprimento a normativa reguladora da
subvención concedida para a execución deste investimento ao que se refire ás
obrigas de publicidade establecidas, en especial, no art. 30 da ORDE do 21 de
decembro de 2017 pola que se regulan os criterios de repartición e se
establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en
concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo
de Compensación Ambiental para o ano 2018, de forma individual e mediante o
sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia,
publicadas no diario oficial de Galicia (DOG) núm. 9 do 12/01/2018, modificada
pola ORDE do 6 de agosto de 2018 pola que se modifica a Orde do 21 de
decembro de 2017.”

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

xurisdición do domicilio do Concello de Redondela.

Mediante resolución da Alcaldía núm 2193/2018 de data 14.08.2018 iniciouse o
expediente para a contratación do contrato mixto de obras e subministros de
“Actuacións de melloras e equipamentos no pavillón multiusos da Xunqueira
(Redondela)”, segundo a memoria valorada redactada polo arquitecto técnico
Raúl Fructuoso Arangunde, de data 01/02/2018 xunto cos anexos de data agosto
de 2018, a licitar por lotes e mediante procedemento aberto simplificado, previsto
no artigo 159 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público
(LCSP), co seguinte desglose do orzamento para cada un dos lotes obxecto do
contrato:
• Lote 1: Melloras para dotar de medidas de seguridade e extinción de
incendios: 15.732,11 euros (sen IVE).
• Lote 2: Subministración e instalación de elementos para a mellora do
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“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

espazo destinado á biblioteca municipal: 12.010,54 euros (sen IVE).

IDENTIDADE

NÚM. E DATA
OBSERVACIÓNS
REXISTRO XERAL

CONTRUCCIONES
FRANMANE,
S.L.U. (B36325876)
Representada por Francisco Javier 29/08/2018
Rodríguez Arosa (35.311.327W)
2018-E-RC-11119

SUMINISTROS TÉCNICOS GALICIA
S.L. (B15213911) (SUTEGA)
Representada por Rubén Utande
10/09/2018
Blanco (46.902.860H)
2018-E-RC-11710

En prazo

En prazo
Comunica
presentación a
través de Correos
por Fax do
28/08/2018 ás
11:49 h
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“Constituída a Mesa, o secretario informa de que se presentaron tres
proposicións, tal como consta no certificado expedido pola Oficina do Rexistro
de Entrada de data 12/09/2018 con CV ASAM5LGSX4D2XLA9TZSW4DC6S, e
que tamén resultan dos datos extraídos do Indice de documentos do Libro de
Plicas con selo de órgano de data 12/09/2018 (Plicas números 2018-0234 a
2018-0236), que son as seguintes:
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O día 13.09.2018 tivo lugar o acto de apertura do Sobre Úniuco
Documentación acreditativa da vontade de participar na licitación e oferta
económica das tres proposicións presentadas ao procedemento aberto
simplificado para a contratación das Actuacións de melloras e equipamentos no
pavillón multiusos da Xunqueira (Redondela), co resultado que se reflicte na
acta da reunión que a continuación se transcribe:

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Por resolución da Alcaldía núm. 2201/2018 de data 14.08.2018 aprobáronse os
pregos de cláusulas administrativas (PCAP), aprobouse o expediente de
contratación e o gasto por importe de 27.742,65 euros, IVE engadido, con
cargo á aplicación orzamentaria 3331B/6320000 do estado de gastos do
orzamento do Concello vixente, e acordouse a apertura do prodedemento de
adxudicación, polo procedemento aberto simplificado para a contratación
destas actuacións.

NÚM. E DATA
OBSERVACIÓNS
REXISTRO XERAL

Procédese en primeiro lugar, en acto público, á apertura do Sobre Único
presentado polas tres empresas licitadoras que contén a documentación
administrativa e oferta económica (criterios avaliables mediante fórmulas
matemáticas) sendo os criterios de adxudicación:
• Prezo máis baixo
• Redución no prazo de execución do contrato
Para o Lote 1: Melloras para dotar de medidas de seguridade e extinción
de incendios: (orzamento máximo licitación 15.732,11 euros sen IVE)
LICITADOR

PREZO
OFERTADO
(SEN IVE)

CONTRUCCIONES
S.L.U
(B36325876)

REDUCCIÓN NO
PRAZO DE
EXECUCIÓN DO
CONTRATO

FRANMANE,

IAM RUMBO INSTALACIONES
OBRAS S.L. (B15448004)

Y

10.932,00 €

20 días naturais

13.700,00 €

8 días naturais

Páxina: 19
Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

En prazo
Comunica
presentación a
través de Correos
por Fax do
10/09/2018 ás
15:08 h
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IAM RUMBO INSTALACIONES Y
OBRAS S.L. (B15448004)
Representada por José Alberto
11/09/2018
Rumbo Ramos (47.354.586R)
2018-E-RC-11737

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

IDENTIDADE

(SEN IVE)

SUMINISTROS
GALICIA
S.L.
(SUTEGA)

TÉCNICOS
(B15213911)

IAM RUMBO INSTALACIONES
Y OBRAS S.L. (B15448004)

REDUCCIÓN NO
PRAZO DE
EXECUCIÓN DO
CONTRATO

8.959,73 €

48 días naturais

11.000,00 €

12 días naturais

A continuación procédese en acto non público á cualificación da documentación
administrativa presentada no Sobre Único polas tres empresas licitadoras,
achegando as empresas licitadoras os seguintes documentos:
-CONTRUCCIONES FRANMANE, S.L.U. (B36325876)
1. Oficio no que se indica o desexo de participar na licitación, identificando
a persoa xurídica co seu nome e nº de CIF e no caso de ser persoa
física, co seu nº de DNI. Neste oficio, no axustado ao modelo de
autorización incluído no ANEXO I dos pregos, si inclúe expresamente
que “O Concello de Redondela, coa presentación desta declaración
responsable, queda autorizado para verificar as informacións facilitadas
e elvar a cabo as comprobacións oportunas.”
2. Sobre único pechado identificado co título “DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DA VONTADE DE PARTICIPAR NA LICITACIÓN E
OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AUTOMÁTICOS PARA O
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓNS DE MELLORAS E
EQUIPAMENTOS NO PAVILLÓN MULTIUSOS DA XUNQUEIRA
(REDONDELA) que contén:
1. Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa
Administración (conforme ao modelo que figura como ANEXO II).
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PREZO OFERTADO
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LICITADOR

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Para o Lote 2: Subministración e instalación de elementos para a mellora
do espazo destinado á biblioteca municipal: (orzamento máximo licitación
12.010,54 euros ,sen IVE).

2. Modelo obrigatorio que se inclúe no PCAP de enderezo de correo
electrónico no que o Concello poderá efectuar calquera
notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación
3. Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo
que figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios
obxectivos que se valorarán para a adxudicación do contrato e
que se detallan na cláusula 10ª do presente Prego

a. Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa
Administración (conforme ao modelo que figura como ANEXO II).
b. Modelo obrigatorio que se inclúe no PCAP de enderezo de correo
electrónico no que o Concello poderá efectuar calquera
notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación
c. Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo
que figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios
obxectivos que se valorarán para a adxudicación do contrato e
que se detallan na cláusula 10ª do presente Prego
-IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS S.L. (B15448004)
1. Oficio no que se indica o desexo de participar na licitación, identificando
a persoa xurídica co seu nome e nº de CIF e no caso de ser persoa
física, co seu nº de DNI. Neste oficio autoriza ao Concello de Redondela
a que comprobe de oficio que a empresa licitadora se atopa ao día no
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b. Sobre único pechado identificado co título “DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DA VONTADE DE PARTICIPAR NA LICITACIÓN E
OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AUTOMÁTICOS PARA O
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓNS DE MELLORAS E
EQUIPAMENTOS NO PAVILLÓN MULTIUSOS DA XUNQUEIRA
(REDONDELA) que contén:

Cod. Validación: 39TJZ4EFY69G4PFTGPHYRHG5J | Corrección: http://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 21 a 64

a. Oficio no que se indica o desexo de participar na licitación, identificando
a persoa xurídica co seu nome e nº de CIF e no caso de ser persoa
física, co seu nº de DNI. Neste oficio autoriza ao Concello de Redondela
a que comprobe de oficio que a empresa licitadora se atopa ao día no
cumprimento das obrigas tributarias (estatal e Concello) e coa
Seguridade Social, impostas polas disposicións vixentes. Achégase
MODELO DE OFICIO con esta autorización no ANEXO I destes pregos.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

-SUMINISTROS TÉCNICOS GALICIA S.L. (B15213911) (SUTEGA)

cumprimento das obrigas tributarias (estatal e Concello) e coa
Seguridade Social, impostas polas disposicións vixentes. Achégase
MODELO DE OFICIO con esta autorización no ANEXO I destes pregos.

• Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo
que figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios
obxectivos que se valorarán para a adxudicación do contrato e
que se detallan na cláusula 10ª do presente Prego
O Concello de Redondela procede a comprobar de oficio que se atopan ao día
no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración
Tributaria e a Facenda local e coa Seguridade Social das empresas que así o
autorizaron expresa ou presuntamente por aceptación do prego das cláusulas
administrativas que rexen o contrato, sendo todos positivos e quedando
incorporados os certificados ao expediente.
A mesa de contratación decide admitir a CONTRUCCIONES FRANMANE,
S.L.U. (B36325876) e SUMINISTROS TÉCNICOS GALICIA S.L. (B15213911)
(SUTEGA) e requirir a IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS S.L. para
que complete a documentación administrativa achegando o modelo obrigatorio
que se inclúe no PCAP na cláusula 9.3.c) de enderezo de correo electrónico no
que o Concello poderá efectuar calquera notificación relacionada coa licitación
ou a adxudicación.
A continuación o secretario xeral municipal informa de que na cláusula 10ª do
PCAP se establecen os criterios para apreciar cando a oferta económica en
relación ó prezo ofertado está incursa en presunción de temeridade, que son
os seguintes:
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• Non achega o Modelo obrigatorio que se inclúe no PCAP de
enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación
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• Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa
Administración (conforme ao modelo que figura como ANEXO II).

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

2. Sobre único pechado identificado co título “DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DA VONTADE DE PARTICIPAR NA LICITACIÓN E
OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AUTOMÁTICOS PARA O
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓNS DE MELLORAS E
EQUIPAMENTOS NO PAVILLÓN MULTIUSOS DA XUNQUEIRA
(REDONDELA) que contén:

Para o Lote 1 Melloras para dotar de medidas de seguridade e extinción
de incendios: “Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis
de 20 unidades porcentuais á outra oferta.” .

A valoración das ofertas refléxase no seguinte cadro:

LICITADOR

PREZO PUNTOS REDUCCIÓN PUNTOS
OFERTADO
PRAZO
(SEN IVE)
EXECUCIÓN

TOTAL

SUMINISTROS
TÉCNICOS
GALICIA
S.L. 8.959,73 €
(B15213911)
(SUTEGA)

5

48 días
naturais

5

10

IAM
RUMBO
INSTALACIONES
11.000,00 €
Y OBRAS S.L.
(B15448004)

4

12 días
naturais

4

8

Finalmente e tendo en conta o anterior a Mesa acorda, por unanimidade dos
seus membros, ACORDA:
Para o Lote 1 Melloras para dotar de medidas de seguridade e extinción de
incendios
1º) Que se requira á empresa CONTRUCCIONES FRANMANE, S.L.U.
(B36325876), incursa en presunción de temeridade, para que no prazo de tres
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Non se aprecia temeridade.
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Para o Lote 2 Subministración e instalación de elementos para a mellora
do espazo destinado á biblioteca municipal: “Cando concorran dous
licitadores, a que sexa inferior en máis de 20 unidades porcentuais á outra
oferta.”.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Á vista dos cálculos realizados a oferta presentada por CONTRUCCIONES
FRANMANE, S.L.U. (B36325876) está incursa en presunción de temeridade
por superar nun 20,20 unidades pocentuais a outra oferta presentada.

días hábiles e segundo o disposto no artigo 149 da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público, xustifique a baixa realizada
mediante a presentación da información e documentos que consideren
pertinentes ao efecto.

Así mesmo, a Mesa acorda requirir a IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS
S.L. (B15448004) para que presente, no prazo de tres días para que presente o
Modelo obrigatorio que se inclúe no PCAP na cláusula 9.3.c) de enderezo de
correo electrónico no que o Concello poderá efectuar calquera notificación
relacionada coa licitación ou a adxudicación
A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as nove horas e trinta e
dous minutos da data fixada no encabezamento, e para constancia do tratado,
redáctase a presente acta, que asino electrónicamente xunto co Presidente, de
todo o que, como secretaria, dou fe.”
Unha vez transcorrido o prazo conferido para que as empresas requiridas
presentasen a documentación, con data 21.09.2018, reúnese novamente a
Mesa de Contratación co resultado que se recolle na acta que se transcribe a
continuación:
“Constituída a Mesa, o secretario informa de que, tal como se acordou na
sesión anterior, e polo que respecta á licitación do Lote 1) Melloras para dotar
de medidas de seguridade e extinción de incendios, se requiriu a Franmane,
SLU para que, no prazo de tres días hábiles, presentase a xustificación da
oferta económica formulada que estaba incursa en presunción de
anormalidade. Así mesmo se requiriu a Iam Rumbo Instalaciones y Obras, SL
para que, no mesmo prazo, presentase a autorización para efectuar as
notificacións electrónicas de conformidade co modelo recollido na cláusula 9.3
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Á vista do anterior e de conformidade coa valoración das ofertas realizada e
para os efectos do disposto na cláusula 11ª do Prego, a Mesa acorda, por
unanimidade dos seus membros, remitir o expediente ao órgano de
contratación da proposta de adxudicación do contrato a favor de
SUMINISTROS TÉCNICOS GALICIA S.L. (B15213911) (SUTEGA), que ofertou
un prezo de 8.959,73 €, do que resulta un prezo final, IVE engadido, de
10.841,27 € por ser a oferta económicamente mais vantaxosa.
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Para o Lote 2 Subministración e instalación de elementos para a mellora do
espazo destinado á biblioteca municipal:

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

2º) Que unha vez presentada a documentación polas empresas se emita polo
técnico municipal competente un informe sobre a xustificación da temeridade
das ofertas e posteriormente se convoque unha nova Mesa de Contratación.

c) do Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación
(PCAP), aprobado por resolución da Alcaldía núm. 2201/2018 do 14.08.2018.

De seguido o secretario municipal comunica que queda un único licitador
admitido á licitación do Lote 1 cuxa oferta é a seguinte:
LICITADOR

PREZO
OFERTADO

REDUCCIÓN
EXECUCIÓN

PRAZO

(SEN IVE)
IAM RUMBO INSTALACIONES
Y OBRAS S.L.
CIF núm. B15448004

13.700,00 €

8 días naturais
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Considerando o anterior a Mesa acorda, por unanimidade dos seus membros,
admitir á licitación do Lote 1 a Iam Rumbo Instalaciones y Obras, SL e excluir a
Franmane, SLU por non ter xustificado os valores anormais da súa oferta ao
ser rexeitada a notificación do requirimento efectuado para que presentase a
xustificación.
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Asi mesmo comunica que Franmane, SLU non accedeu á notificación
electrónica do requirimento realizado que lle foi enviado o 13.09.2018, cando
coa presentación do modelo da cláusula 9.3 c) consentira expresamente a
utilización de medios electrónicos para a realización das notificacións
administrativas, e que segundo a cláusula 11ª do PCAP que establece que “A
notificación efectuarase por calquera medio que permitan deixar constancia da
súa recepción polo destinatario. En particular poderá efectuarse por correo
electrónico á dirección que os licitadores ou candidatos tivesen designado ao
presentaren as súas proposicións, nos termos establecidos no art. 28 da Lei
11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos
públicos. Non en tanto, o prazo para considerar rexeitada a notificación, cos
efectos previstos no artigo 41.5 da LPAC, de 1 de outubro, será de 5 días
naturais”, debe entenderse rexeitada a notificación xa que o referido prazo
remataba o 18.09.2018. Polo tanto e tendo en conta o anterior, propón que
Franmane, SLU sexa excluída da licitación do Lote 1.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

A continuación comunica que, dentro do prazo conferido ao efecto, Iam Rumbo
Instalaciones y Obras, SL presentou a documentación requirida, polo que debe
ser admitida á licitación.

Conforme ao acordado e para a adxudicación do Lote 1 Melloras para dotar de
medidas de seguridade e extinción de incendios, mediante resolución da
Alcaldía núm. 2503/2018 de data 21.09.2018, notificada electronicamente o
mesmo día, efectuosuse, segundo o previsto no art. 150.2 da LCSP, o
requirimento á empresa que presentara a mellor oferta no Lote 1, e Iam Rumbo
Instalaciones y Obras, SL presentou no Rexistro Xeral do Concello o día
28.09.2018 co núm. 12810 documentación que foi remitida ao secretario xeral
do Concello e ao interventor municipal para o seu exame.
Lido o informe conxunto da Secretaría e da Intervención municipal de data
02.10.2018, que consta de cinco páxinas con antecedentes, lexislación
aplicable,
vinte
e
sete
consideracións
e
conclusións
(CV
4C2F5WPDGHQHA9AJQXSSL94446)
Esta Alcaldía de conformidade co art. 116 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, artigo 10 da Lei
40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público; e en virtude
do establecido na DA 2ª do LCSP e nos artigos 61.1 m) da Lei 5/1997, do 22 de
xullo, de administración local de Galicia,
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A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as nove horas e trece
minutos da data fixada no encabezamento, e para constancia do tratado,
redáctase a presente acta, que asino electronicamente xunto co Presidente, de
todo o que, como secretaria, dou fe.”
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Finalmente e tendo en conta que a oferta presentada pola única empresa
licitadora admitida á licitación do Lote 1 é inferior ao orzamento máximo de
licitación e que a redución do prazo de execución se axusta ao esixido no
PCAP e que, polo tanto, obtén a máxima puntuación, a Mesa acorda, por
unanimidade dos seus membros, remitir o expediente ao órgano de
contratación para a adxudicación do contrato do Lote 1) Melloras para dotar de
medidas de seguridade e extinción de incendios a favor de Iam Rumbo
Instalaciones y Obras, SL.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

A continuación tendo en conta que existe unha única empresa licitadora
admitida e aplicando os criterios establecidos na cláusula 10ª do PCAP para
apreciar cando as ofertas poden estar incursas en presunción de temeridade, o
interventor municipal realiza o cálculo correspondente e informa de que a oferta
non pode considerarse anormal.

RESOLVE

Cuarto.- As obrigas económicas que se deriven do contrato financiaranse
con cargo á aplicación 3331B/6320000 do orzamento actualmente vixente.
Quinto.- O prazo xeral de execución do contrato é de cincuenta e dous (52)
días naturais, contado a partir da acta de comprobación de replanteo que se
realizará no prazo máximo de quince días naturais dende a formalización do
contrato, debendo estar rematados os traballos como data límite seis días
do último do prazo de xustificación da subvención que é o 30.10.2018, tras
a ampliación do prazo establecida pola Orde do 30.07.2018 (DOG núm. 154 do
13.08.2018) que modifica a Orde do 05.12.2017 reguladora da subvención
concedida para o financiamento deste investimento.
Sexto.- Designar como director de obra e responsable do contrato do Lote
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Terceiro.- Adxudicar o Lote 1 Melloras para dotar de medidas de
seguridade e extinción de incendios do contrato das Actuacións de mellora
e equipamento no Multiusos da Xunqueira e nas bibliotecas municipais,
financiada con cargo a unha subvención da Consellería de Cultura da Xunta de
Galicia, á empresa Iam Rumbo Instalaciones y Obras, SL, con CIF núm.
B15448004, con domicilio no Lugar Peiro de Arriba, 6, 15189 Culleredo, e
enderezo electrónico para notificacións info@iamrumbo.com, representada
por José Alberto Rumbo Ramos co NIF núm.47354586R, polo prezo de
13.700,00 euros máis o IVE do 21% por importe de 2.877,00 euros, o que fai
un total de 16.577,00 euros, con suxeición estrita ao prego de cláusulas
administrativas particulares que rexe neste procedemento de data 14.08.2018 e
aprobado por resolución da Alcaldía núm. 2201/2018 de data 14.08.2018, á
memoria valorada redactada polo arquitecto técnico Raúl Fructuoso Arangunde
de data 01.02.2018 e o Anexo do 04.08.2018, e á oferta presentada que inclúe
unha redución no prazo de execución do Lote 1 de oito (8) días naturais.
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Segundo.- Declarar a validez da licitación efectuada e excluir á empresa
Construcciones Franmane, SLU por non ter xustificado os valores anormais
da súa oferta ao ser rexeitada a notificación do requirimento efectuado para
que presentase a xustificación, segundo consta na acta da Mesa de
Contratación do 21.09.2018 transcrita na parte dispositiva desta proposta.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Primeiro.- Avocar concreta e expresamente para este acto a competencia
delegada na Xunta de Goberno Local por resolución deste órgano de data 22
de xuño de 2015, en materia de adxudicación de contratos, debendo darse
conta desta avocación á Xunta de Goberno Local na seguinte sesión que
celebre.

1 Melloras para dotar de medidas de seguridade e extinción de incendios,
coas facultades sinaladas no artigo 62 da LCSP, o arquitecto técnico
municipal, Juan Manuel Estévez Lamas.

Décimo.- Seralle de aplicación á presente adxudicación a Lei 9/2017, do 8 de
novembro, 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.
Así mesmo será de obrigado cumprimento a normativa reguladora da
subvención concedida para o financiamento deste investimento (Orde do 5 de
decembro de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión de equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a
realización de actividades culturais e se procede a súa convocatoria para o ano
2018, publicada no DOG núm. 12 do 17.01.2018 e modificada pola Orde do
30.07.2018, publicada no DOG núm. 154 do 13.08.2018).”
Dáse conta da seguinte Resolución de data 11/10/2018 número 2018-2765,
que se transcribe a continuación:
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Noveno.- Requirir á empresa adxudicataria para que cunha antelación
mínima de tres días hábiles á data de formalización do contrato presente a
documentación relacionada na cláusula 12ª do PCAP e no prazo de tres
días hábiles dende a adxudicación presente o modelo da cláusula 15ª do
Prego para a designación da conta bancaria.
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Oitavo.- O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do
prazo de cinco (5) días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a
notificación desta adxudicación. De acordo co establecido no art. 154 da
LCSP, a formalización do contrato publicarase no perfil do contratante do
órgano de contratación nun prazo non superior a quince días dende o seu
perfeccionamento.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Sétimo.- Seguindo as disposicións do art. 151 da LCSP notificarlle esta
adxudicación a todos os licitadores e publicala, no prazo de quince días,
no perfil do contratante do Concello de Redondela integrado na Plataforma
de Contratación do Sector Público e accesible tamén dende a sede electrónica
do Concello.

• Lote 2: Subministración e instalación de elementos para a mellora do
espazo destinado á biblioteca municipal: 12.010,54 euros (sen IVE).
Por resolución da Alcaldía núm. 2201/2018 de data 14.08.2018 aprobáronse os
pregos de cláusulas administrativas (PCAP), aprobouse o expediente de
contratación e o gasto por importe de 27.742,65 euros, IVE engadido, con
cargo á aplicación orzamentaria 3331B/6320000 do estado de gastos do
orzamento do Concello vixente, e acordouse a apertura do prodedemento de
adxudicación, polo procedemento aberto simplificado para a contratación
destas actuacións.
O día 13.09.2018 tivo lugar o acto de apertura do Sobre Úniuco
Documentación acreditativa da vontade de participar na licitación e oferta
económica das tres proposicións presentadas ao procedemento aberto
simplificado para a contratación das Actuacións de melloras e equipamentos no
pavillón multiusos da Xunqueira (Redondela), co resultado que se reflicte na
acta da reunión que a continuación se transcribe:
“Constituída a Mesa, o secretario informa de que se presentaron tres
proposicións, tal como consta no certificado expedido pola Oficina do Rexistro
de Entrada de data 12/09/2018 con CV ASAM5LGSX4D2XLA9TZSW4DC6S, e
que tamén resultan dos datos extraídos do Indice de documentos do Libro de
Plicas con selo de órgano de data 12/09/2018 (Plicas números 2018-0234 a
2018-0236), que son as seguintes:
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• Lote 1: Melloras para dotar de medidas de seguridade e extinción de
incendios: 15.732,11 euros (sen IVE).
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Mediante resolución da Alcaldía núm 2193/2018 de data 14.08.2018 iniciouse o
expediente para a contratación do contrato mixto de obras e subministros de
“Actuacións de melloras e equipamentos no pavillón multiusos da Xunqueira
(Redondela)”, segundo a memoria valorada redactada polo arquitecto técnico
Raúl Fructuoso Arangunde, de data 01/02/2018 xunto cos anexos de data agosto
de 2018, a licitar por lotes e mediante procedemento aberto simplificado, previsto
no artigo 159 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público
(LCSP), co seguinte desglose do orzamento para cada un dos lotes obxecto do
contrato:

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

En prazo

SUMINISTROS
TÉCNICOS
GALICIA
S.L.
(B15213911)
(SUTEGA)
10/09/2018
Representada por Rubén Utande
2018-E-RC-11710
Blanco (46.902.860H)

En prazo
Comunica
presentación a
través de Correos
por Fax do
28/08/2018 ás
11:49 h

IAM RUMBO INSTALACIONES Y
OBRAS S.L. (B15448004)
Representada por José Alberto
11/09/2018
Rumbo Ramos (47.354.586R)
2018-E-RC-11737

En prazo
Comunica
presentación a
través de Correos
por Fax do
10/09/2018 ás
15:08 h

Procédese en primeiro lugar, en acto público, á apertura do Sobre Único
presentado polas tres empresas licitadoras que contén a documentación
administrativa e oferta económica (criterios avaliables mediante fórmulas
matemáticas) sendo os criterios de adxudicación:
• Prezo máis baixo
• Redución no prazo de execución do contrato
Para o Lote 1: Melloras para dotar de medidas de seguridade e extinción
de incendios: (orzamento máximo licitación 15.732,11 euros sen IVE)
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CONTRUCCIONES FRANMANE,
S.L.U. (B36325876)
29/08/2018
Representada
por
Francisco
2018-E-RC-11119
Javier
Rodríguez
Arosa
(35.311.327W)

OBSERVACIÓNS

Cod. Validación: 39TJZ4EFY69G4PFTGPHYRHG5J | Corrección: http://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 30 a 64

NÚM. E DATA
REXISTRO XERAL

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

IDENTIDADE

LICITADOR

PREZO
OFERTADO
(SEN IVE)

NO
DE
DO

20 días naturais

13.700,00 €

8 días naturais

Para o Lote 2: Subministración e instalación de elementos para a mellora
do espazo destinado á biblioteca municipal: (orzamento máximo licitación
12.010,54 euros ,sen IVE).
LICITADOR

PREZO OFERTADO REDUCCIÓN NO PRAZO
DE
EXECUCIÓN
DO
CONTRATO
(SEN IVE)

SUMINISTROS TÉCNICOS
GALICIA S.L. (B15213911)
(SUTEGA)

8.959,73 €

48 días naturais

IAM
RUMBO
INSTALACIONES Y OBRAS
S.L. (B15448004)

11.000,00 €

12 días naturais

A continuación procédese en acto non público á cualificación da documentación
administrativa presentada no Sobre Único polas tres empresas licitadoras,
achegando as empresas licitadoras os seguintes documentos:
-CONTRUCCIONES FRANMANE, S.L.U. (B36325876)
1. Oficio no que se indica o desexo de participar na licitación, identificando
a persoa xurídica co seu nome e nº de CIF e no caso de ser persoa
física, co seu nº de DNI. Neste oficio, no axustado ao modelo de
autorización incluído no ANEXO I dos pregos, si inclúe expresamente
que “O Concello de Redondela, coa presentación desta declaración
Páxina: 31
Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

Cod. Validación: 39TJZ4EFY69G4PFTGPHYRHG5J | Corrección: http://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 31 a 64

IAM RUMBO INSTALACIONES Y
OBRAS S.L. (B15448004)

10.932,00 €

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

FRANMANE,

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

CONTRUCCIONES
S.L.U
(B36325876)

REDUCCIÓN
PRAZO
EXECUCIÓN
CONTRATO

responsable, queda autorizado para verificar as informacións facilitadas
e elvar a cabo as comprobacións oportunas.”

3. Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo
que figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios
obxectivos que se valorarán para a adxudicación do contrato e
que se detallan na cláusula 10ª do presente Prego
-SUMINISTROS TÉCNICOS GALICIA S.L. (B15213911) (SUTEGA)
a. Oficio no que se indica o desexo de participar na licitación, identificando
a persoa xurídica co seu nome e nº de CIF e no caso de ser persoa
física, co seu nº de DNI. Neste oficio autoriza ao Concello de Redondela
a que comprobe de oficio que a empresa licitadora se atopa ao día no
cumprimento das obrigas tributarias (estatal e Concello) e coa
Seguridade Social, impostas polas disposicións vixentes. Achégase
MODELO DE OFICIO con esta autorización no ANEXO I destes pregos.
b. Sobre único pechado identificado co título “DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DA VONTADE DE PARTICIPAR NA LICITACIÓN E
OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AUTOMÁTICOS PARA O
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓNS DE MELLORAS E
EQUIPAMENTOS NO PAVILLÓN MULTIUSOS DA XUNQUEIRA
(REDONDELA) que contén:
a. Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa
Administración (conforme ao modelo que figura como ANEXO II).
b. Modelo obrigatorio que se inclúe no PCAP de enderezo de correo
electrónico no que o Concello poderá efectuar calquera
notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación
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2. Modelo obrigatorio que se inclúe no PCAP de enderezo de correo
electrónico no que o Concello poderá efectuar calquera
notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación
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1. Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa
Administración (conforme ao modelo que figura como ANEXO II).

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

2. Sobre único pechado identificado co título “DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DA VONTADE DE PARTICIPAR NA LICITACIÓN E
OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AUTOMÁTICOS PARA O
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓNS DE MELLORAS E
EQUIPAMENTOS NO PAVILLÓN MULTIUSOS DA XUNQUEIRA
(REDONDELA) que contén:

c. Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo
que figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios
obxectivos que se valorarán para a adxudicación do contrato e
que se detallan na cláusula 10ª do presente Prego

 Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa
Administración (conforme ao modelo que figura como ANEXO II).
 Non achega o Modelo obrigatorio que se inclúe no PCAP de
enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación
 Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo
que figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios
obxectivos que se valorarán para a adxudicación do contrato e
que se detallan na cláusula 10ª do presente Prego
O Concello de Redondela procede a comprobar de oficio que se atopan ao día
no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración
Tributaria e a Facenda local e coa Seguridade Social das empresas que así o
autorizaron expresa ou presuntamente por aceptación do prego das cláusulas
administrativas que rexen o contrato, sendo todos positivos e quedando
incorporados os certificados ao expediente.
A mesa de contratación decide admitir a CONTRUCCIONES FRANMANE,
S.L.U. (B36325876) e SUMINISTROS TÉCNICOS GALICIA S.L. (B15213911)
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2. Sobre único pechado identificado co título “DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DA VONTADE DE PARTICIPAR NA LICITACIÓN E
OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AUTOMÁTICOS PARA O
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓNS DE MELLORAS E
EQUIPAMENTOS NO PAVILLÓN MULTIUSOS DA XUNQUEIRA
(REDONDELA) que contén:
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1. Oficio no que se indica o desexo de participar na licitación, identificando
a persoa xurídica co seu nome e nº de CIF e no caso de ser persoa
física, co seu nº de DNI. Neste oficio autoriza ao Concello de Redondela
a que comprobe de oficio que a empresa licitadora se atopa ao día no
cumprimento das obrigas tributarias (estatal e Concello) e coa
Seguridade Social, impostas polas disposicións vixentes. Achégase
MODELO DE OFICIO con esta autorización no ANEXO I destes pregos.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

-IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS S.L. (B15448004)

Para o Lote 1 Melloras para dotar de medidas de seguridade e extinción
de incendios: “Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis
de 20 unidades porcentuais á outra oferta.” .
Á vista dos cálculos realizados a oferta presentada por CONTRUCCIONES
FRANMANE, S.L.U. (B36325876) está incursa en presunción de temeridade
por superar nun 20,20 unidades pocentuais a outra oferta presentada.
Para o Lote 2 Subministración e instalación de elementos para a mellora
do espazo destinado á biblioteca municipal: “Cando concorran dous
licitadores, a que sexa inferior en máis de 20 unidades porcentuais á outra
oferta.”.
Non se aprecia temeridade.

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

A continuación o secretario xeral municipal informa de que na cláusula 10ª do
PCAP se establecen os criterios para apreciar cando a oferta económica en
relación ó prezo ofertado está incursa en presunción de temeridade, que son
os seguintes:

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

(SUTEGA) e requirir a IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS S.L. para
que complete a documentación administrativa achegando o modelo obrigatorio
que se inclúe no PCAP na cláusula 9.3.c) de enderezo de correo electrónico no
que o Concello poderá efectuar calquera notificación relacionada coa licitación
ou a adxudicación.

LICITADOR

PREZO
PUNTOS REDUCCIÓN PUNTOS TOTAL
OFERTADO
PRAZO
(SEN IVE)
EXECUCIÓN

SUMINISTROS
TÉCNICOS
GALICIA
S.L. 8.959,73 €
(B15213911)
(SUTEGA)
IAM
RUMBO 11.000,00 €
INSTALACIONES
Y OBRAS S.L.

5

4

48 días
naturais

12 días
naturais

5

10

4

8
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A valoración das ofertas refléxase no seguinte cadro:

LICITADOR

PREZO
PUNTOS REDUCCIÓN PUNTOS TOTAL
OFERTADO
PRAZO
(SEN IVE)
EXECUCIÓN

(B15448004)

2º) Que unha vez presentada a documentación polas empresas se emita polo
técnico municipal competente un informe sobre a xustificación da temeridade
das ofertas e posteriormente se convoque unha nova Mesa de Contratación.
Para o Lote 2 Subministración e instalación de elementos para a mellora do
espazo destinado á biblioteca municipal:
Á vista do anterior e de conformidade coa valoración das ofertas realizada e
para os efectos do disposto na cláusula 11ª do Prego, a Mesa acorda, por
unanimidade dos seus membros, remitir o expediente ao órgano de
contratación da proposta de adxudicación do contrato a favor de
SUMINISTROS TÉCNICOS GALICIA S.L. (B15213911) (SUTEGA), que ofertou
un prezo de 8.959,73 €, do que resulta un prezo final, IVE engadido, de
10.841,27 € por ser a oferta económicamente mais vantaxosa.
Así mesmo, a Mesa acorda requirir a IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS
S.L. (B15448004) para que presente, no prazo de tres días para que presente o
Modelo obrigatorio que se inclúe no PCAP na cláusula 9.3.c) de enderezo de
correo electrónico no que o Concello poderá efectuar calquera notificación
relacionada coa licitación ou a adxudicación
A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as nove horas e trinta e
dous minutos da data fixada no encabezamento, e para constancia do tratado,
redáctase a presente acta, que asino electrónicamente xunto co Presidente, de
todo o que, como secretaria, dou fe.”
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1º) Que se requira á empresa CONTRUCCIONES FRANMANE, S.L.U.
(B36325876), incursa en presunción de temeridade, para que no prazo de tres
días hábiles e segundo o disposto no artigo 149 da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público, xustifique a baixa realizada
mediante a presentación da información e documentos que consideren
pertinentes ao efecto.
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Para o Lote 1 Melloras para dotar de medidas de seguridade e extinción de
incendios

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Finalmente e tendo en conta o anterior a Mesa acorda, por unanimidade dos
seus membros, ACORDA:

Esta Alcaldía de conformidade co art. 116 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, artigo 10 da Lei
40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público; e en virtude
do establecido na DA 2ª do LCSP e nos artigos 61.1 m) da Lei 5/1997, do 22 de
xullo, de administración local de Galicia,
RESOLVE
Primeiro.- Avocar concreta e expresamente para este acto a competencia
delegada na Xunta de Goberno Local por resolución deste órgano de data 22
de xuño de 2015, en materia de adxudicación de contratos, debendo darse
conta desta avocación á Xunta de Goberno Local na seguinte sesión que
celebre.
Segundo.- Declarar a validez da licitación efectuada.
Terceiro.- Adxudicar o Lote 2 Subministración e instalación de elementos
Páxina: 36
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Lido o informe conxunto da Secretaría e da Intervención municipal de data
11.10.2018 con CV 7RYFX3ANLPSZG72J7RTC3Y329, que consta de cinco
páxinas con antecedentes, lexislación aplicable, vinte consideracións e
conclusións.
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O día 10.10.2018 Suministros Técnicos de Galicia, SL presentou no Rexistro
Xeral do Concello co núm. 13391, un aval correcto.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Conforme ao acordado e para a adxudicación do Lote 2 Subministración e
instalación de elementos para a mellora do espazo destinado á biblioteca
municipal, mediante resolución da Alcaldía núm. 2450/2018 de data
13.09.2018, notificada electronicamente o día 17.09.2018, efectuosuse,
segundo o previsto no art. 150.2 da LCSP, o requirimento á empresa que
presentara a mellor oferta no Lote 2, e Suministros Técnicos de Galicia, SL
presentou no Rexistro Xeral do Concello o día 26.09.2018 co núm. 12615
documentación que foi remitida ao secretario xeral do Concello e ao interventor
municipal para o seu exame e, unha vez analizada, comprobouse que o
documento do aval en virtude do que se presta a garantía definitiva no se axusta
ao modelo establecido no Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
Administracións Públicas, polo que, se lle requiriu para que procedesen a súa
enmenda presentado un novo aval correcto.

Sexto.- Designar como responsable do contrato do Lote 2 Subministración e
instalación de elementos para a mellora do espazo destinado á biblioteca
municipal, coas facultades sinaladas no artigo 62 da LCSP, o arquitecto
técnico municipal, Juan Manuel Estévez Lamas.
Sétimo.- Seguindo as disposicións do art. 151 da LCSP notificarlle esta
adxudicación a todos os licitadores e publicala, no prazo de quince días,
no perfil do contratante do Concello de Redondela integrado na Plataforma
de Contratación do Sector Público e accesible tamén dende a sede electrónica
do Concello.
Oitavo.- O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do
prazo de cinco (5) días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a
notificación desta adxudicación. De acordo co establecido no art. 154 da
LCSP, a formalización do contrato publicarase no perfil do contratante do
órgano de contratación nun prazo non superior a quince días dende o seu
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Quinto.- O prazo xeral de execución do contrato do Lote 2 é de doce (12)
días naturais, a contar dende o día seguinte á formalización do contrato,
debendo estar rematados os traballos como data límite seis días do
último do prazo de xustificación da subvención que é o 30.10.2018, tras a
ampliación do prazo establecida pola Orde do 30.07.2018 (DOG núm. 154 do
13.08.2018) que modifica a Orde do 05.12.2017 reguladora da subvención
concedida para o financiamento deste investimento.
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Cuarto.- As obrigas económicas que se deriven do contrato financiaranse
con cargo á aplicación 3331B/6320000 do orzamento actualmente vixente.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

para a mellora do espazo destinado á biblioteca municipal do contrato das
Actuacións de mellora e equipamento no Multiusos da Xunqueira e nas
bibliotecas municipais, financiada con cargo a unha subvención da Consellería
de Cultura da Xunta de Galicia, á empresa Suministros Técnicos de Galicia,
SL, con CIF núm. B15213911, con domicilio na Ronda de Nelle, 144, 15010 A
Coruña , e enderezo electrónico para notificacións a.lorenzo@sutega.es,
representada por Rubén Utande Blanco co NIF núm. 46902860H, polo prezo
de 8.959,73 euros máis o IVE do 21% por importe de 1.881,54 euros, o que
fai un total de 10.841,27 euros, con suxeición estrita ao prego de cláusulas
administrativas particulares que rexe neste procedemento de data 14.08.2018 e
aprobado por resolución da Alcaldía núm. 2201/2018 de data 14.08.2018, á
memoria valorada redactada polo arquitecto técnico Raúl Fructuoso Arangunde
de data 01.02.2018 e o Anexo do 04.08.2018, e á oferta presentada que inclúe
unha redución no prazo de execución do Lote 2 de corenta e oito (48) días
naturais.

perfeccionamento.

A Xunta de Goberno local queda informada de ambas resolucións.

6. Dar conta da Resolución de Adxudicación do contrato
"Subministración e Instalación de Caldeira de Biomasa no Campo de
Fútbol de Santa Mariña. Redondela"
Dáse conta da seguinte Resolución de data 09/10/2018 número 2018-2742,
que se transcribe a continuación:
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Mediante resolución da Alcaldía núm. 2074/2018 de data 07.08.2018 iniciouse
o expediente para a contratación da Subministración e instalación de caldera
de biomasa no campo de fútbol de Santa Mariña, Redondela, financiada con
cargo a unha subvención concedida polo Inega (FEDER), cun orzamento que,
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Así mesmo será de obrigado cumprimento a normativa reguladora da
subvención concedida para o financiamento deste investimento (Orde do 5 de
decembro de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión de equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a
realización de actividades culturais e se procede a súa convocatoria para o ano
2018, publicada no DOG núm. 12 do 17.01.2018 e modificada pola Orde do
30.07.2018, publicada no DOG núm. 154 do 13.08.2018).”
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Décimo.- Seralle de aplicación á presente adxudicación a Lei 9/2017, do 8 de
novembro, 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.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Noveno.- Requirir á empresa adxudicataria para que cunha antelación
mínima de tres días hábiles á data de formalización do contrato presente a
documentación relacionada na cláusula 12ª do PCAP e no prazo de tres
días hábiles dende a adxudicación presente o modelo da cláusula 15ª do
Prego para a designación da conta bancaria.

O día 28.08.2018 tivo lugar o acto de apertura do Sobre Único Documentación
acreditativa da vontade de participar na licitación e oferta económica das cinco
empresas licitadoras presentadas ao procedemento aberto simplificado para a
contratación da Subministración e instalación de caldera de biomasa no campo
de fútbol de Santa Mariña, Redondela, co resultado que se reflicte na acta da
reunión que a continuación se transcribe:
“Constituída a Mesa, o secretario informa de que se presentaron cinco
proposicións, tal como consta no certificado do Rexistro de Entrada de data
27/08/2018 con CV AKMAGYXJC394C3TDG5RL62PMQ, e que tamén resultan
dos datos extraídos do Indice de documentos do Libro de Plicas con selo de
órgano de data 27/08/2019 (Plicas números 2018-0213 a 2018-2017), que son
as seguintes:

DARA E NÚM.
REXISTRO XERAL

OBSERVACIÓNS

FORESTACIÓN GALICIA S.A.
(A32226326)
22/08/2018
Representada por Fernando
2018-E-RC-10850
Vargas Capilla (50824905B)

En prazo
Oficio + 1 sobre
Fax aviso envío envío
por Correos o 21/08/18
13:01 h

SAPEL RENOVABLES S.L.
23/08/2018
(B27838655)
2018-E-RC-10907
Representada por Alejandro
23/08/2018
Álvarez Cao (44487163F)
2018-E-RE-1183

En prazo
Oficio + 1 sobre
Presenta
telemáticamente sen
incluír oferta

ECOGAL

En prazo

RENOVABLES,

SL 24/08/2018
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IDENTIDADE

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

Por resolución da Alcaldía núm. 2114/2018 de data 08.08.2018 aprobáronse os
pregos de cláusulas administrativas, de data 07.08.2018, e os de prescricións
técnicas redactados, con data 24.07.2018, polo enxeñeiro técnico industrial do
Concello, aprobouse o expediente de contratación e o gasto por importe de
31.859,30 euros con cargo ao crédito existente na aplicación 3421A/6320005
do estado de gastos do orzamento do Concello vixente.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

segundo o prego de prescricións técnicas redactado, con data 24.07.2018, polo
enxeñeiro técnico industrial do Concello, ascende a 26.330,00 euros máis o
IVE por importe de 5.529,30 euros, o que fai un total de 31.859,30 euros, a
licitar mediante procedemento aberto simplificado previsto no artigo 159 da Lei
9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP).

OBSERVACIÓNS

(B27371806)
Representada
por
Manuel
2018-E-RC-10947
Varela Pereiras (34260191N)

Fax aviso envío por
Correos o 23/08/2018
13:46 h
Oficio + 1 sobre

TERMOCALOR
VIGO
S.L.
(B36771749)
24/08/2018
Representada por José Ramón
2018-E-RC-10949
Argudín Álvarez (36016010B)

En prazo
Fax aviso envío por
Correos o 23/08/2018
12:35 h
Oficio + 1 sobre

AMYS
INGENIERIA
S.L.
(B27485549)
24/08/2018
Representada por José Manuel
2018-E-RC-10951
Rodríguez
Rodríguez
(33539932K)

En prazo
Fax aviso envío por
Correos o 23/08/2018
12:01 h
Oficio + 1 sobre

Procédese en primeiro lugar, en acto público á apertura do Sobre Único
presentado polas cinco empresas licitadoras, que contén a oferta económica e
criterios automáticos co seguinte resultado:
LICITADOR

PREZO
OFERTADO
(SEN IVE)

IVE

PREZO
TOTAL

PRAZO
GARANTIA

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

DARA E NÚM.
REXISTRO XERAL

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

IDENTIDADE

FORESTACIÓN GALICIA
S.A. (A32226326)

22804,1

SAPEL
RENOVABLES
S.L. (B27838655)

ECOGAL RENOVABLES,
SL (B27371806)

TERMOCALOR
S.L. (B36771749)

VIGO

4788,8
27592,96
6

3

21860

4590,6

26450,6

5

20785

4364,8
25149,85
5

5

23269

4886,4 28155,49
9

3
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ADICIONAL

LICITADOR

PREZO
OFERTADO
(SEN IVE)

IVE

PREZO
TOTAL

PRAZO
GARANTIA
ADICIONAL

23595

5

A continuación procédese en acto non público a cualificación da documentación
administrativa presentada no Sobre Único polas CINCO empresas licitadoras,
achegando as empresas licitadoras os seguintes documentos:
- FORESTACIÓN GALICIA S.A. (A32226326)
• Oficio que acompaña ao sobre, axustado ao modelo do Anexo I do
PCAP, indicando que cumpre cos requisitos de capacidade e solvencia
esixidos na normativa reguladora da contratación do sector público e que
autoriza ao Concello a comprobar de oficio que a empresa se atopa ao
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria e coa Seguridade Social, polo que se acorda
que se comprobe o cumprimento das obrigas tributarias e que se
incorpore de oficio ao expediente a certificación acreditativa de atoparse
ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de
Redondela.
• Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración
conforme co modelo que figura como Anexo II do Prego de cláusulas
administrativas que rexe a licitación.
• Certificacións, expedidas polos órganos competentes en cada caso,
acreditativas de atoparse ao día no cumprimento das obrigas tributarias
(estatal e Concello) e coa Seguridade Social, impostas polas
disposicións vixentes. Estas certificacións non será necesario aportalas
no caso de que se autorizase ó Concello de Redondela á comprobalo de
oficio de conformidade co ANEXO I.
• O enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación,
segundo o modelo do PCAP. d) Compromiso de adscrición de medios
axustado ao modelo do PCAP.
• Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo que
figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios obxectivos
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19500

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

AMYS INGENIERIA S.L.
(B27485549)

que se valorarán para a adxudicación do contrato e que se detallan na
cláusula 10ª do presente Prego.

3. Certificacións, expedidas polos órganos competentes en cada caso,
acreditativas de atoparse ao día no cumprimento das obrigas tributarias
(estatal e Concello) e coa Seguridade Social, impostas polas
disposicións vixentes. Estas certificacións non será necesario aportalas
no caso de que se autorizase ó Concello de Redondela á comprobalo de
oficio de conformidade co ANEXO I.
4. O enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación,
segundo o modelo do PCAP. d) Compromiso de adscrición de medios
axustado ao modelo do PCAP.
5. Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo que
figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios obxectivos
que se valorarán para a adxudicación do contrato e que se detallan na
cláusula 10ª do presente Prego.
ECOGAL RENOVABLES, SL (B27371806)
a) Oficio que acompaña ao sobre, axustado ao modelo do Anexo I do
PCAP, indicando que cumpre cos requisitos de capacidade e solvencia
esixidos na normativa reguladora da contratación do sector público e que
autoriza ao Concello a comprobar de oficio que a empresa se atopa ao
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria e coa Seguridade Social, polo que se acorda
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2. Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración
conforme co modelo que figura como Anexo II do Prego de cláusulas
administrativas que rexe a licitación.
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1. Oficio que acompaña ao sobre, axustado ao modelo do Anexo I do
PCAP, indicando que cumpre cos requisitos de capacidade e solvencia
esixidos na normativa reguladora da contratación do sector público e que
autoriza ao Concello a comprobar de oficio que a empresa se atopa ao
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria e coa Seguridade Social, polo que se acorda
que se comprobe o cumprimento das obrigas tributarias e que se
incorpore de oficio ao expediente a certificación acreditativa de atoparse
ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de
Redondela.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

-SAPEL RENOVABLES S.L. (B27838655)

que se comprobe o cumprimento das obrigas tributarias e que se
incorpore de oficio ao expediente a certificación acreditativa de atoparse
ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de
Redondela.

e) Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo que
figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios obxectivos
que se valorarán para a adxudicación do contrato e que se detallan na
cláusula 10ª do presente Prego.
TERMOCALOR VIGO S.L. (B36771749)
a) Oficio que acompaña ao sobre, axustado ao modelo do Anexo I do
PCAP, indicando que cumpre cos requisitos de capacidade e solvencia
esixidos na normativa reguladora da contratación do sector público e que
autoriza ao Concello a comprobar de oficio que a empresa se atopa ao
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria e coa Seguridade Social, polo que se acorda
que se comprobe o cumprimento das obrigas tributarias e que se
incorpore de oficio ao expediente a certificación acreditativa de atoparse
ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de
Redondela.
b) Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración
conforme co modelo que figura como Anexo II do Prego de cláusulas
administrativas que rexe a licitación.
c) Certificacións, expedidas polos órganos competentes en cada caso,
acreditativas de atoparse ao día no cumprimento das obrigas tributarias
(estatal e Concello) e coa Seguridade Social, impostas polas
disposicións vixentes. Estas certificacións non será necesario aportalas
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d) O enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación,
segundo o modelo do PCAP. d) Compromiso de adscrición de medios
axustado ao modelo do PCAP.
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c) Certificacións, expedidas polos órganos competentes en cada caso,
acreditativas de atoparse ao día no cumprimento das obrigas tributarias
(estatal e Concello) e coa Seguridade Social, impostas polas
disposicións vixentes. Estas certificacións non será necesario aportalas
no caso de que se autorizase ó Concello de Redondela á comprobalo de
oficio de conformidade co ANEXO I.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

b) Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración
conforme co modelo que figura como Anexo II do Prego de cláusulas
administrativas que rexe a licitación.

no caso de que se autorizase ó Concello de Redondela á comprobalo de
oficio de conformidade co ANEXO I.

a) Oficio que acompaña ao sobre, axustado ao modelo do Anexo I do
PCAP, indicando que cumpre cos requisitos de capacidade e solvencia
esixidos na normativa reguladora da contratación do sector público e que
autoriza ao Concello a comprobar de oficio que a empresa se atopa ao
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria e coa Seguridade Social, polo que se acorda
que se comprobe o cumprimento das obrigas tributarias e que se
incorpore de oficio ao expediente a certificación acreditativa de atoparse
ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de
Redondela.
b) Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración
conforme co modelo que figura como Anexo II do Prego de cláusulas
administrativas que rexe a licitación.
c) Certificacións, expedidas polos órganos competentes en cada caso,
acreditativas de atoparse ao día no cumprimento das obrigas tributarias
(estatal e Concello) e coa Seguridade Social, impostas polas
disposicións vixentes. Estas certificacións non será necesario aportalas
no caso de que se autorizase ó Concello de Redondela á comprobalo de
oficio de conformidade co ANEXO I.
d) O enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación,
segundo o modelo do PCAP. d) Compromiso de adscrición de medios
axustado ao modelo do PCAP.
e) Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo que
figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios obxectivos
que se valorarán para a adxudicación do contrato e que se detallan na
cláusula 10ª do presente Prego.

Páxina: 44
Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

AMYS INGENIERIA S.L. (B27485549)
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e) Proposición (debidamente asinada e datada) axustada ao modelo que
figura como ANEXO III, ao obxecto de acreditar os criterios obxectivos
que se valorarán para a adxudicación do contrato e que se detallan na
cláusula 10ª do presente Prego.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

d) O enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación,
segundo o modelo do PCAP. d) Compromiso de adscrición de medios
axustado ao modelo do PCAP.

1. Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior ao orzamento base de
licitación en máis de 25 unidades porcentuais.
2. Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis de 20
unidades porcentuais á outra oferta.
3. Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10
unidades porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Con
todo, excluirase para o cómputo de dita media a oferta de contía máis
elevada cando sexa superior en máis de 10 unidades porcentuais a dita
media.
4. Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores
en máis de 10 unidades porcentuais á media aritmética das ofertas
presentadas. Con todo, se entre elas existen ofertas que sexan
superiores a dita media en máis de 10 unidades porcentuais,
procederase ao cálculo dunha nova media só coas ofertas que non
se atopen no suposto indicado.
Tendo en conta que o número de licitadores admitidos é de 5, e aplicando este
criterio procédese a realizar polo secretario e interventor municipal os
correspondentes cálculos do xeito que se describe a continuación:
1º) Tómase en consideración o orzamento base de licitación sen IVE que
ascende a 26.330,00 euros, sen IVE.
2º) Súmanse todas as ofertas económicas presentadas o que dá un total de
108.218,10 euros que se divide entre o número de licitadores presentados e
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“Presumirase como desproporcionada ou temeraria a baixa de toda
proposición que se atope nos seguintes supostos:
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A continuación o secretario xeral municipal informa de que na cláusula 10ª do
PCAP se establecen os criterios para apreciar cando a oferta económica en
relación ó prezo ofertado está incursa en presunción de temeridade, que son os
seguintes:

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Visto que todos os licitadores autorizaron ao Concello de Redondela a que se
comprobe de oficio que se atopan ao día no cumprimento das obrigas
tributarias (estatal e Concello) e coa Seguridade Social, procédese a incorporar
os informes da Agencia Tributaria e a Facenda municipal, comprobándose que
todos son positivos e de seguido realizase a comprobación da Seguridade
Social con idéntico resultado para todos os licitadores. Os certificados, por
acordo da Mesa, quedan incorporados ao expediente. A mesa de contratación
decide que todos os licitadores resulten admitidos.

admitidos que son 5, polo que a media aritmética resultante é de 21.643,62
euros.
3º) Calcúlase o 10% en importe da media aritmética que ascende a 2.164,36
euros.

o

importe

da

media

aritmética

5º) Réstase o importe do 10% da media aritmética á propia media aritmética
(21.643,62 - 2.164,36), obtendo así a cantidade de 19.479,26 euros que é o
límite económico para apreciar as ofertas presuntamente temerarias.
Á vista dos cálculos realizados e das ofertas presentadas, non existe ningunha
oferta en presunción de temeridade.
De seguido procédese a outorgar a puntuación ás empresas admitidas de
conformidade co sinalado no prego de cláusulas administrativas particulares,
que ordenadas de forma decrecente en puntuación resulta como segue:
EMPRESA

OFERTA
PUNTOS OFERTA
PUNTOS PUNTOS
ECONÓMICA CRITERIO ANOS
CRITERIO TOTAIS
PREZO
ADICIONAIS GARANTÍA
GARANTÍA

AMyS
INGENIERÍA

19.500,00 €

5

5

5

10

ECOGAL

20.785,00 €

4

5

5

9

SAPEL
RENOVABLES

21.860,00 €

3

5

5

8

FORESTACION 22.804,00 €
GALICIA

2

3

3

5
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Ningunha oferta presentada
incrementada no 10%.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

4º) Súmase a media aritmética obtida no paso 2º e o 10% do importe desta
media, obtendo o importe da media aritmética incrementada no 10% (21.643,62
+ 2.164,36) que ascende a 23.807,98 euros.

TERMOCALOR 23.269,00 €

1

3

3

4

Mediante resolución da Alcaldía núm. 2631/2018 do 02.10.2018, notificada
electrónicamente o mesmo día, efectuouse, segundo o previsto no art. 150.2 da
LCSP, o requirimento á empresa clasificada en segundo lugar na orde de
clasificación das ofertas, e Ecogal Energías Renovables, Autoconsumo y
Eficiencia Energética, SL presentou no Rexistro Xeral do Concello o día
08.10.2018 co núm. 13277 a documentación requirida que foi remitida ao
secretario xeral do Concello e ao interventor municipal para o seu exame.
Lido o informe conxunto da Secretaría e da Intervención municipal de data
09.10.2018, que consta de cinco páxinas con antecedentes, lexislación
aplicable,
vinte
e
cinco
consideracións
e
conclusións
(CV
46RJ676HAYLGRKK7ERHGCE5RY).
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Mediante resolución da Alcaldía núm. 2276/2018 do 28.08.2018, notificada
electronicamente o día 29.08.2018 (con acceso a notificación o 05.09.2018) e
segundo o previsto no art. 150.2 da LCSP, efectuouse o requirimento á
empresa que presentara a mellor oferta, e Amys Ingeniería, SL presentou o
último día do prazo na Oficina de Correos documentación que foi analizada
polo secretario xeral municipal e ao comprobar a existencia de deficiencias, con
data 19.09.2018, requiriuse novamente á empresa para que, no prazo de cinco
días hábiles, procedese a enmenda da documentación. Con data 28.09.2018
tivo entrada no Rexistro Xeral do Concello co núm. 12767 a documentación
presentada pola empresa na Oficina de Correos o último día do prazo conferido
para a subsanación e, unha vez analizada pola Secretaría e a Intervención
municipal, comprouse que non se achegaba o documento acreditativo de ter
constituído a garantía definitiva, polo que tras realizar as verificacións
oportunas resultou que a empresa non constituíu a garantía e polo tanto non
aportou en prazo toda a documentación esixida na cláusula 11ª do PCAP que
lle fora requirida.
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A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as nove horas e
cincuenta e sete minutos da data fixada no encabezamento, e para constancia
do tratado, redáctase a presente acta, que asino electronicamente xunto co
Presidente, de todo o que, como secretaria, dou fe.”

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

tendo en conta o anterior, a Mesa acorda, por unanimidade dos seus membros,
remitir o expediente ao órgano de contratación para a adxudicación do contrato
a favor de AMYS INGENIERIA S.L. (B27485549)

Esta Alcaldía de conformidade co art. 116 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, artigo 10 da Lei
40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público; e en virtude
do establecido na DA 2ª do LCSP e nos artigos 61.1 m) da Lei 5/1997, do 22 de
xullo, de administración local de Galicia,

Terceiro.- Adxudicar o contrato do Subministración e instalación de caldera
de biomasa no campo de fútbol de Santa Mariña, Redondela, financiada con
cargo a unha subvención concedida polo Inega, á empresa Ecogal Energías
Renovables, Autoconsumo y Eficiencia Energética, SL, co CIF núm.
B27371806, domicilio na rúa Pardo Bazán, 7, baixo, 27540 Escairón-O
Saviñao,
Lugo
e
enderezo
electrónico
para
notificacións
ecogalrenovables@gmail.com, representada mancomunadamente por
Manuel Varela Pereiras co NIF núm. 34260191N e José Manuel González
Illán co NIF núm. 33323474Q, polo de prezo 20.785,00 euros máis o IVE do
21% por importe de 4.364,85 euros, o que fai un total de 25.149,85 euros,
con suxeición estrita aos pregos de cláusulas administrativas particulares que
rexen
neste
procedemento
de
data
07.08.2018
(CV
5C2PSYECWPNEZWGT66AZFHS29) e aos de prescricións técnicas de data
24.07.2018 (CV 9Y2D6ZECR3SHCXZM7K22GGNCP), aprobados ambos
documentos por Resolución da Alcaldía núm. 2114/2018 de data 08.08.2018, e
á oferta presentada que inclúe unha ampliación de cinco (5) anos adicionais
do prazo de garantía da instalación, incluíndo todo tipo de desgaste ou
defecto de fabricación, transporte e instalación.
Cuarto.- As obrigas económicas que se deriven do contrato financiaranse
con cargo á aplicación 3421A/6320005 do orzamento actualmente vixente.
Quinto.- O prazo xeral de execución do contrato é de quince (15) días
hábiles, contados a partir da data de formalización do contrato, debendo estar
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Segundo.- Declarar a validez da licitación efectuada e excluir á empresa
Amys Ingeniería, SL, por non ter presentado, tras os requirimentos realizados,
toda a documentación esixida na cláusula 11ª do PCAP e, polo tanto, non
cumprir adecuadamente o requirimento en prazo e entenderse legalmente que
o licitador retira a súa oferta.
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Primeiro.- Avocar concreta e expresamente para este acto a competencia
delegada na Xunta de Goberno Local por resolución deste órgano de data 22
de xuño de 2015, en materia de adxudicación de contratos, debendo darse
conta desta avocación á Xunta de Goberno Local na seguinte sesión que
celebre.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

RESOLVE

Oitavo.- O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do
prazo de cinco (5) días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a
notificación desta adxudicación. De acordo co establecido no art. 154 da
LCSP, a formalización do contrato publicarase no perfil do contratante do
órgano de contratación nun prazo non superior a quince días dende o seu
perfeccionamento.
Noveno.- Requirir á empresa adxudicataria para que cunha antelación
mínima de tres días hábiles á data de formalización do contrato presente a
documentación relacionada na cláusula 12ª do PCAP e no prazo de tres
días hábiles dende a adxudicación presente o modelo da cláusula 15ª do
Prego para a designación da conta bancaria.
Décimo.- Seralle de aplicación á presente adxudicación a Lei 9/2017, do 8 de
novembro, 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.
Así mesmo será de obrigado cumprimento a normativa reguladora da
subvención concedida para o financiamento deste investimento (Resolución da
Axencia Instituto Enerxético de Galicia do 26.12.2017 publicada no DOG núm.
21 do 30.01.2018) en especial ás establecidas en materia de información e
publicidade (carteis informativos e placas permanentes), cuxa regulación
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Sétimo.- Seguindo as disposicións do art. 151 da LCSP notificarlle esta
adxudicación a todos os licitadores e publicala, no prazo de quince días,
no perfil do contratante do Concello de Redondela integrado na Plataforma
de Contratación do Sector Público e accesible tamén dende a sede electrónica
do Concello.
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Sexto.- Designar como responsable do contrato, coas facultades sinaladas
no artigo 62 da LCSP, o arquitecto técnico municipal, Juan Manuel Estévez
Lamas.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

rematados os traballos como data límite seis días do último do prazo de
xustificación da subvención que é o 22.10.2018, tras a ampliación do prazo
establecida pola Resolución do 30.08.2018 da Axencia Instituto Enerxético de
Galicia (DOG núm. 173 do 11.09.2018) que modifica a Resolución do
26.12.2017 reguladora da subvención concedida para o financiamento deste
investimento.

detallada se establece na cláusula 20.1 do PCAP.”
A Xunta de Goberno local queda informada.

Mediante resolución da Alcaldía núm. 1874/2018 de data 09.07.2018 iniciouse
o expediente para a contratación do Servizo de Dinamización das Aulas CeMIT,
polo período comprendido entre setembro e decembro de 2018 e prorrogable
por un período dun (1) ano no caso de volver a ser beneficiarios da mesma
subvención no ano seguinte, cun valor estimado para todo o período da
contratación, incluída a posible prórroga, de 24.793,40 euros, sen IVE, e cun
orzamento que ascende para o período inicial do contrato (catro meses) a
12.396,70 euros, máis o IVE, o que fai un total de 15.00,00 euros, a licitar
mediante procedemento aberto simplificado por razón da súa contía, previsto
no artigo 159 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de
febreiro de 2014 (LCSP).
Por resolución da Alcaldía núm. 1970/2018 de data 23.07.2018 aprobáronse os
pregos de cláusulas administrativas e os de prescricións técnicas, aprobouse o
expediente de contratación e o gasto correspondente á anualidade 2018 con
cargo ao crédito existente na aplicación 9221B/2270610 do estado de gastos
do orzamento do Concello vixente.
O día 13.08.2018 tivo lugar o acto de apertura do Sobre A Documentación
acreditativa da vontade de participar na licitación e documentación relativa a
criterios sometidos a xuízo de valor-non cuantificables por fórmula das tres
proposicións presentadas ao procedemento aberto simplificado para a
contratación do Servizo de dinamización das Aulas CeMIT, co resultado que se
reflicte na acta da reunión que a continuación se transcribe:
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“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
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Dáse conta da seguinte Resolución de data 19/10/2018 número 2018-2879,
que se transcribe a continuación:

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

7. Dar conta das Resolucións de Adxudicación e Prorroga do
Contrato "Servizo de Dinamización das Aulas CEMIT" (Resolución de
Adxudicación e Resolución de Prorroga)

“Constituída a Mesa, o secretario informa de que se presentaron tres
proposicións, tal como consta no certificado do Rexistro de Entrada de data
09.08.2018, e que tamén resultan dos datos extraídos do Indice de documentos
do Libro de Plicas con selo de órgano de data 08.08.2018 (Plica número
2018-0199 a 2018-201), que son as seguintes:

GADEPRO
FORMACIÓN
Y
CONSULTORÍA, SLU
CIF B27795988
Representante: César Nercellas
Simón
Oficio Anexo I, SOBRE A E SOBRE
B

RE núm. 10138 de
02.08.2018
Plica núm.
2018-0199

EN PRAZO

FLEXIPLAN, SA
CIF A79406575
Representante:
María
Sánchez-Harguindey Recouso
Oficio Anexo I, SOBRE A E SOBRE
B

RE núm. 10192 de
03.08.2018
Plica núm.
2018-0200

EN PRAZO

OSVENTOS
INNOVACIÓN
EN
SERVIZOS, SL
CIF B70493275
Representante: Raquel Toja Gómez
Oficio Anexo I, SOBRE A E SOBRE
B

RE núm. 10358 de
08.08.2018
Plica núm.
2018-0200

EN PRAZO
(Fax
comunicando
presentación
enviado o
07/08/2018)

Segundo a orde do día establecida e de acordo co establecido na base 12ª do
Prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rexen á licitación,
aprobado por resolución da Alcaldía núm. 1970/2018 de data 23.07.2018,
procédese, en primeiro lugar, en acto público, á apertura do Sobre A,
achegando os licitadores os seguintes documentos:
- Gadepro Formación y Consultoría, SLU con CIF núm. B27795988:
• Oficio que acompaña ao sobre, axustado ao modelo do Anexo I do
PCAP, indicando que cumpre cos requisitos de capacidade e solvencia
esixidos na normativa reguladora da contratación do sector público e que
Páxina: 51
Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

OBSERVACIÓNS
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NÚM. E DATA DO
ASENTO NO RE

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

IDENTIDADE

• Memoria-programación en relación ao servizo, cos cursos específicos
que se propoñen en cada unha das áreas, metoloxía, alternativas
novidosas que contribúan a mellorar o servizo de dinamización así como
os extremos concretos aos que se refire a cláusula 4ª do Prego de
prescricións técnicas en relación coas áreas que debe conter a
dinamización en base á VI addenda ao convenio de colaboración entre a
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas
e Xustiza, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a
Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento
do Plan de inclusión dixital no eido da administración local de decembro
de 2017
• Certificados de estar ao corrente das obrigas coa Axencia tributaria e
Seguridade Social
• Copia da escritura protocolo 04/2013 de data 02/01/2014 do notario
Álvaro Lorenzo Fariña Domínguez de constitución da sociedade
unipersoal e estatutos sociais de Gadepro Formación y Consultoría, SLU
- Flexiplan, SA con CIF núm. A79406575:
1. Oficio que acompaña ao sobre, axustado ao modelo do Anexo I do
PCAP, indicando que cumpre cos requisitos de capacidade e solvencia
esixidos na normativa reguladora da contratación do sector público e que
autoriza ao Concello a comprobar de oficio que a empresa se atopa ao
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria e coa Seguridade Social, polo que se acorda
que se comprobe o cumprimento das obrigas tributarias e que se
incorpore de oficio ao expediente a certificación acreditativa de atoparse
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• O enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación,
segundo o modelo do PCAP. d) Compromiso de adscrición de medios
axustado ao modelo do PCAP.
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• Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración
conforme co modelo que figura como Anexo II do Prego de cláusulas
administrativas que rexe a licitación.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

autoriza ao Concello a comprobar de oficio que a empresa se atopa ao
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria e coa Seguridade Social, polo que se acorda
que se comprobe o cumprimento das obrigas tributarias e que se
incorpore de oficio ao expediente a certificación acreditativa de atoparse
ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de
Redondela.

ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de
Redondela.
2. Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración
conforme co modelo que figura como Anexo II do Prego de cláusulas
administrativas que rexe a licitación.

- Osventos Innovación en Servizos, SL con CIF núm. B70493275:
1. Oficio que acompaña ao sobre, axustado ao modelo do Anexo I do
PCAP, indicando que cumpre cos requisitos de capacidade e solvencia
esixidos na normativa reguladora da contratación do sector público e que
autoriza ao Concello a comprobar de oficio que a empresa se atopa ao
día no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria e coa Seguridade Social, polo que se acorda
que se comprobe o cumprimento das obrigas tributarias e que se
incorpore de oficio ao expediente a certificación acreditativa de atoparse
ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de
Redondela.
2. Declaración responsable do licitador indicando que cumpre as
condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración
conforme co modelo que figura como Anexo II do Prego de cláusulas
administrativas que rexe a licitación.
3. O enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación,
segundo o modelo do PCAP.
4. Compromiso de adscrición de medios axustado ao modelo do PCAP.
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5. Memoria-programación en relación ao servizo, cos cursos específicos
que se propoñen en cada unha das áreas, metoloxía, alternativas
novidosas que contribúan a mellorar o servizo de dinamización así como
os extremos concretos aos que se refire a cláusula 4ª do Prego de
prescricións técnicas en relación coas áreas que debe conter a
dinamización en base ao convenio asinado coa Xunta de Galicia en base
á VI addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación
Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento do Plan de
inclusión dixital no eido da administración local de decembro de 2017

Cod. Validación: 39TJZ4EFY69G4PFTGPHYRHG5J | Corrección: http://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 53 a 64

4. Compromiso de adscrición de medios axustado ao modelo do PCAP.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

3. O enderezo de correo electrónico no que o Concello poderá efectuar
calquera notificación relacionada coa licitación ou a adxudicación,
segundo o modelo do PCAP.

Finalmente e segundo o establecido na cláusula 12ª do PCAP, a Mesa acorda,
por unanimidade dos seus membros, remitir a documentación relativa a
criterios sometidos a xuízo de valor-non cuantificables por fórmula aportada
polos licitadores á coordinadora municipal de Novas Tecnolóxias, Olalla
Casanova Fernández, para que emita, nun prazo non superior a sete días,
informe de valoración segundo os criterios de adxudicación dependentes dun
xuízo de valor establecidos no apartado 2 da cláusula 11ª do Prego de
cláusulas administrativas que rexen nesta licitación.
A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as nove horas e vinte
minutos minutos da data fixada no encabezamento, e para constancia do
tratado, redáctase a presente acta, que asino electronicamente xunto co
Presidente, de todo o que, como secretaria, dou fe.”
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Á vista do anterior o secretario xeral municipal comunica que, tendo en conta
que a documentación administrativa presentada polas tres empresas licitadoras
se axusta ao esixido no PCAP, todas elas resultan admitidas.
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Para realizar as comprobacións relativas aos licitadores que autorizaron ao
Concello a que se comprobe de oficio que se atopan ao día no cumprimento
das obrigas tributarias (estatal e Concello) e coa Seguridade Social procédese
en primeiro lugar a incorporar os informes da Agencia Tributaria e coa Facenda
municipal, comprobándose que todos son positivos e de seguido realizase a
comprobación da Seguridade Social con idéntico resultado para os tres
licitadores. Os certificados, por acordo da Mesa, quedan incorporados ao
expediente.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

5. Memoria-programación en relación ao servizo, cos cursos específicos
que se propoñen en cada unha das áreas, metoloxía, alternativas
novidosas que contribúan a mellorar o servizo de dinamización así como
os extremos concretos aos que se refire a cláusula 4ª do Prego de
prescricións técnicas en relación coas áreas que debe conter a
dinamización en base ao convenio asinado coa Xunta de Galicia en base
á VI addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Federación
Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento do Plan de
inclusión dixital no eido da administración local de decembro de 2017

FLEXIPLAN, SA CIF A79406575
Representante: María Sánchez-Harguindey Recouso
OSVENTOS INNOVACIÓN EN SERVIZOS, SL CIF B70493275
Representante: Raquel Toja Gómez

Segundo a orde do día establecida e de acordo co establecido na base 12ª do
Prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que rexen á licitación,
aprobado por resolución da Alcaldía núm. 1970/2018 de data 23.07.2018, a
mesa someterá a informe da técnica municipal de novas tecnoloxías a
documentación relativa aos criterios de adxudicación non avaliables mediante
fórmulas.
Esta puntuación do sobre A) darase a coñecer pola Mesa no día en que se
proceda á apertura do sobre B) pero con carácter previo a realizala.
É polo que, segundo o establecido na orde do día e de acordo co PCAP, dáse
conta do contido do informe presentado pola técnica municipal de novas
tecnoloxías, que se transcribe a continuación:
“Na cláusula 11.2 na que se avalían os criterios dependentes dun xuízo de
valor, cunha proposta de traballo plasmada nunha programación-memoria en
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IDENTIDADE
GADEPRO FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, SLU CIF B27795988
Representante: César Nercellas Simón
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“Toda vez que na sesión do día 13/08/2018 procedeuse á cualificación previa
da documentación administrativa contida no sobre A), procedendo a declarar
admitidas as seguintes proposicións:

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Unha vez emitido pola coordinadora municpal de Novas Tecnoloxías, Olalla
Casanova Fernández, o informe de valoración da memoria-programación
segundo os criterios dependentes dun xuízo de valor, o 27.08.2018 reúnese a
Mesa de Contratación para proceder o exame do devandito informe e a
apertura do Sobre B) Proposición-criterios cuantificables de maneira
automática segundo consta na acta da reunión que se transcribe a
continuación:

relación ao servizo, vinculante aos efectos do contrato, que incluirá
necesariamente os cursos específcos que se propoñen en cadansúa das
áreas, metodoloxía, alternativas novedosas que contribúan a mellorar o servizo
de dinamización dirixido aos cidadáns en xeral e a determinados colectivos en
particular.

Tamén ao revisar a documentación, a criterio desta técnica, a oferta
presentada pola empresa GADEPRO FORMACIÓN E CONSULTORÍA S.L.U.
quedaría excluída do, procedemento de adxudicación pola introdución nas
páxinas 4 e 5 da súa documentación do dato concreto de número de horas a
máis de formación por riba das 500 horas mínimas do contrato, nun cómputo
fnal de horas dos cadros dos cursos propostos.
No apartado 10.2 do PPA específcase o contido que debe ter cada un dos
sobres, no apartado 10.2.2. di claramente que: A introdución da oferta
económica ou de calquera outro documento ou dato que permita deducir
ou coñecer algún dos criterios de valoración automática, coa
documentación relacionada no sobre A dará lugar á automática exclusión
do procedemento de adxudicación do licitador incurso en dita
circunstancia.
Na cláusula 11 dos PPA especifca, dentro dos criterios obxectivos, no apartado
B, a valoración das horas a máis de formación por riba das 500 mínimas.
Polo que non se procederá a valorar estas ofertas, entendendo que incumpren
especifcamente unha condición esencial dos pregos administrativos de
licitación.
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Tras revisar a documentación, a criterio desta técnica, a oferta presentada pola
empresa FLEXIPLAN S.A. quedaría excluída do procedemento de
adxudicación pola introdución na páxina 8 da súa documentación do dato
concreto de número de horas a máis de formación por riba das 500 horas
mínimas do contrato.
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Ademais a proposta conterá tamén os extremos concretos aos que se refre a
cláusula 4ª do prego de prescricións técnicas, A valoración que se outorgue
xustifcarase adecuadamente no expediente con informes pertinentes.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Nesta cláusula se indica que o reparto dos 3,50 puntos será o seguinte:
valorarase a metodoloxía ata 0,50 puntos, as alternativas novedosas ata 1,00
punto e os cursos específcos que se propoñen ata 2,00 puntos.

Dito isto, a oferta presentada pola empresa OS VENTOS INNOVACIÓN EN
SERVIZOS S.L. valórase do seguinte xeito:

O alumno será o protagonista da formación e deberá descubrir as súas
capacidades, desenvolvelas coa axuda do formador e así conseguirán
motivalos.
Será moi práctica, utilizando exercicios, simulacións e prácticas reais. Tamén
lle dan importancia aos tempos neste apartado, xa que plantexan sesións de
non máis de dúaas horas nos adultos e de 30/45 minutos nos nenos, para
acadar o equilibrio entre unha duración razoable pero cunha concentración
plena.
Neste apartado obtén 0,50 puntos.
No segundo apartado, no que se valora con ata 1 punto por propoñer
alternativas novedosas respecto a outros anos, e esta empresa ofrece a
posibilidade dunha colaboración activa con distintos axentes do noso entorno,
incluso extender os cursos fora das propias aulas Cemit, comprometéndose a
dinamizar e programar actividades (consensuadamente co Concello) en
lugares cómo:
Páxina: 57
Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

Número: 2019-0001 Data: 18/01/2019

A metodoloxía exponse dependendo do tipo de alumnado; no caso dos nen@s
a parte teórica será sinxela e moi gráfca (vídeos, presentacións,..) e o maior
peso da formación o terá o traballo práctico. No caso dos adult@s, aínda que o
formato gráfco estará moi presente, a parte teorico-práctica será a
protagonista, creando unha rede de procedementos e coñecementos básicos
para poder levar a cabo un dominio maior das materias mediante as prácticas
cada vez mais complexas.
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No primeiro apartado, no que se valora con ata 0,5 puntos por propoñer
metodoloxías novedosas para a formación informática, a empresa ofrece, en
base a súa ampla experiencia actuando en outras aulas da Rede Cemit, unha
metodoloxía que mestura un espazo teórico sinxelo cunha didáctica activa e
participativa de prácticas do alumnado, enfatizando a importancia de entender
os conceptos de forma lóxica e non memorística, cómo non pode ser doutro
xeito en informática.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

- OS VENTOS INNOVACIÓN EN SERVIZOS S.L

• Asociacións e Centros Socioculturais
• Centros para maiores

No terceiro apartado, no que se valora con ata 2 puntos por propoñer cursos
específicos, que sexan útiles e novedosos respecto a outros anos, sempre
dentro das áreas de temas contidos na cláusula 4ª das PPT, esta empresa
oferta 40 tipos de cursos en total, dos cales 22 son diferentes aos realizados
ata o de agora nas aulas Cemit de Redondela. As novidades proveñen
principalmente de seminarios para aprender a facer trámites concretos por
internet (banca, administracións púablicas,…), de uso de redes sociais e de
utilización efciente dos smartphones, ademais de outros. Nas temáticas que
deben incluír pola cláusula 4ª dos Pregos Técnicos deste contrato, inclúense
efectivamente formación nas tres áreas temáticas esixidas polo convenio das
Aulas Cemit:
6. Alfabetización e actividades orientadas a dotar á poboación de
capacidades dixitais básicas
7. Formación dirixida a entidades sen ánimo de lucro, ONG´S, asociacións
empresariais e outras
8. Talleres de busca de emprego relacionados coas TIC´S.
Todos os cursos que propoñen son regrados e recoñecidos pola Amtega.
Ademais propoñen organizar os exames de diferentes competencias ofciais
organizadas pola Xunta de Galicia, como son o CODIX ou os exames de
Espazo Multimedia de Aprendizaxe (EMA),
Neste apartado obtén 2 puntos.
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Neste apartado obtén 1 punto.
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Outra alternativa novedosa é a captación de empresas e profesionais para
impartir charlas e seminarios, enfocadas neste caso a púablico bastante
concreto e en colaboración cos axentes que poidan estar interesados. A
empresa encargarase nestes casos de asegurarse que cumpran uns requisitos
mínimos e contactar e cadrar as axendas das aulas e das empresas.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Ademais comprometese tamén a coordinar co Concello a organización de
Talleres (no ámbito da informática e novas tecnoloxías) para menores e para
persoas con discapacidade, pudendo ser fora das aulas Cemit tamén.

Polo exposto, remítese este informe ao Secretaría para que, aos efectos
oportunos, tome as medidas que atope necesarias.”
O secretario indica que a mención explícita ou o coñecemetno implícito do
número de horas a maiores da oferta económica resultante da apertura do
sobre A) é motivo de exclusión, tal como establece a cláusula 10.3.2), que di:
“A introdución da oferta económica ou de calquera outro documento ou
dato que permita deducir ou coñecer algún dos criterios de valoración
automática, coa documentación relacionada no sobre A dará lugar á
automática exclusión do procedemento de adxudicación do licitador
incurso en dita circunstancia”, polo que resultaría a exclusión das empresas
FLEXIPLAN S.A. e GADEPRO FORMACIÓN E CONSULTORÍA S.L.U.
A continuación, procédese a valorar a documentación presentada por
OSVENTOS INNOVACIÓN EN SERVIZOS, SL no sobre A) DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A XUÍZO DE VALOR-NON
CUANTIFICABLES POR FÓRMULA:
CRITERIO

Puntuación máx. PCAP

Ptos.

0,5

0,5

Alternativas novedosas

1

1

Cursos específicos

2

2

Metodoloxía

TOTAL

3,5
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A puntuación fnal da empresa OS VENTOS INNOVACIÓN EN SERVIZOS S.L
na cláusula 11.2 na que se avalían os criterios dependentes dun xuízo de valor
será de 3,5 puntos.
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FLEXIPLAN S.A. e GADEPRO FORMACIÓN E CONSULTORÍA S.L.U.
excluídas da valoración por incumprir a cláusula 10.2 dos Pregos
Administrativos do contrato.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Por tanto, neste expediente de contratación do Servizo de dinamización das
aulas CeMIT (Expediente 3784/2018), e dentro dos pregos administrativos que
o rexen, a cláusula 11.2 que defne os criterios dependentes dun xuizo de valor,
esta técnica informa de que os puntos totais concedidos aos tres proxectos
presentados á licitación son os seguintes:

Seguidamente procédese á apertura do sobre B) “criterios cuantificables de
forma automática ” presentado pola empresa OSVENTOS INNOVACIÓN EN
SERVIZOS, SL do que resulta a seguinte puntuación:

Ptos.

4 ptos.

10,970,81 €

4

TOTAL

12
Por horas de formación por
riba de 500 mín. (máx. 500
h)

8 ptos.

500 h

8

Resultando da suma das puntuacións acadadas dos dous sobres 15,5
puntos.
Finalmente e segundo o establecido na cláusula 12ª do PCAP, tendo en conta a
oferta presentada pola única empresa licitadora non excluída, sendo o prezo
ofertado inferior ao orzamento máximo de licitación e vista a puntuación
acadada polos demais criterios sometidos a xuízo de valor e obxectivos, a
Mesa acorda, por unanimidade dos seus membros, remitir o expediente ao
órgano de contratación para a adxudicación do contrato a favor de OSVENTOS
INNOVACIÓN EN SERVIZOS, SL (B70493275)
A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as nove horas e vinte
minutos minutos da data fixada no encabezamento, e para constancia do
tratado, redáctase a presente acta, que asino electronicamente xunto co
Presidente, de todo o que, como secretaria, dou fe.”
Mediante resolución da Alcaldía núm. 2266/2018 do 27.08.2018, notificada
electrónicamente o día 04.09.2018, efectuouse, segundo o previsto no art.
150.2 da LCSP, o requirimento a Osventos Innovación en Servizos, SL e a
empresa presentou no Rexistro Xeral do Concello o día 13.09.2018 co núm.
11904 a documentación requirida que foi remitida ao secretario xeral do
Concello e ao interventor municipal para o seu exame.
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Oferta

Cod. Validación: 39TJZ4EFY69G4PFTGPHYRHG5J | Corrección: http://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 60 a 64

Prezo
máis
baixo
(orzamento base licitación
12.396,69 €)

Puntuación
máx. PCAP

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

CRITERIO

Primeiro.- Avocar concreta e expresamente para este acto a competencia
delegada na Xunta de Goberno Local por resolución deste órgano de data 22
de xuño de 2015, en materia de adxudicación de contratos, debendo darse
conta desta avocación á Xunta de Goberno Local na seguinte sesión que
celebre.
Segundo.- Declarar a validez da licitación efectuada e excluir ás empresas
Flexiplan, SA e Gadepro Formación y Consultoría, SL por ter incluído no Sobre
A datos ou mencións que permiten coñecer ou deducir algún dos criterios de
valoración automática, tal como se recolle na acta da Mesa de Contratación do
día 27.08.2018 que se transcribe na parte dispositiva desta resolución.
Terceiro.- Adxudicar o contrato do Servizo de dinamización das Aulas Cemit
á empresa Osventos Innovación en Servizos, SL con CIF núm. B70493275
con domicilio na rúa República Checa, 40, Polígono Costa Vella, 15707
Santiago de Compostela e enderezo electrónico para notificacións
osventos@osventos.com, representada por Raquel Toja Gómez co NIF núm.
32830627J, polo período comprendido dende a acta de inicio de prestación
do servizo que se asinará tras a formalización do contrato administrativo e ata
decembro de 2018 e prorrogable polo prazo dun ano no caso de existir
financiamento dabondo por volver a ser beneficiarios da mesma subvención,
polo prezo anual de 10.970,81 euros máis o IVE do 21% por importe de
2.303,87 euros, o que fai un total de 13.274,68 euros, con suxeición estrita
aos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas
que rexen neste procedemento, de data 16.07.2018, aprobados por Resolución
da Alcaldía núm. 1970/2018 do 23.07.2018, á oferta presentada que inclúe 500
horas a máis de formación por riba das 500 previstas no Prego de
prescricións técnicas e á memoria programación presentada na que se detalla
o persoal docente, a descrición dos traballos a realizar e condicións técnicas,
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RESOLVE
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Esta Alcaldía de conformidade co art. 116 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, artigo 10 da Lei
40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público; e en virtude
do establecido na DA 2ª do LCSP e nos artigos 61.1 m) da Lei 5/1997, do 22 de
xullo, de administración local de Galicia,

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Lido o informe conxunto da Secretaría e da Intervención municipal de data
19.10.2018, que consta de cinco páxinas con antecedentes, lexislación
aplicable,
vinte
e
seis
consideracións
e
conclusións
(CV
ARTW39253FGZYKF9LD95NELPA)

metodoloxía de traballo e”particularidades” CeMIT, organización e proposta de
cursos novidosos nas TIC, captación de empresas locais para dar cursos e
seminarios e actividades a realizar fora das Aulas CeMIT.

Sexto.- Designar como responsable do contrato, coas facultades sinaladas
no artigo 62 da LCSP, a coordinadora municipal de Novas Tecnoloxías, Olalla
Casanova Fernández.
Sétimo.- Seguindo as disposicións do art. 151 da LCSP notificarlle esta
adxudicación a todos os licitadores e publicala, no prazo de quince días,
no perfil do contratante do Concello de Redondela integrado na Plataforma
de Contratación do Sector Público e accesible tamén dende a sede electrónica
do Concello.
Oitavo.- 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 da
LCSP, a formalización do contrato publicarase no perfil do contratante do
órgano de contratación nun prazo non superior a quince días dende o seu
perfeccionamento.
Noveno.- Requirir á empresa adxudicataria para que cunha antelación
mínima de tres días hábiles á data de formalización do contrato presente a
documentación relacionada na cláusula 14ª do PCAP e no prazo de tres
días hábiles dende a adxudicación presente o modelo da cláusula 17ª do
Prego para a designación da conta bancaria.
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O contrato poderá prorrogarse polo período dun (1) ano, no caso de existir
financiamento dabondo para este servizo, sen que a duración total do contrato,
incluída a prórroga, poida exceder do 31.12.2019. A prórroga non será en
ningún caso automática. Deberá acordarse expresamente polo órgano de
contratación e será, neste caso, obrigatoria para o contratista sempre que o
seu preaviso se produza con dous (2) meses de antelación á finalización do
prazo de duración do contrato.
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Quinto.- O prazo de duración do contrato comprende dende a acta de inicio
de prestación do servizo que se realizará tras a formalización do contrato e
do xeito previsto no PPT e ata decembro de 2018.

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Cuarto.- As obrigas económicas que se deriven do contrato financiaranse
con cargo á aplicación 9221B/2270610 do orzamento actualmente vixente.

Con data do 20.11.2018 formalizouse o contrato administrativo do Servizo de
dinamización das Aulas CeMIT coa empresa Osventos Innovación en Servizos,
SL, co CIF núm. B70493275, representada por Raquel Toja Gómez co NIF
núm. 32830627J.
A acta de inicio de prestación do servizo asinouse o 23.11.2018.
Vista a cláusula terceira do contrato na que establece que o prazo de
execución é dende a acta de inicio de prestación do servizo e ata decembro de
2018, podendo prorrogarase por período dun (1) ano, no caso de existir
financiamento dabondo para dito servizo, sen que a duración total do contrato,
incluídas prórrogas, poida exceder do 31.12.2019. Considerando que na
mesma cláusula se establece que a prórroga non será en ningún caso
automática e que deberá acordarse expresamente polo órgano de contratación
e que, de ser acordada polo órgano de contratación, será obrigatoria para o
contratista sempre que o seu preaviso se produza con dous (2) meses de
antelación á finalización do prazo de duración do contrato.
Lida a resolución emitida o 13.12.2018 polo xefe do Departamento de
Sociedade da Información, da Área de Sociedade Dixital da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia na que consta que o Concello de
Redondela cumpre os requisitos para a súa consideración como aula de
referencia na Rede Cemit.
O día 14.12.2018 a coordinadora municipal de Novas Tecnoloxías e
responsable do contrato emitiu informe favorable á prórroga do contrato (CV
74EDMFFH4WXMTHAAWFX695PH6) e con data do 17.12.2018 o secretario
xeral municipal emitiu informe (CV W6WM4LS4MPGJCN3Z6CQ695JLQ)
segundo o que non existe impedimento legal en prorrogar o contrato polo
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“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
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Dáse conta da seguinte Resolución de data 17/12/2018 número 2018-3608,
que se transcribe a continuación:

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Décimo.- Seralle de aplicación á presente adxudicación a Lei 9/2017, do 8 de
novembro, 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.”

período dun (1) ano, no caso de existir financiamento dabondo para dito
servizo, sen que a duración total do contrato, incluídas prórrogas, poida
exceder do 31.12.2019.

Primeiro.- Avocar concreta e expresamente para este acto a competencia
delegada na Xunta de Goberno Local por resolución deste órgano de data 22
de xuño de 2015, debendo darse conta desta avocación á Xunta de Goberno
Local na seguinte sesión que celebre.
Segundo.- Prorrogar o contrato do Servizo de dinamización das Aulas
CeMIT, asinado o 20.11.2018 coa empresa Osventos Innovación en
Servizos, SL, co CIF núm. B70493275, no caso de existir financiamento
dabondo para dito servizo, para o vindeiro ano 2019 e polo período dun (1)
ano, sen que a duración total do contrato, incluídas prórrogas, poida exceder
do 31.12.2019.”

A Xunta de Goberno local queda informada de ambas resolucións.

E non habendo máis asuntos que tratar, o alcalde levanta a sesión sendo as
09:40 horas do día indicado no encabezamento, en proba da que redacto esta
acta da que, como secretario, dou fe.
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RESOLVE
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Esta Alcaldía de conformidade co art. 116 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, artigo 10 da Lei
40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público; e en virtude
do establecido na DA 2ª do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público e
nos artigos 61.1 m) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de
Galicia,

ACTA DE XUNTA DE GOBERNO

Confirmada pola Intervención municipal a existencia de crédito para o
financiamento das obrigas derivadas deste contrato no ano 2019.

