Concello de Padrón
CIF P1506600D
Rúa Longa, 27
15900 Padrón, A Coruña
correo@padron.gal
www.padron.gal
Tfl: 981 81 04 51
Fax: 981 81 15 50

Presidente en funcións (Decreto Alcalde 555/2017, do 4 de agosto):
Don José Ramón Pardo Andrade.
Concelleiras e concelleiros presentes:
Dona Lorena Couso Dopazo.
Don Ángel Rodríguez Conde.
Don Francisco Javier Guillán Iglesias.
Concelleiros ausentes:
Don Antonio Fernández Angueira.
Secretaria:
Dona Ana María Ares Álvarez.
Interventor accidental:
Don José Marcelino Rivera Rarís.

Na Alcaldía da Casa Consistorial de Padrón, sendo as dez horas do día dez de agosto de dous mil
dezasete, baixo a Presidencia do señor alcalde en funcións don José Ramón Pardo Andrade reúnense as
señoras Concelleiras e os señores Concelleiros relacionados na cabeceira, todas e todos membros da
Xunta de Goberno Local, co fin de celebrar a sesión ordinaria deste órgano en primeira convocatoria,
asistidos da Secretaria da Corporación dona Ana María Ares Álvarez, de acordo coa seguinte:
ORDE DO DÍA
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1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DO 13 DE XULLO DE 2017.
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA
10 DE AGOSTO DE 2017

Remitido ás señoras Concelleiras e aos señores Concelleiros o texto da acta da sesión ordinaria realizada o
trece de xullo de dous mil dezasete por esta Xunta de Goberno Local, e non formulándose ningunha
observación á mesma, esta resulta aprobada por unanimidade das e dos presentes.
2.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DO 27 DE XULLO DE 2017.

Remitido ás señoras Concelleiras e aos señores Concelleiros o texto da acta da sesión ordinaria realizada o
vinte e sete de xullo de dous mil dezasete por esta Xunta de Goberno Local, e non formulándose ningunha
observación á mesma, esta resulta aprobada por unanimidade das e dos presentes.
3.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DA OBRA “RÚA BORDEL”, EXPTE. 35/2016-OB-PNSP, INCLUÍDO
NO PAS 2015.
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<<Antecedentes administrativos.
Primeiro. Por Acordo da Xunta de Goberno Local do 9 de marzo do 2017, aprobouse o expediente
administrativo de contratación da obra "Rúa Bordel”, por procedemento negociado sen publicidade e
tramitación ordinaria, expte. número 35/2016-OB-PNSP, obra incluída no PAS 2015.
Segundo. No mesmo acordo ordénase publicar o correspondente anuncio de licitación no perfil do
contratante do Concello de Padrón (www.padron.gal ou www.contratosdegalicia.gal) resultando insertado o
31 de marzo do 2017.
Terceiro. Durante o prazo de oito (8) días naturais outorgado para a presentación das ofertas, que rematou o
10 de abril do 2017, presentáronse un total de 9.
Cuarto. O 28 de abril do 2017 procédese á apertura dos Sobre A e dos Sobres B e seguidamente solicítase
informe ao arquitecto técnico don Jesús Baliña de Jesús sobre a valoración das referencias técnicas, o cal
resulta emitido o 2 de maio do 2017.
Quinto. O 12 de maio de 2017 procédese á apertura dos sobres C e á valoración do conxunto das ofertas e
ábrese unha rolda de negociación coas persoas licitadoras. Para elo o 29 de maio do 2017 remíteselles
información sobre a posición de cada unha na escala de valoracións e as puntuacións parciais e totais
obtidas por todas (ocultando a identidade das mesmas) e invitándoas a presentar unha segunda oferta, nun
prazo non superior a 48 horas, en relación exclusivamente aos aspectos que poden ser mellorados, é dicir:
oferta económica.
Sexto. Rematado o prazo anterior presentáronse un total de 8 ofertas melloradas e simultaneamente
advírtese a comisión dun erro na transcrición da porcentaxe de control interno de calidade ofertado por
CONSTRUCCIÓNES D. OGANDO, SL. Non obstante, constátase que este erro non afecta á puntuación
total desta licitadora nin á orde decrecente das ofertas no seu conxunto, polo que o 20 de xuño de 2017, o
órgano encargado da negociación, procede a correxir o erro e comunicalo a todas as licitadoras
participantes.
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Sétimo. O 20 de xuño do 2017, o órgano encargado da negociación, procede á valoración destas segundas
ofertas e á formulación dunha nova escala de valoracións ordenada de xeito decrecente e acorda requerir a
MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, SL, para que xustifique o valor desproporcionado ou anormal detectado na
súa oferta.
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Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:

Oitavo. O 21 de xuño do 2017 rexístrase de saída o anterior requerimento, o 28 de xuño a licitadora
presenta no rexistro municipal a doxumentación xustificativa e o 10 de xullo emítese o informe técnico sobre
a mesma. Neste último conclúese que non se consideran xustificados os valores desproporcionados ou
anormais incluídos na oferta.
Noveno. O 12 de xullo do 2017 o órgano colexiado encargado de realizar a negociación para a adxudicación
do contrato acorda excluír do procedemento de contratación a MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, SL, outorga
as puntuacións ao resto das empresas admitidas e formula proposta de adxudicación a favor de
CONSTRUCCIONES D. OGANDO, SL.
Décimo. O 19 de xullo do 2017 requírese a CONSTRUCCIONES D. OGANDO, SL, para que presente a
documentación relacionada na cláusula 16.2 do prego de administrativas e 151.2 do TRLCSP. Esta resulta
presentada o 3 de agosto e compróbase o 4 de agosto que é correcta.
Fundamentos de dereito.
Primeiro. Vistos os criterios recollidos no Anexo V do prego de cláusulas administrativas particulares que
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Segundo. Considerando que o artigo 151.3 da Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que
se aproba o texto refundido la Lei de contratos do sector público (TRLCSP) recolle que “o órgano de
contratación deberá adxudicar o contrato dentro do prazo dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación”, referíndose con elo aos certificados de estar ao corrente das débedas tributarias e das
obrigas coa seguridade social e á garantía definitiva.
Terceiro. Considerando que a competencia para a celebración do contrato é do Alcalde en base á DA 2ª do
TRLCSP, posto que o importe acumulado de todas as anualidades non supera o 10% dos recursos
ordinarios do orzamento nin os 6.000.000 de euros nin a súa duración é superior aos catro anos, pero que
esta competencia está delegada na Xunta de Goberno Local polo artigo 14 do Regulamento orgánico
municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998,
Propoño á Xunta de Goberno Local:
Primeiro. Declarar admitidas a todas as persoas licitadoras que participaron no procedemento de
contratación 35/2016-OB-PNSP, a saber:
1. MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, SL
2. CONSTRUCIÓNS OBRAS E VIAIS, SA
3. MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES AROSA, SL
4. TARRÍO Y SUÁREZ, SL
5. NEMESIO ORDÓÑEZ, SA
6. NAROM, SL
7. OBRAS Y VIALES GALICIA, SL
8. EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SA
9. CONSTRUCCIONES D. OGANDO, SL

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Segundo. De acordo co informe técnico emitido o 10 de xullo de 2017, non entender xustificados os valores
desproporcionados ou anormais incluídos na oferta presentada por MARTINEZ MONTES E HIJOS, SL, e, en
consecuencia, excluila da clasificación tal e como establece o artigo 152.4 do Real decreto lexislativo 3/2011, do
14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP).

Versión imprimible

FIRMADO POR Ana María Ares Álvarez (NIF: 35314376S) (FECHA: 11/08/2017), José Ramón Pardo Andrade (NIF: 33239369E) (FECHA: 18/08/2017)

rexen esta contratación e as propostas formuladas o 20 de xuño e 12 de xullo do 2017 de valoración das
ofertas presentadas e de adxudicación a favor da que obtivo unha maior puntuación.

Terceiro. Outorgar as seguintes puntuacións parciais e totais ás licitadoras admitidas no procedemento e cuxas
ofertas non foron excluídas por conter valores anormais ou desproporcionados non xustificados e ordenalas de
xeito decrecente en función da puntuación obtida segundo as fórmulas e criterios recollidos na cláusula 12.2 e 3
e Anexo V do prego de administrativas que rexen esta contratación:
1º CONSTRUCCIONES D. OGANDO, SL
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

1ª OFERTA
OFERTA

2ª OFERTA

PUNTOS

OFERTA

PUNTOS

A) Programa de traballo (max. 20 p).

18,00

18,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10 p).
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21,85%

8,00

8,00

1%+4%

12,00

12,00

G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 81.373,94 €, IVE
incluído.

81.292,57 €

0,08

Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.

0% // 0%
TOTAL 1ª OF.

61.272,38 €

7,50

71,08 TOTAL 2ª OF.

78,50

2º NEMESIO ORDÓÑEZ, SA
1ª OFERTA

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

OFERTA

2ª OFERTA

PUNTOS

OFERTA

PUNTOS

A) Programa de traballo (max. 20 p).

18,00

18,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

20,20%

7,40

7,40

1%+4%

12,00

12,00

81.000,00 €

0,36

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10 p).
a) Porcentaxe de control interno
E) Porcentaxe de de calidade (ata 8 p).
control de calidade
b) Porcentaxe de control externo
(max. 20 p).
de calidade (ata 12 p).
G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 81.373,94 €, IVE
incluído.

63.365,89 €

6,93

Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
2% // 12,50%
discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.
**
70,76 TOTAL 2ª OF. Expression
is faulty **
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a) Porcentaxe de control interno
E) Porcentaxe de de calidade (ata 8 p).
control de calidade
b) Porcentaxe de control externo
(max. 20 p).
de calidade (ata 12 p).

3º MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES AROSA, SL
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

1ª OFERTA
OFERTA

2ª OFERTA

PUNTOS

OFERTA

PUNTOS

A) Programa de traballo (max. 20 p).

18,00

18,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

12%

4,39

4,39

1%+4%

12,00

12,00

70.770,84 €

6,97

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10 p).
a) Porcentaxe de control interno
E) Porcentaxe de de calidade (ata 8 p).
control de calidade
b) Porcentaxe de control externo
(max. 20 p).
de calidade (ata 12 p).
G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 81.373,94 €, IVE
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Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.

0% // 0%
**
74,36 TOTAL 2ª OF. Expression
is faulty **

TOTAL 1ª OF.

5º OBRAS Y VIALES GALICIA, SL
1ª OFERTA

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

OFERTA

2ª OFERTA

PUNTOS

OFERTA

PUNTOS

A) Programa de traballo (max. 20 p).

18,00

18,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

10%

3,66

3,66

1%+4%

12,00

12,00

G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 81.373,94 €, IVE
incluído.

81.000,00 €

0,36

Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.

0% // 0%

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10 p).
a) Porcentaxe de control interno
E) Porcentaxe de de calidade (ata 8 p).
control de calidade
b) Porcentaxe de control externo
(max. 20 p).
de calidade (ata 12 p).

TOTAL 1ª OF.

62.420,00 €

7,19

**
** Expression
TOTAL 2ª OF. Expression
is faulty **
is faulty **

5º CONSTRUCIÓNS OBRAS E VIAIS, SA
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CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
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incluído.

1ª OFERTA
OFERTA

2ª OFERTA

PUNTOS

OFERTA

PUNTOS

A) Programa de traballo (max. 20 p).

18,00

18,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

3%

1,10

1,10

1%+4%

12,00

12,00

81.373,94 €

0,00

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10 p).
a) Porcentaxe de control interno
E) Porcentaxe de de calidade (ata 8 p).
control de calidade
b) Porcentaxe de control externo
(max. 20 p).
de calidade (ata 12 p).
G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 81.373,94 €, IVE
incluído.
Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
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**
** Expression
TOTAL 2ª OF. Expression
is faulty **
is faulty **

6º EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SA
1ª OFERTA

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

OFERTA

2ª OFERTA

PUNTOS

OFERTA

PUNTOS

A) Programa de traballo (max. 20 p).

10,00

10,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

15%

5,49

5,49

1%+4%

12,00

12,00

G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 81.373,94 €, IVE
incluído.

77.305,24 €

3,27

Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.

0% // 0%

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10 p).
a) Porcentaxe de control interno
E) Porcentaxe de de calidade (ata 8 p).
control de calidade
b) Porcentaxe de control externo
(max. 20 p).
de calidade (ata 12 p).

TOTAL 1ª OF.

77.305,24 €

1,65

**
** Expression
TOTAL 2ª OF. Expression
is faulty **
is faulty **

7º NAROM, SL
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discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.

1ª OFERTA
OFERTA

2ª OFERTA

PUNTOS

OFERTA

PUNTOS

A) Programa de traballo (max. 20 p).

10,00

10,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

10%

3,66

3,66

1%+4%

12,00

12,00

75.848,64 €

4,09

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10
p).
a) Porcentaxe de control interno
E) Porcentaxe de de calidade (ata 8 p).
control de calidade
b) Porcentaxe de control
(max. 20 p).
externo de calidade (ata 12 p).
G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 81.373,94 €,
IVE incluído.

74.864,02 €

2,64

Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
4,00% // 4,00%
discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.
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61,30

8º TARRÍO Y SUÁREZ, SL
1ª OFERTA

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

OFERTA

2ª OFERTA

PUNTOS

OFERTA

PUNTOS

A) Programa de traballo (max. 20 p).

10,00

10,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

3%

1,10

1,10

1%+4%

12,00

12,00

G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 81.373,94 €, IVE
incluído.

80.867,07 €

0,49

Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.

0% // 0%

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10 p).
a) Porcentaxe de control interno
E) Porcentaxe de de calidade (ata 8 p).
control de calidade
b) Porcentaxe de control externo
(max. 20 p).
de calidade (ata 12 p).

TOTAL 1ª OF.

80.867,07 €

0,21

**
** Expression
TOTAL 2ª OF. Expression
is faulty **
is faulty **
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Cuarto. Adxudicación do contrato da obra "Rúa Bordel", expediente 35/2016-OB-PNSP, a favor de
CONSTRUCCIONES D. OGANDO, SL, con código de identificación fiscal número B-15.209.794, ao tratarse da
licitadora que obtivo unha maior puntuación no procedemento e cuxa oferta reúne os requisitos para poder ser
aceptada, nas seguintes condicións:
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TOTAL 1ª OF.

•

Porcentaxe de control interno de calidade = 21,85%.

•

Porcentaxe de control externo de calidade = 1%+4%.

•

Prazo de execución = 180 días naturais.

•

Prezo:
a) Prezo sen IVE: cincuenta mil seiscentos trinta e oito euros con trinta e tres céntimos
(50.638,33 €).
b) IVE (21%): dez mil seiscentos trinta e catro euros con cinco céntimos (10.634,05 €).
c) Prezo con IVE (a+b): sesenta e un mil douscentos setenta e dous euros con trinta e oito
céntimos (61.272,38 €).

Quinto. Citar ao representante da empresa adxudicataria para a sinatura do documento administrativo de
formalización do contrato ás 10:30 horas do 11 de agosto do 2017, na Casa do Concello de Padrón.
Sexto. Nomear director facultativo da obra durante o tempo que dure a súa execución e ata a súa liquidación
final unha vez tanscorrido o prazo de garantía ao enxeñeiro de camiños don Julio César Rojo Martínez,
colexiado número 3.871, e coordinador de seguridade e saúde da mesma ao enxeñeiro técnico agrícola don
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017
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Sétimo. Nomear a dona María Pilar Fernández Pintos, arqueóloga, técnica directora do control arqueolóxico
dos traballos vinculados á obra.
Oitavo. Designar, de acordo ao establecido na cláusula 29 do prego de administrativas, á seguinte empresa
para realizar o control de calidade externo a costa do contratista por un importe máximo de 2.825,68 €, esto é, o
5% do orzamento de execución material do proxecto aprobado (56.513,60 €): EUROTEC INSPECCIÓN, SLU.
Noveno. Ordenar a publicación do correspondente anuncio de adxudicación no perfil do contratante do
Concello de Padrón (www.padron.gal e www.contratosdegalicia.gal) e notificar o presente acordo a todos as
licitadoras participantes e ás nomeadas nos tres apartados anteriores, coa indicación de que pon fin á via
administrativa e contra o cal poderán interpoñer:
•

Potestativamente o recurso de reposición, no prazo máximo dun mes desde o día de recepción da
notificación da presente resolución, ante o mesmo órgano que dictou o acto impugnado.

•

Con posterioridade á resolución expresa ou presunta do recurso de reposición, ou ben
directamente, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses desde o día de recepción da notificación da
presente resolución.

•

O recurso extraordinario de revisión, segundo o previsto no artigo 113 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou calquera outro que estime
procedente.

Décimo. Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención-Tesourería.>>
Seguidamente o señor Alcalde da conta da seguinte enmenda á proposta:
<<O 4 de agosto do 2017 asinouse a proposta de acordo de adxudicación do contrato da obra “Rúa Bordel”,
expediente 35/2016-OB-PNSP, e ese mesmo día elévase á sesión da Xunta de Goberno Local convocada
para o día 10.

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Rematados os trámites anteriores detéctase a comisión de dous erros na redacción da proposta:
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Ignacio José Alonso Díaz, colexiado número 2.095, ambos de Estudio Técnico Gallego, SA,

•

Un, no antecedente administrativo sexto de natureza ortográfica.

•

Dous, no apartado cuarto do acordo a adoptar, dado que se recolle “formular proposta de
adxudicación” cando non se trata dunha proposta de adxudicación senón dun acordo de
adxudicación.

Considerando que o artigo 97.5 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF) define a
enmenda como "la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier
miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto", definición
que se repite no artigo 40.4 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998,
Propoño á Xunta de Goberno Local a seguinte enmenda:
Primeiro. Aprobar a corrección do erro detectado no apartado sexto dos antecedentes administrativos da
proposta do Alcalde, asinada o 4 de agosto do 2017, incluída no punto número 3 da orde do día da sesión a
realizar pola Xunta de Goberno Local o 9 de agosto do 2017, de tal xeito que onde di:
“Sexto. Rematado o prazo anterior presentáronse un total de 8 ofertas melloradas e simultaneamente
advírtese a comisión dun erro na transcrición da porcentaxe de control interno de calidade ofertado
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por CONSTRUCCIÓNES D. OGANDO, SL. Non obstante, constátase que este erro non afecta á
puntuación total desta licitadora nin á orde decrecente das ofertas no seu conxunto, polo que o 20 de
xuño de 2017, o órgano encargado da negociación, procede a correxier o erro e comunicalo a todas
as licitadoras participantes.á valoración destas e á formulación dunha nova escala de valoracións
ordenada de xeito decrecente.”
Debe dicir:
“Sexto. Rematado o prazo anterior presentáronse un total de 8 ofertas melloradas e simultaneamente
advírtese a comisión dun erro na transcrición da porcentaxe de control interno de calidade ofertado
por CONSTRUCCIÓNES D. OGANDO, SL. Non obstante, constátase que este erro non afecta á
puntuación total desta licitadora nin á orde decrecente das ofertas no seu conxunto, polo que o 20 de
xuño de 2017, o órgano encargado da negociación, procede a correxir o erro e comunicalo a todas as
licitadoras participantes, á valoración destas e á formulación dunha nova escala de valoracións
ordenada de xeito decrecente.”
Segundo. Aprobar a corrección do erro detectado no apartado cuarto da proposta do Alcalde, asinada o 4
de agosto do 2017, incluída no punto número 3 da orde do día da sesión a realizar pola Xunta de Goberno
Local o 9 de agosto do 2017, de tal xeito que onde di:
“Cuarto. Formular proposta de adxudicación do contrato da obra "Rúa Bordel", expediente 35/2016OBPNSP, a favor de CONSTRUCCIONES D. OGANDO, SL, con código de identificación fiscal
número B-15.209.794, ao tratarse da licitadora que obtivo unha maior puntuación no procedemento e
cuxa oferta reúne os requisitos para poder ser aceptada, nas seguintes condicións (...)”
Debe dicir:
“Cuarto. Adxudicar o contrato da obra "Rúa Bordel", expediente 35/2016-OBPNSP, a
CONSTRUCCIONES D. OGANDO, SL, con código de identificación fiscal número B-15.209.794, ao
tratarse da licitadora que obtivo unha maior puntuación no procedemento e cuxa oferta reúne os
requisitos para poder ser aceptada, nas seguintes condicións (...)”>>
Non producíndose debate sobre a enmenda, o Presidente sométea a votación resultando aprobada por
unanimidade das e dos presentes.

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Adxudicación do contrato da obra “Rúa Bordel”, expte
35/2016-OB-PNSP, nos termos expresados anteriormente e coa inclusión da emenda presentada.
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4.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DA OBRA “PRAZA DA LEÑA”, EXPTE. 36/2016-OB-PNSP,
INCLUÍDO NO PAS 2015.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos.
Primeiro. Por Acordo da Xunta de Goberno Local do 9 de marzo do 2017, aprobouse o expediente
administrativo de contratación da obra "Praza da Leña”, por procedemento negociado sen publicidade e
tramitación ordinaria, expte. número 36/2016-OB-PNSP, obra incluída no PAS 2015.
Segundo. No mesmo acordo ordénase publicar o correspondente anuncio de licitación no perfil do
contratante do Concello de Padrón (www.padron.gal ou www.contratosdegalicia.gal) resultando insertado o
31 de marzo do 2017.
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Cuarto. O 28 de abril do 2017 procédese á apertura dos Sobre A e dos Sobres B e seguidamente solicítase
informe ao arquitecto técnico don Jesús Baliña de Jesús sobre a valoración das referencias técnicas, o cal
resulta emitido o 8 de maio do 2017.
Quinto. O 12 de maio de 2017 procédese á apertura dos sobres C e á valoración do conxunto das ofertas e
ábrese unha rolda de negociación coas persoas licitadoras. Para elo o 29 de maio do 2017 remíteselles
información sobre a posición de cada unha na escala de valoracións e as puntuacións parciais e totais
obtidas por todas (ocultando a identidade das mesmas) e invitándoas a presentar unha segunda oferta, nun
prazo non superior a 48 horas, en relación exclusivamente aos aspectos que poden ser mellorados, é dicir:
oferta económica.
Sexto. Rematado o prazo anterior presentáronse un total de 5 ofertas melloradas e o 20 de xuño do 2017, o
órgano encargado da negociación, procede á súa valoración, á formulación dunha nova escala de
puntuacións ordenada de xeito decrecente e acorda requerir a CONSTRUCIÓNS OBRAS E VIAIS, SA,
para que xustifique o valor desproporcionado ou anormal detectado na súa oferta.
Sétimo. O 29 de xuño a licitadora presenta no rexistro municipal a doCumentación xustificativa e o 10 de
xullo emítese o informe técnico sobre a mesma. Neste último conclúese que non se consideran xustificados
os valores desproporcionados ou anormais incluídos na oferta.
Oitavo. O 12 de xullo do 2017 o órgano colexiado encargado de realizar a negociación para a adxudicación
do contrato acorda excluír do procedemento de contratación a CONSTRUCIÓNS OBRAS E VIAIS, SA,
outorga as puntuacións ao resto das empresas admitidas e formula proposta de adxudicación a favor de
CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, SL.
Noveno. O 19 de xullo do 2017 requírese a esta última para que presente a documentación relacionada na
cláusula 16.2 do prego de administrativas e 151.2 do TRLCSP, quen a presenta o 2 e o 4 de agosto, e o 7
compróbase que é correcta.
Fundamentos de dereito.

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Primeiro. Vistos os criterios recollidos no Anexo V do prego de cláusulas administrativas particulares que
rexen esta contratación e as propostas formuladas o 20 de xuño e 12 de xullo do 2017 de valoración das
ofertas presentadas e de adxudicación a favor da que obtivo unha maior puntuación.
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Terceiro. Durante o prazo de oito (8) días naturais outorgado para a presentación das ofertas, que rematou o
10 de abril do 2017, presentáronse un total de 6.

Segundo. Considerando que o artigo 151.3 da Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que
se aproba o texto refundido la Lei de contratos do sector público (TRLCSP) recolle que “o órgano de
contratación deberá adxudicar o contrato dentro do prazo dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación”, referíndose con elo aos certificados de estar ao corrente das débedas tributarias e das
obrigas coa seguridade social e á garantía definitiva.
Terceiro. Considerando que a competencia para a celebración do contrato é do Alcalde en base á DA 2ª do
TRLCSP, posto que o importe acumulado de todas as anualidades non supera o 10% dos recursos
ordinarios do orzamento nin os 6.000.000 de euros nin a súa duración é superior aos catro anos, pero que
esta competencia está delegada na Xunta de Goberno Local polo artigo 14 do Regulamento orgánico
municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998,
Propoño á Xunta de Goberno Local:
Primeiro. Declarar admitidas a todas as persoas licitadoras que participaron no procedemento de
contratación 36/2016-OB-PNSP, a saber:
1. CONSTRUCIÓNS OBRAS E VIAIS, SA.
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2. MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES AROSA, SL.

4. NEMESIO ORDOÑEZ, SA.
5. EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SA.
6. CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, SL.
Segundo. De acordo co informe técnico emitido o 10 de xullo de 2017, entender non xustificados os valores
desproporcionados ou anormais incluídos na oferta presentada por CONSTRUCIÓNS, OBRAS E VIAIS, SA, e,
en consecuencia, excluila da clasificación tal e como establece o artigo 152.4 do Real decreto lexislativo 3/2011,
do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP).
Terceiro. Outorgar as seguintes puntuacións parciais e totais ás licitadoras admitidas no procedemento e cuxas
ofertas non foron excluídas por conter valores anormais ou desproporcionados non xustificados e ordenalas de
xeito decrecente en función da puntuación obtida segundo as fórmulas e criterios recollidos na cláusula 12.2 e 3
e Anexo V do prego de administrativas que rexen esta contratación:
1º CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, SL
1ª OFERTA

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

OFERTA

OFERTA

PUNTOS

A) Programa de traballo (max. 20 p).

18,00

18,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

28%

8,00

8,00

1%+4%

12,00

12,00

31.460,00 €

0,37

a) Porcentaxe de control interno
E) Porcentaxe de de calidade (ata 8 p).
control de calidade
b) Porcentaxe de control externo
(max. 20 p).
de calidade (ata 12 p).
G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 31.619,60 €, IVE
incluído.
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2ª OFERTA

PUNTOS

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10 p).
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3. TARRÍO Y SUÁREZ, SL.

29.406,23 €

3,75

Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
0,00%// 0,00%
discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.
TOTAL 1ª OF.

**
**
Expression TOTAL 2ª OF. Expression
is faulty **
is faulty **

2º TARRIO Y SUÁREZ, SL
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

1ª OFERTA
OFERTA

2ª OFERTA

PUNTOS

OFERTA

PUNTOS

A) Programa de traballo (max. 20 p).

20,00

20,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10 p).
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5%

1,43

1,43

1%+4%

12,00

12,00

G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 31.619,60 €, IVE
31.461,50 €(*)
incluído.

0,36

Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.

26.876,65 €

7,72

0% // 0%

TOTAL 1ª OF.

**
** Expression
TOTAL 2ª OF. Expression
is faulty **
is faulty **

3º NEMESIO ORDÓÑEZ, SA
1ª OFERTA

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

OFERTA

2ª OFERTA

PUNTOS

OFERTA

PUNTOS

A) Programa de traballo (max. 20 p).

18,00

18,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

20,20%

5,77

5,77

1%+4%

12,00

12,00

31.100,00 €

1,18

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10 p).
a) Porcentaxe de control interno
E) Porcentaxe de de calidade (ata 8 p).
control de calidade
b) Porcentaxe de control externo
(max. 20 p).
de calidade (ata 12 p).
G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 31.619,60 €, IVE
incluído.

29.292,39 €

3,94

Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
2% // 12,50%
discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.
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TOTAL 1ª OF.
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a) Porcentaxe de control interno
E) Porcentaxe de de calidade (ata 8 p).
control de calidade
b) Porcentaxe de control externo
(max. 20 p).
de calidade (ata 12 p).

**
** Expression
TOTAL 2ª OF. Expression
is faulty **
is faulty **

4º MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES AROSA, SL
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

1ª OFERTA
OFERTA

2ª OFERTA

PUNTOS

OFERTA

PUNTOS

A) Programa de traballo (max. 20 p).

18,00

18,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

12%

3,43

3,43

1%+4%

12,00

12,00

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10 p).
E) Porcentaxe de a) Porcentaxe de control interno
control de calidade de calidade (ata 8 p).
(max. 20 p).
b) Porcentaxe de control externo
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G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 31.619,60 €, IVE
incluído.

31.028,27 €

Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.

0% // 0%

TOTAL 1ª OF.

1,30

28.514,50 €

5,26

**
** Expression
TOTAL 2ª OF. Expression
is faulty **
is faulty **

5º EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SA
1ª OFERTA

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

OFERTA

PUNTOS

OFERTA

PUNTOS

10,00

10,00

B) Actuación medioambiental (max. 20 p).

15,00

15,00

C) Plan de control de calidade (max. 20 p).

10,00

10,00

8,00

8,00

15%

4,29

4,29

1%+4%

12,00

12,00

G) Oferta económica (max. 10 p). Tipo 31.619,60 €, IVE
incluído.

30.038,63 €

2,87

Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no
cadro de persoal cun número de traballadores con
discapacidade superior ao 2% // Maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade.

0% // 0%

a) Porcentaxe de control interno
E) Porcentaxe de de calidade (ata 8 p).
control de calidade
b) Porcentaxe de control externo
(max. 20 p).
de calidade (ata 12 p).

TOTAL 1ª OF.
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2ª OFERTA

A) Programa de traballo (max. 20 p).

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (max. 10 p).
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de calidade (ata 12 p).

30.038,63 €

2,68

**
** Expression
TOTAL 2ª OF. Expression
is faulty **
is faulty **

Cuarto. Adxudicar o contrato da obra "Praza da Leña", expediente 36/2016-OB-PNSP, a favor de
CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, SL, con código de identificación fiscal número B-15.032.287, ao
tratarse da licitadora que obtivo unha maior puntuación no procedemento e cuxa oferta reúne os requisitos para
poder ser aceptada, nas seguintes condicións:
•

Porcentaxe de control interno de calidade = 28%.

•

Porcentaxe de control externo de calidade = 1%+4%.

•

Prazo de execución = 180 días naturais.

•

Prezo:
a) Prezo sen IVE: vinte e catro mil trescentos dous euros con sesenta e sete céntimos
(24.302,67€).
b) IVE (21%): cinco mil cento tres euros con cincuenta e seis céntimos (5.103,56 €).
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Quinto. Citar ao representante da empresa adxudicataria para a sinatura do documento administrativo de
formalización do contrato ás 10:00 horas do 11 de agosto do 2017, na Casa do Concello de Padrón.
Sexto. Nomear director facultativo da obra durante o tempo que dure a súa execución e ata a súa liquidación
final unha vez tanscorrido o prazo de garantía ao enxeñeiro de camiños don Julio César Rojo Martínez,
colexiado número 3.871, e coordinador de seguridade e saúde da mesma ao enxeñeiro técnico agrícola don
Ignacio José Alonso Díaz, colexiado número 2.095, ambos de Estudio Técnico Gallego, SA,
Sétimo. Nomear a dona María Pilar Fernández Pintos, arqueóloga, técnica directora do control arqueolóxico
dos traballos vinculados á obra.
Oitavo. Designar, de acordo ao establecido na cláusula 29 do prego de administrativas, á seguinte empresa
para realizar o control de calidade externo a costa do contratista por un importe máximo de 1.097,98 €, esto é, o
5% do orzamento de execución material do proxecto aprobado (21.959,58 €): EUROTEC INSPECCIÓN, SLU.
Noveno. Ordenar a publicación do correspondente anuncio de adxudicación no perfil do contratante do
Concello de Padrón (www.padron.gal e www.contratosdegalicia.gal) e notificar o presente acordo a todos as
licitadoras participantes e ás nomeadas nos tres apartados anteriores, coa indicación de que pon fin á via
administrativa e contra o cal poderán interpoñer:
•

Potestativamente o recurso de reposición, no prazo máximo dun mes desde o día de recepción da
notificación da presente resolución, ante o mesmo órgano que dictou o acto impugnado.

•

Con posterioridade á resolución expresa ou presunta do recurso de reposición, ou ben
directamente, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses desde o día de recepción da notificación da
presente resolución.

•

O recurso extraordinario de revisión, segundo o previsto no artigo 113 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou calquera outro que estime
procedente.

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Décimo. Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención-Tesourería.>>
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c) Prezo con IVE (a+b): vinte e nove mil catrocentos seis euros con vinte e tres céntimos
(29.406,23 €).

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Adxudicación do contrato da obra “Praza da Leña”, expte.
36/2016-OB-PNSP, nos termos expresados anteriormente.
5.- COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS DE SUBSTITUCIÓN DE MALLA EN PECHE EXISTENTE DE
FINCA SITA NO LUGAR DE CORTIÑAS, SINDE, CARCACÍA, FORMULADA POR DONA MERCEDES
AMO GARCÍA. EXPEDIENTE 37/2017/CP.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:
Primeiro. En data 17 de marzo de 2017 ten entrada no Concello, con número de rexistro 2352, formulario
de comunicación previa para a realización de obras e usos do solo e subsolo non suxeitos a licenza
municipal para obras de substitución de malla de arame en peche existente en finca sita no lugar de
Cortiñas, Sinde, Carcacía, con referencia catastral 15066F505006890000DJ, formulada por Dª. Mercedes

Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017

14 de 45

Concello de Padrón
CIF P1506600D
Rúa Longa, 27
15900 Padrón, A Coruña
correo@padron.gal
www.padron.gal
Tfl: 981 81 04 51
Fax: 981 81 15 50

Segundo. En data 29 de marzo de 2017 emítese requirimento de documentación adicional necesaria para a
tramitación do expediente.
Terceiro. En data 19 de xullo de 2017 a interesada achega documentación adicional, consistinte en informe
favorable da Axencia Galega de Infraestruturas de data 6 de xullo de 2017.
Cuarto. En data 1 de agosto de 2017 o arquitecto técnico municipal D. Francisco Ferro González emite
conformidade coa documentación presentada coma completa e hábil para a tramitación do expediente, sen
prexuízo de posterior comprobación que certifique o axuste da intervención á comunicación presentada e á
normativa urbanística de aplicación.
Quinto. En data 3 de agosto de 2017 o asesor xurídico en materia de urbanismo Juan Molares Agrelo
informa a comunicación previa presentada
FUNDAMENTOS DE DEREITO.
Primeiro. A comunicación previa presentada refírese á execución de obras de substitución de malla de
arame en peche existente en finca sita no lugar de Cortiñas, Sinde, Carcacía, con referencia catastral
15066F505006890000DJ. Se ten procedido á comprobación previa por parte dos servizos técnicos
municipais do tipo de actuación solicitado aos meros efectos de verificar se as obras se poden incardinar
dentro das sometidas ao réxime de comunicación previa, así coma que o uso solicitado sexa compatible co
tipo de solo no que vai ter lugar a intervención.
Vista a conformidade do técnico municipal, debemos considerar que este tipo de intervención se atopa na
actualidade exento da obriga xeral de contar con licenza municipal previa, en virtude do disposto polo artigo
142.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
A tramitación establecida pola nova lei do solo ven a eximir do previo control administrativo dos usos do solo
nos casos de obras de pequena entidade, sustituíndo a licenza municipal de obras por unha comunicación
previa asinada polo promotor das obras na que describe as mesmas e declara baixo a súa responsabilidade
que as obras se axustan ao disposto na normativa urbanística e en xeral coa que lle resulta de aplicación.

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
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Este novo sistema ven limitado no seu ámbito obxectivo a sensu contrario pola relación de actos sometidos
a licenza municipal en virtude do disposto polo artigo 142.2 da Lei do Solo, xa que en xeral se atopan
excluídos de licenza municipal aqueles usos do solo e subsolo que non precisan da redacción dun proxecto
técnico completo redactado por técnico competente, o que as asimila a obras que pola súa sinxeleza técnica
e escasa entidade económica non xustifican a necesaria intervención dun profesional. Así, o artigo 142.3 da
Lei do solo determina:
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Amo García. Achégase coa comunicación previa orzamento da intervención, plano de situación, datos
catastrais e fotografías.

Quedan suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa os actos de edificación e uso
do solo e do subsolo non suxeitos a licenza e, en todo caso, os que así se establezan nas leis. A
comunicación previa realizaráse nos termos que se prevea regulamentariamente. Os concellos poderán
establecer os procedementos de comunicación necesarios, así coma os de verificación posterior do
cumprimento dos requisitos previos.
As obras obxecto do presente expediente, e referidas na comunicación previa, sitúanse, baseándonos na
conformidade dos servizos técnicos municipais, fóra das sometidas a licenza municipal previa, e polo tanto
sometidas ao réxime de declaración responsable.
Polo tanto, estimamos, a reserva de informe técnico ao respecto, e visto a conformidade emitida polos
técnicos municipais, que a intervención comunicada resulta hábil para a súa tramitación conforme o réxime
establecido para as comunicacións previas.
Segundo. O procedemento para a presentación das comunicacións previas e o seu contido necesario
veñen determinados no artigo 146.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia:
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Descrición técnica das características do acto de que se trate ou, no seu caso, proxecto técnico
legalmente exixible : Referidas no apartado sexto do formulario de comunicación previa e na
conformidade técnica municipal, así coma na documentación achegada coa comunicación previa.
Substitución de malla de arame en peche existente de 15 metros de lonxitude, coa consideración de
labores de conservación.
2. Manifestación expresa de que a comunicación previa presentada cumpre en tódolos seus extremos coa
ordenación urbanística de aplicación. Tal declaración figura no formulario de comunicación previa
asinado pola solicitante.
3. Copia das restantes autorizacións, concesións administrativas ou informes sectoriales cando foran
legalmente esixibles ao solicitante, ou acreditación de terse solicitado o seu outorgamento. Consta no
expediente informe favorable da Axencia Galega de Infraestruturas de data 6 de xullo de 2017. Non
proceden, vista a conformidade técnica municipal, outras autorizacións sectoriais para a intervención
pretendida.
4. Autorización ou documento de avaliación ambiental, no caso de requirila o uso ao que van destinadas
as obras. Non procede.
5. Xustificante de pago dos tributos municipais, a documentación que se determine regulamentariamente
e, especialmente, as autorizacións sectoriais preceptivas: neste senso, o Concello non conta nestes
momentos cun sistema de autoliquidación tributaria implantado que permita que polo declarante se
proceda a determinar o importe dos tributos a satisfacer e deste xeito o habilite para proceder ao pago e
contar con tal resgardo. Co sistema actual, e ata unha futura introdución do sistema de autoliquidación
tributaria municipal, resulta suficiente conforme o criterio do informante con que o solicitante achegue os
datos e elementos de xuízo que resulten necesarios para que pola administración se poida proceder a
liquidar o tributo correspondente. Unha vez notificada a devandita liquidación, o declarante deberá
proceder ao pago e conservar o resgardo do pagamento, tal e coma se refire na propia comunicación
previa. De non procederse ao pago, a comunicación presentada resultará inexacta, o que terá coma
consecuencia a declaración de ineficacia da mesma, procedendo a paralización das obras ou ben a
imposición dunha sanción, con independencia de que se proceda así mesmo a adoitar as medidas de
constriximento para o pago da débeda tributaria que resulten de aplicación.
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Visto o que antecede, estimamos que a documentación presentada cumpre co establecido no artigo 146.1
da lei do Solo.
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1.

A cualificación urbanística da parcela obxecto da solicitude, de acordo co informado polo técnico municipal,
é a de SOLO NON URBANIZABLE NON PROTEXIDO COMÚN (NU), conforme o PXOM do Concello de
padrón, ao que se lle aplica o disposto para o SOLO RÚSTICO na Lei do Solo de Galicia segundo o réxime
transitorio disposto na na Lei do Solo de Galicia para os municipios con planeamento non adaptado á lei
9/2002, e o uso solicitado resulta compatible co planeamento e normativa urbanística de aplicación, sen
prexuízo do cumprimento das condicións de edificación e demáis normativa urbanística aplicable, das que a
declarante refire baixo a súa responsabilidade o seu cumprimento e que será obxecto de verificación coa
visita de comprobación.
Terceiro. De acordo así mesmo co establecido no artigo 146.2 da Lei do Solo, a comunicación previa
presentaráse cunha antelación de quince días hábiles ao inicio das obras. A presentación constitúe título
hábil para o inicio das obras no prazo indicado, sen prexuízo dunha posterior comprobación por parte do
Concello.
Este mesmo prazo de quince días é o que se lle outorga ao Concello para, sen prexuízo dunha posterior
comprobación e inspección, declarar completa a documentación presentada ou ben requerir a emenda das
deficiencias que presente a mesma.
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Polo tanto, e visto o conforme dos servizos técnicos municipais e o informado nos fundamentos anteriores,
estimamos que procede, dado que non se considera a necesidade de subsanación algunha nin emenda de
ningunha deficiencia, declarar completa a documentación e tomar coñecemento da comunicación previa
efectuada.
Cuarto. A norma, no seu artigo 142.2, determina que os concellos deberán establecer e planificar os
procedementos de comunicación necesarios, así coma os de verificación posterior do cumprimento dos
requisitos precisos. En todo caso estímase coma solución máis axeitada e concordante coas funcións de
control da legalidade urbanística que se proceda a adoitar un acordo que declare completa a documentación
e tome coñecemento da comunicación previa, acordo do que se dará traslado aos servizos técnicos de
urbanismo a fin de que se xire visita de comprobación e se informe sobre se a intervención se axustou á
descrita na comunicación previa, así coma se concorre algunha inexactitude ou falsidade na mesma.
A estes efectos resulta de aplicación o disposto polo artigo 69.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, que determina:
“A inexactitude, falsedade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento
que se incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación perante a
administración competente da declaración responsable, a documentación que sexa no seu caso requirida
para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar
co exercicio do dereito ou actividade afectada dende o momento en que se teña constancia de tales feitos,
sen prexuízo das responsabilidades penais, civiles ou administrativas a que houbera lugar.
Asimesmo, a resolución da administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a
obriga do interesado de restituir a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio
do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así coma a imposibilidade de instar un novo
procedemento co mesmo obxecto durante un periodo de tempo determinado pola lei, todo elo conforme aos
termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.”
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Asimesmo e dado que estamos a falar de comunicacións previas referidas á execución de obras,
modificouse a regulación dos expedientes de reposición da legalidade e sancionadores en materia
urbanística da anterior LOUG, incorporando a ausencia de comunicación previa así coma o non axuste da
intervención á mesma coma supostos de incoación de expediente de reposición e sancionador, así coma a
tipificación coma infracción urbanística grave da inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial
nunha comunicación previa e coma infracción urbanística leve da execución de obras sen comunicación
previa cando fosen legalizables ou a inexactitude, falsidade ou omisión de carácter non esencial na mesma.
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Quinto. Coma se refire no propio texto da comunicación previa, formando parte das obrigas asumidas polo
declarante, as obras deberán rematarse no prazo de seis meses dende o inicio das mesmas, e tal
circunstancia deberá porse en coñecemento do concello, aos efectos de que se proceda á visita de
comprobación das obras executadas. De non comunicarse polo declarante a finalización das obras,
tomaráse coma referencia para a visita de comprobación o devandito prazo de seis meses contados dende
que a intervención puido iniciarse, isto é, dende o transcurso dos quince días hábiles dende a presentación
da comunicación previa. Tal circunstancia deberá apercibirse ao declarante.
Sexto. Consideramos coma órgano competente para o outorgamento das licenzas de obras, e polo tanto
para tomar coñecemento da comunicación previa que sustitúe ás mesmas é a Xunta de Goberno Local tal e
como consta no artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998, aplicado analóxicamente ao caso que nos ocupa, xa que o
acordo que se adoite constitúe un título habilitante para a execución de obras e polo tanto a estes efectos
resulta asimilable a unha licenza municipal.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
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Segundo. A comunicación previa, toda vez que o Concello acusa recibo da mesma e a considera completa,
habilita ao declarante para o inicio das obras no prazo de quince días hábiles dende a entrada da
comunicación previa no Concello, sen prexuízo dunha posterior visita de comprobación e informe técnico
por parte dos servizos técnicos municipais.
Terceiro. A presente toma de coñecemento e polo tanto o título habilitante de natureza urbanística para a
execución das obras se efectúa salvo dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Cuarto. A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, logo de audiencia da persoa
interesada, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da
actividade afectada desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer
por tales feitos.
A resolución administrativa que constata as circunstancias a que se refire o número anterior comportará o
inicio das correspondentes actuacións e a exixencia da responsabilidades e poderá determinar a obriga do
interesado a restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito
ou ao inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento
durante un periodo de tempo determinado entre tres meses e un ano.
A ausencia de comunicación previa así coma o non axuste da intervención á mesma, independentemente
da apertura dun expediente de reposición da legalidade, están tipificadas coma infracción urbanística grave
no caso de inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial nunha comunicación previa, e coma
infracción urbanística leve da execución de obras sen comunicación previa, cando fosen legalizables, ou a
inexactitude, falsidade ou omisión de carácter non esencial na mesma.
Así mesmo, a comunicación previa presentada para os actos de uso do solo suxeitos a ela implica a
responsabilidade solidaria de quen promove as obras, de quen ten a propiedade dos terreos, ou os/as
empresarios/as das obras, dos técnicos/as redactores/as do proxecto e directores/as das obras e da súa
execución, respecto da conformidade das obras coa ordenación urbanística de aplicación e a súa
adecuación ao proxecto presentado.
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Quinto. Notificada a liquidación tributaria ao declarante, este asume a obriga de estar en posesión en todo
momento do resgardo de ter aboado os tributos municipais de aplicación.
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Primeiro. Declarar completa a documentación presentada e tomar coñecemento da comunicación previa de
data 17 de marzo de 2017, asinada por Dª. MERCEDES AMO GARCÍA, para obras de substitución de
malla de arame en peche existente en finca sita no lugar de Cortiñas, Sinde, Carcacía, con referencia
catastral 15066F505006890000DJ para obras de expediente 37/2017/CP conforme a documentación anexa
á mesma.

Sexto. As obras deberán rematarse no prazo de seis (6) meses dende o inicio das mesmas, e tal
circunstancia, isto é, a finalización das obras, deberá porse en coñecemento do concello, aos efectos de
que se proceda á visita de comprobación das obras executadas. De non comunicarse polo declarante a
finalización das obras, tomaráse coma referencia para a visita de comprobación o devandito prazo de seis
meses contados dende que a intervención puido iniciarse, isto é, dende o transcurso dos quince días
hábiles dende a presentación da comunicación previa.
Sétimo. Dar traslado do acordo adoptado ós servizos técnicos de urbanismo a efectos de que unha vez
finalizadas as obras se xire visita de comprobación e se proceda ao correspondente informe técnico sobre a
veracidade dos datos expostos na comunicación previa e o axuste das obras realmente efectuadas ás
mesmas, así coma o axuste das obras á normativa urbanística de aplicación.
Oitavo. Notificar o presente acordo ao interesado/a coa indicación de que pon fin á via administrativa e contra
a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición perante o alcalde coma órgano titular orixinario
da competencia para resolver, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación
da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoActa da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017
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Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Comunicación previa de obras de substitución de malla en
peche existente de finca sita no lugar de Cortiñas, Sinde, Carcacía, formulada por dona Mercedes Amo García.
Expediente 37/2017-CP, nos termos expresados anteriormente.
6.- AXUDA PROGRAMA EMERXENCIA SOCIAL. EXPEDIENTE SIUSS 916.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos
Primeiro: Visto o informe-proposta da Traballadora Social, dona Mª Dolores Quintáns Longueira, de data 2
de agosto de 2017, co visto e prace do Concelleiro delegado de Servizos Sociais, en relación coas axudas
de emerxencia social do ano 2017 (Programa de inserción social), no que se propón a concesión dunha
axuda á beneficiaria proposta e polo motivo que se indica no devandito informe-proposta.
Segundo: Visto o Informe da Intervención Municipal de data 3 de agosto de 2017.
Terceiro: Considerando o disposto na base de execución nº 43 do orzamento vixente para o ano 2017.
Fundamentos de dereito
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de
Goberno Local.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL Á ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro: Conceder unha axuda por importe de 33,95 euros á usuaria de servizos sociais co número de
expediente SIUSS 916ra cubrir gastos relacionados co uso da vivenda habitual e recoñecer a
correspondente obriga con cargo á aplicación 2311/480.01 do orzamento vixente para o 2017 e ordenar o
seu pago.
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Segundo: Dar traslado do presente acordo aos departamentos de Servizos Sociais,
Tesourería.>>
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Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen perxuízo de que se poida
interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>

Intervención e

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Axuda programa emerxencia social. Expediente Siuss 916,
nos termos expresados anteriormente.
7.- AXUDA PROGRAMA EMERXENCIA SOCIAL. EXPEDIENTE SIUSS 1738.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos
Primeiro: Visto o informe-proposta da Traballadora Social, dona Mª Dolores Quintáns Longueira, de data 2
de agosto de 2017, co visto e prace do Concelleiro delegado de Servizos Sociais, en relación coas axudas
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Segundo: Visto o Informe da Intervención Municipal de data 3 de agosto de 2017.
Terceiro: Considerando o disposto na base de execución nº 43 do orzamento vixente para o ano 2017.
Fundamentos de dereito
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de
Goberno Local.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL Á ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro: Conceder unha axuda por importe de 109,48 euros á usuaria de servizos sociais co número de
expediente SIUSS 1738 para cubrir gastos relacionados co uso da vivenda habitual e recoñecer a
correspondente obriga con cargo á aplicación 2311/480.01 do orzamento vixente para o 2017 e ordenar o
seu pago.
Segundo: Dar traslado do presente acordo aos departamentos de Servizos Sociais,
Tesourería.>>

Intervención e

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Axuda programa emerxencia social. Expediente Siuss 1738,
nos termos expresados anteriormente.
8.- AXUDA PROGRAMA EMERXENCIA SOCIAL. EXPEDIENTE SIUSS 1751.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Primeiro: Visto o informe-proposta da Traballadora Social, dona Mª Dolores Quintáns Longueira, de data 2
de agosto de 2017, co visto e prace do Concelleiro delegado de Servizos Sociais, en relación coas axudas
de emerxencia social do ano 2017 (Programa de inserción social), no que se propón a concesión dunha
axuda á beneficiaria proposta e polo motivo que se indica no devandito informe-proposta.
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de emerxencia social do ano 2017 (Programa de inserción social), no que se propón a concesión dunha
axuda á beneficiaria proposta e polo motivo que se indica no devandito informe-proposta.

Segundo: Visto o Informe da Intervención Municipal de data 3 de agosto de 2017.
Terceiro: Considerando o disposto na base de execución nº 43 do orzamento vixente para o ano 2017.
Fundamentos de dereito
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de
Goberno Local.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL Á ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro: Conceder unha axuda por importe de 400 euros á usuaria de servizos sociais co número de
expediente SIUSS 1751 para cubrir gastos de estancia na pensión “A Milagrosa” propoñendo o pago directo
á titular do establecemento hostaleiro Dona Mª Dolores Castro Touceda e recoñecer a correspondente
obriga con cargo á aplicación 2311/480.01 do orzamento vixente para o 2017 e ordenar o seu pago.
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Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Axuda programa emerxencia social. Expediente Siuss 1751,
nos termos expresados anteriormente.
9.- AXUDA PROGRAMA EMERXENCIA SOCIAL. EXPEDIENTE SIUSS 2302.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos
Primeiro: Visto o informe-proposta da Traballadora Social, dona Mª Dolores Quintáns Longueira, de data 2
de agosto de 2017, co visto e prace do Concelleiro delegado de Servizos Sociais, en relación coas axudas
de emerxencia social do ano 2017 (Programa de inserción social), no que se propón a concesión dunha
axuda á beneficaria proposta e polo motivo que se indica no devandito informe-proposta.
Segundo: Visto o Informe da Intervención Municipal de data 3 de agosto de 2017.
Terceiro: Considerando o disposto na base de execución nº 43 do orzamento vixente para o ano 2017.
Fundamentos de dereito
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de
Goberno Local.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL Á ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro: Conceder unha axuda por importe de 150 euros á usuaria de servizos sociais co número de
expediente SIUSS 2302 para cubrir gastos relacionados co uso da vivenda habitual e recoñecer a
correspondente obriga con cargo á aplicación 2311/480.01 do orzamento vixente para o 2017 e ordenar o
seu pago.

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Segundo: Dar traslado do presente acordo aos departamentos de Servizos Sociais, Internvención e
Tesourería.>>
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Segundo: Dar traslado do presente acordo aos departamentos de Servizos Sociais, Intervención e
Tesourería.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Axuda programa emerxencia social. Expediente Siuss 2302,
nos termos expresados anteriormente.
10.- AXUDA PROGRAMA EMERXENCIA SOCIAL. EXPEDIENTE SIUSS 2379.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos
Primeiro: Visto o informe-proposta da Traballadora Social, dona Mª Dolores Quintáns Longueira, de data 2
de agosto de 2017, co visto e prace do Concelleiro delegado de Servizos Sociais, en relación coas axudas
de emerxencia social do ano 2017 (Programa de inserción social), no que se propón a concesión dunha
axuda á beneficiaria proposta e polo motivo que se indica no devandito informe-proposta.
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Segundo: Visto o Informe da Intervención Municipal de data 3 de agosto de 2017.

Fundamentos de dereito
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de
Goberno Local.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL Á ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro: Conceder unha axuda por importe de 98,56 euros á usuaria de servizos sociais co número de
expediente SIUSS 2379 para cubrir gastos relacionados co uso da vivenda habitual e recoñecer a
correspondente obriga con cargo á aplicación 2311/480.01 do orzamento vixente para o 2017 e ordenar o
seu pago.
Segundo: Dar traslado do presente acordo aos departamentos de Servizos Sociais, Intervención e
Tesourería.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Axuda programa emerxencia social. Expediente Siuss 2379,
nos termos expresados anteriormente.
11.- APROBACIÓN DE FACTURAS E GASTOS.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes Administrativos:
Primeiro: Considerando que por providencia da Alcaldía de data 3 de agosto do 2017 ordenouse á
Intervención Municipal a emisión de informe sobre as facturas e gastos que se relacionan na mesma con
carácter previo á súa aprobación.
Segundo: Visto o informe da Intervención Municipal do 3 de agosto do 2017.

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Fundamentos de Dereito:
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Terceiro: Considerando o disposto na base de execución nº 43 do orzamento vixente para o ano 2017.

Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias na Xunta de Goberno Local,
que establece que o Alcalde delega na Xunta de Goberno Local as atribucións delegables do artigo 61.1 da Lei
5/1997 de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, entre as que se atopan autorizar e dispoñer os gastos
dentro dos límites da súa competencia, ordenar os pagos, rendir as contas e o desarrollo da xestión económica
conforme ao orzamento aprobado.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
PRIMEIRO: Aprobar as seguintes facturas e gastos e recoñecer as correspondentes obrigas con cargo ás
aplicacións do orzamento vixente para o 2017 e polos importes que a continuación se indican:
Nº DE FACTURA

PROVEDOR E CONCEPTO

7/2017
FE17-281

Agrupación folklórica Cultural O Pedrón, actuación día 15 de xullo
Alit Diseño e Impresión S.L., trípticos e carteis para feira medieval

Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017
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334-22615
338-22605

800,00 €
2.035,22 €

I. LÍQUIDO
800,00 €
2.035,22 €
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1500110
1500122
A/57942
62/17
03 10
1 201700018
FE17137012870524
039/2017
538
541
543
FAC/2274
P17 006512
1/217
1/216
OE 0462017
OE 0482017
A/895
A/170639
A/170638
A/170641
A/170640
A/170661
A/158
17P-650
17P-683
F17/844/17
1.701.018

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

6014033252
A/21706078
2700936
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1707031
0028508340
28-H7M0-247899
28-H7M0-053521
28-H7M0-062634
28-H7MO-001978
A/170363
637

Carburantes y Servicios Pedrón S.L., combustibles subministrados
Carburantes y Servicios Pedrón S.L., combustibles subministrados
Casa Grobas S.A., reparación máquna excarcelación do GES
Construcciones Juan B. Carril S.L. traballos realizados no mes de xuño
Febralart S.L., actuación grupo Treixadura red cultural da Deputación
Fernando Soto Gómez. Motoska, reparación realizadas a maquinaria
Gas Natural S.U.R., SDG S.A., facturación bombeo Tarrio
Isgal de Eventos S.L., equipo de sonido feria medieval
Joyería Jorge Cortiñas, figuras de Rosalía de Casro con peanas
Joyería Jorge Cortiñas, pedróns con peana de madeira
Joyería Jorge Cortiñas, reparación y limpieza escudo de Padrón
Kleer -Kim S.A.L., insecticida e acaricida subministrados
La Voz de Galicia, S.A., publicación anuncio Saneamento en Carcacía
Librería Sar. Serculga S.L., libros subministrados para a biblioteca
Librería Sar. Serculga S.L., libros subministrados para a biblioteca
Maria Josefa Mariño Carreira, actuación a Gramola Gominola
María Josefa Mariño Carreira, actuación grupo de Vacas1
Mayper Vestuario Laboral S.L., prendas de vestiario
Ofimática Arosa S.L., fotocopias realizadas departamento intervención
xuño
Ofimática Arosa S.L., fotocopias realizadas departamento Oficinas
Xerais xuño
Ofimática Arosa S.L., fotocopias realizadas departamento urbanismo
xuño
Ofimática Arosa S.L., fotocopias realizadas departamento urbanismo
xuño
Ofimática Arosa S.L., módulo estantería para oficinas xerais
Pekexogo Animación e Ocio S.L., servizo concilia despertares xuño
2017
Pensamentos Padrón LP, S.L., material informático subministrado policía
local
Pensamentos Padrón LP, S.L., material informático subministrado
voluntariado
Previsonor S.L., servizos de prevención riscos laborais xuño
Recambios Carbajal S.A.L., materiais subministrados
Recolte Servicios y Medio Ambiente S.A.U., recollida e transporte R.S.U.
Retegal S.A., servizos da rede de emerxencias e seguridade de Galicia
Riperfer S.L., materiais subministrados
Serbafer S.L., servizos de vixiantes de seguridade con motivo da feira
medieval
Sociedad General de Autores y Editores, taxa representación
Telefónica Móviles España S.A., facturación teléfonos
Telefónica Móviles España S.A., facturación teléfonos.
Telefónica Móviles España S.A., facturación teléfonos.
Telefónica Móviles España S.A., facturación teléfonos.
Ufa Tecnologías de Comunicación S.L.U., mantemento Wifi protección
civil
Vázquez S.C. Infantilandia, realización día do neno 2017
TOTAL

171-22103
454-22103
132-22103 1.984,40 € 1.984,40 €
135-22616
835,00 €
835,00 €
135-21300
42,35 €
42,35 €
151-21000 1.361,25 € 1.361,25 €
334-22614 10.285,00 € 10.285,00 €
171-21300
791,78 €
791,78 €
165-22100
36,25 €
36,25 €
338-22605
605,00 €
605,00 €
334-22615
232,92 €
232,92 €
334-22699
81,07 €
81,07 €
334-22699
181,50 €
181,50 €
135-22699
412,61 €
412,61 €
920-22602
629,20 €
629,20 €
3321-22001 2.206,81 € 2.206,81 €
3321-22001
735,60 €
735,60 €
334-22614 1.694,00 € 1.694,00 €
334-22614 2.299,00 € 2.299,00 €
241-22104
8,46 €
8,46 €
931-22000

88,35 €

88,35 €

920-22000

343,16 €

343,16 €

151-220000

100,65 €

100,65 €

132-22000
920-22699

52,64 €
102,85 €

52,64 €
102,85 €

2311-22706

1.318,90 €

1.318,90 €

132-22002

17,40 €

17,40 €

2311-22614
920-22706
454-21400

21,67 €
436,88 €
58,49 €

21,67 €
436,88 €
58,49 €

1621-22700 19.800,00 € 19.800,00 €
135-22200
97,03 €
97,03 €
151-21000
46,75 €
46,75 €
338-22605
334-22699
920-22200
920-22200
920-22200
920-20000
135-21600
334-22615

696,96 €
111,40 €
36,30 €
116,93 €
102,85 €
1.142,43 €

696,96 €
111,40 €
36,30 €
116,93 €
102,85 €
1.142,43 €

18,15 €
18,15 €
1.705,00 € 1.705,00 €
53.672,21 € 53.672,21 €

SEGUNDO: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e
contra o cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a
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Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Aprobación de facturas e gastos, nos termos expresados
anteriormente.
12.- APROBACIÓN DE FACTURAS E GASTOS REPARADOS SUSPENSIVAMENTE POLA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos:
Primeiro: Vista a providencia do Alcalde de data 3 de agosto 2017 pola que se propón a aprobación dunha
serie de facturas e gastos.
Segundo: Visto o informe de reparo suspensivo número 13/2017 emitido pola Intervención Municipal en
data 3 de agosto de 2017 en relación coa aprobación das facturas e gastos relacionados na providencia da
Alcaldía, debido á omisión no expediente de requisitos e trámites esenciais.
Terceiro: Vista a Resolución do Alcalde nº
/2017, de 3 de agosto, pola que se resolve deixar sen efecto
a discrepancia plantexada coa Intervención Municipal e proceder ao levantamento do reparo suspensivo
número 13/2017 de 3 de agosto, de conformidade co disposto no artigo 217.1 do Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, e continuar coa tramitación ordinaria das anteditas facturas.
Fundamentos de Dereito:
Unico: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal, publicado no BOP da Coruña nº 27 de 3 de
febreiro de 1998 sobre a delegación do Alcalde na Xunta de Goberno Local das competencias reguladas no
artigo 61.1 da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Primeiro: Aprobar as seguintes facturas e gastos, con cargo ás aplicacións do orzamento vixente para o
2017 que se relacionan, polos importes que a continuación se indican e recoñecer as correspondentes
obrigas:
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partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime
pertinente.>>

Nº DE
FACTURA

PROVEDOR E CONCEPTO

2.877
A3752
A3751

Comercial Moncho S.L., hidrolavadora Karcher Profesional subministrada
Comercial Moncho S.L., materiais diversos subministrados
Comercial Moncho S.L., materiais diversos subministrados

171-62317
171-21000
135-22699

1.821,87 € 1.821,87 €
115,93 €
115,93 €
60,61 €
60,61 €

A3750

Comercial Moncho S.L., materiais diversos subministrados

135-21000

1.238,63 € 1.238,63 €

TC2017/279

Enviser Servicios Medio Ambientales S.A.U., servizo de recollida e transporte
RSU o 01/06/2017

162122700

TC2017/275

Enviser Servicios Medio Ambientales S.A.U., tratamento de residuos punto
limpo de abril a maio

162122700

1.332,85 € 1.332,85 €

Francisco Ferro González, asesoramento técnico urbanístico mes xullo
Francisco Ferro González, asesoramento técnico urbanístico mes xullo
(extras)

151-22706

1.564,65 € 1.370,68 €

13/2017

151-22706
2311Isabel Ramos Boo, asesoramento xurídico CIM mes de maio (unha semana)
22706

16/17

Jesús Baliña de Jesús, asistencia técnica oficina urbanismo mes de xullo

151-22706

141
142
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623,34 €

I. LÍQUIDO

623,34 €

250,47 €

219,42 €

235,35 €

206,17 €

1.815,00 € 1.590,00 €
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13/2017

Juan Molares Agrelo, asesoramento xurídico urbanístIco mes de xullo

151-22706

14/2017

Juan Molares Agrelo, asesoramento xurídico urbanístIco mes de xullo
(extras)

151-22706

07/2017

1.538,14 € 1.347,47 €
484,00 €

424,00 €

10/2017

Pequeños Escolares S.L., xestión gardería infantil mes de xullo
Ramón Andrés Rey Otero, asistencia técnica oficina rehabilitación mes de
xullo

6014033320

Recolte Servicios y Medio Ambiente S.A.U., recollida e transporte R.S.U.

323-22706
152222706
162122700

73

Roo Montajes Eléctricos S.L., reparacións realizadas en alumeados públicos

165-21000

2.171,14 € 2.171,14 €

72

Roo Montajes Eléctricos S.L., reparacións realizadas en alumeados públicos

165-21000

1.259,09 € 1.259,09 €

69

Roo Montajes Eléctricos S.L., reparacións realizadas en alumeados públicos

165-21000

1.002,76 € 1.002,76 €

71

Roo Montajes Eléctricos S.L., reparacións realizadas en alumeados públicos

165-21000

70

Roo Montajes Eléctricos S.L., reparacións realizadas en alumeados públicos

165-21000

138

RoomelService S.L., reparacións realizadas en alumeados públicos

165-21000

105,95 €

105,95 €

137

RoomelService S.L., reparacións realizadas en alumeados públicos

165-21000

183,32 €

183,32 €

136
A/7291

RoomelService S.L., reparacións realizadas en alumeados públicos
Seigal S.L., Limpiezas y Mantenimiento, limpeza caseta de información xuño

165-21000
432-22706

2017 148

Tarrío y Suarez S.L., desbroces realizados no mes de xuño

454-21000

TOTAL

4.166,67 € 4.166,67 €
1.500,00 € 1.314,05 €
19.800,00 € 19.800,00 €

309,07 €

309,07 €

1.362,68 € 1.362,68 €

1.999,72 € 1.999,72 €
121,00 €
121,00 €
3.430,35 € 3.430,35 €
48.492,59 € 47.576,77 €

Segundo: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa
e contra o cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses
contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se
estime pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Aprobación de facturas e gastos reparados suspensivamente
pola intervención municipal, nos termos expresados anteriormente.
13.- ORDENACIÓN DE PAGOS Nº 14/2017.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

<<Antecedentes administrativos:
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Primeiro: Por Providencia da Alcaldía de data 3 de agosto do 2017 ordenouse á Intervención Municipal a
emisión de informe sobre as facturas e gastos propostas para a súa ordenación de pago na relación nº
14/2017.
Segundo: O dito informe emitiuse en data 3 de agosto do 2017.
Terceiro: Considerando que as facturas propostas para a súa ordenación de pago na relación nº 14/2017
están propostas para ser aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local a celebrar o vindeiro 10 de
agosto de 2017.
Fundamentos de Dereito.
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998, sobre delegación de competencias na Xunta de Goberno Local,
que establece que o Alcalde delega na Xunta de Goberno Local as atribucións delegables do artigo 61.1 da Lei
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PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro: Ordena-lo pago da seguinte relación de facturas e gastos proposta, que comeza por Agrupación
Folklórica Cultural O Pedrón, por importe bruto e líquido de 800,00 € e remata en Tarrío y Suárez S.L., por
importe bruto e líquido de 3.430,35 €, sendo o importe total bruto de 102.164,80 € e líquido de 101.248,98 €.
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I. BRUTO

I. LÍQUIDO

DATA
APROBACIÓN

Nº DE FACTURA

PROVEDOR E CONCEPTO

7/2017

AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA CULTURAL O PEDRÓN

800,00 €

800,00 €

10/08/17

FE17-281

ARLIT DISEÑO E IMPRESIÓN S.L.

2.035,22 €

2.035,22 €

10/08/17

1500110

CARBURANTES Y SERVICIOS PEDRÓN S.L.

1.984,40 €

1.984,40 €

10/08/17

1500122

CARBURANTES Y SERVICIOS PEDRÓN S.L.

835,00 €

835,00 €

10/08/17

A/57942

CASA GROBAS S.A.

42,35 €

42,35 €

10/08/17

62/17

CONSTRUCCIONES JUAN B. CARRIL S.L.

1.361,25 €

1.361,25 €

10/08/17

03 10

FEBRALART S.L.

10.285,00 €

10.285,00 €

10/08/17

1 201700018

FERNANDO SOTO GÓMEZ. MOTOSKA

791,78 €

791,78 €

10/08/17

36,25 €

36,25 €

10/08/17

FE17137012870524 GAS NATURAL S.U.R., SDG S.A.
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5/1997 de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, entre as que se atopan autorizar e dispoñer os gastos
dentro dos límites da súa competencia, ordenar os pagos, rendir as contas e o desarrollo da xestión económica
conforme ao orzamento aprobado.

039/2017

ISGAL DE EVENTOS S.L.

605,00 €

605,00 €

10/08/17

538

JOYERÍA JORGE CORTIÑAS

232,92 €

232,92 €

10/08/17

541

JOYERÍA JORGE CORTIÑAS

81,07 €

81,07 €

10/08/17

543

JOYERIA JORGE CORTIÑAS

181,50 €

181,50 €

10/08/17

FAC/2274

KLEER-KIM S.A.L.

412,61 €

412,61 €

10/08/17

P17 006512

LA VOZ DE GALICIA S.A.

629,20 €

629,20 €

10/08/17

1/217

LIBRERÍA SAR. SERCULGA S.L.

2.206,81 €

2.206,81 €

10/08/17

1/216

LIBRERÍA SAR. SERCULGA S.L.

735,60 €

735,60 €

10/08/17

OE 0462017

MARÍA JOSEFA MARIÑO CARREIRA

1.694,00 €

1.694,00 €

10/08/17

OE 0482017

MARÍA JOSEFA MARIÑO CARREIRA

2.299,00 €

2.299,00 €

10/08/17

A/895

MAYPER VESTUARIO LABORAL S.L.

8,46 €

8,46 €

10/08/17

A/170639

OFIMÁTICA AROSA S.L.

88,35 €

88,35 €

10/08/17

A/170638

OFIMÁTICA AROSA S.L.

343,16 €

343,16 €

10/08/17

A/170641

OFIMÁTICA AROSA S.L.

100,65 €

100,65 €

10/08/17

A/170640

OFIMÁTICA AROSA S.L.

52,64 €

52,64 €

10/08/17

A/170661

OFIMÁTICA AROSA S.L.

102,85 €

102,85 €

10/08/17

A/158

PEKEXOGO ANIMACIÓN E OCIO S.L.

1.318,90 €

1.318,90 €

10/08/17

17P-650

PENSAMENTOS PADRÓN LP, S.L.

17,40 €

17,40 €

10/08/17

17P-683

PENSAMENTOS PADRÓN LP, S.L.

21,67 €

21,67 €

10/08/17

F17/844/17

PREVISONOR S.L.

436,88 €

436,88 €

10/08/17

1.701.018

RECAMBIOS CARBAJAL S.A.L.

58,49 €

58,49 €

10/08/17

6014033252

RECOLTE SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.A.U.,

19.800,00 €

19.800,00 €

10/08/17

A/21706078

RETEGAL S.A.

97,03 €

97,03 €

10/08/17

2700936

RIPERFER S.L.

46,75 €

46,75 €

10/08/17

1707031

SERBAFER S.L.

696,96 €

696,96 €

10/08/17

0028508340

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

111,40 €

111,40 €

10/08/17

28-H7M0-247899

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.

36,30 €

36,30 €

10/08/17

28-H7M0-053521

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.

116,93 €

116,93 €

10/08/17
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28-H7M0-062634

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.

102,85 €

102,85 €

10/08/17

28-H7MO-001978

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.

1.142,43 €

1.142,43 €

10/08/17

A/170363

UFA TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN S.L.U.

18,15 €

18,15 €

10/08/17

637

VÁZQUEZ S.C. INFANTILANDIA

1.705,00 €

1.705,00 €

10/08/17

2.877

COMERCIAL MONCHO S.L.

1.821,87 €

1.821,87 €

10/08/17

A3752

COMERCIAL MONCHO S.L.

115,93 €

115,93 €

10/08/17

A3751

COMERCIAL MONCHO S.L.

60,61 €

60,61 €

10/08/17

A3750

COMERCIAL MONCHO S.L.

1.238,63 €

1.238,63 €

10/08/17

TC2017/279

ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U.

623,34 €

623,34 €

10/08/17

TC2017/275

ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U.

1.332,85 €

1.332,85 €

10/08/17

141

FRANCISCO FERRO GONZÁLEZ

1.564,65 €

1.370,68 €

10/08/17

142

FRANCISCO FERRO GONZÁLEZ

250,47 €

219,42 €

10/08/17

13/2017

ISABEL RAMOS BOÓ

235,35 €

206,17 €

10/08/17

16/17

JESÚS BALIÑA DE JESÚS

1.815,00 €

1.590,00 €

10/08/17

13/2017

JUAN MOLARES AGRELO

1.538,14 €

1.347,47 €

10/08/17

14/2017

JUAN MOLARES AGRELO

484,00 €

424,00 €

10/08/17

07/2017

PEQUEÑOS ESCOLARES S.L.

4.166,67 €

4.166,67 €

10/08/17

10/2017

RAMÓN ANDRÉS REY OTERO

1.500,00 €

1.314,05 €

10/08/17

6014033320

RECOLTE SERVICIOS Y MEDIIO AMBIENTE S.A.U.

19.800,00 €

19.800,00 €

10/08/17

73

ROO MONTAJES ELÉCTRICOS S.L.

2.171,14 €

2.171,14 €

10/08/17

72

ROO MONTAJES ELÉCTRICOS S.L

1.259,09 €

1.259,09 €

10/08/17

69

ROO MONTAJES ELÉCTRICOS S.L.

1.002,76 €

1.002,76 €

10/08/17

71

ROO MONTAJES ELÉCTRICOS S.L.

309,07 €

309,07 €

10/08/17

70

ROO MONTAJES ELÉCTRICOS S.L.

1.362,68 €

1.362,68 €

10/08/17

138

ROOMELSERVICE S.L.

105,95 €

105,95 €

10/08/17

137

ROOMELSERVICE S.L.

183,32 €

183,32 €

10/08/17

136

ROOMELSERVICE S.L.

1.999,72 €

1.999,72 €

10/08/17

A/7291

SEIGAL S.L.

121,00 €

121,00 €

10/08/17

2017 148

TARRIO Y SUÁREZ S.L.
TOTAL

3.430,35 €

3.430,35 €

10/08/17

102.164,80 € 101.248,98 €

Segundo: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e
contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a
partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime
pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Ordenación de pagos nº 14/2017, nos termos expresados
anteriormente.
14.- GASTOS DE LOCOMOCIÓN DO PORTEIRO DON JUAN JAMARDO PÉREZ.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes Administrativos:
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Segundo: Visto o informe da Intervención Municipal de data 3 de agosto de 2017.
Terceiro: Considerando que existe crédito axeitado e suficiente na aplicación orzamentaria 920/231.20 do
orzamento vixente e que se fixo a oportuna retención de crédito.
Fundamentos de dereito:
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no boletín Oficial da Provincia da
Coruña número 27, do de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de
Goberno Local.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
PRIMEIRO: Aproba-la indemnización relativa aos gastos de locomoción nos que incorreu o porteiro don
Juan Jamardo Pérez, con motivo dos desprazamentos realizados con utilización do seu vehículo particular
para ir A Coruña o día 28 de xullo de 2017, para levar a Deputación as tarxetas do empregado público para
a súa renovación, por importe de 49,65 € e recoñecer a súa obriga con cargo á aplicación orzamentaria
920/231.20 do orzamento vixente prorrogado para o 2017, segundo o seguinte detalle:
DATA

LUGAR

MOTIVO SAÍDA

KILÓMETROS

Peaxe

28/07/17 A Coruña Levar a Deputación as 180 Kms x 0,19 € = 34,20€ 12,50 €
tarxetas
de
empregado
público para a súa renovación

Estacionamento Total
2,95 €

49,65 €

SEGUNDO: Ordenar o pago dos gastos de locomoción nos que incorreu o porteiro, don Juan Jamardo
Pérez, con motivo do desprazamento realizado por importe de 49,65 €.

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
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TERCEIRO: Notificar o presente acordo ao interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e
contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a
partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime
pertinente.>>

Versión imprimible

FIRMADO POR Ana María Ares Álvarez (NIF: 35314376S) (FECHA: 11/08/2017), José Ramón Pardo Andrade (NIF: 33239369E) (FECHA: 18/08/2017)

Primeiro: Vista a declaración responsable do porteiro, don Juan Jamardo Pérez, dos desprazamentos
realizados con utilización do seu vehículo particular para ir A Coruña o día 28 de xullo de 2017, para levar a
Deputación as tarxetas do empregado público para a súa renovación, co visto e prace do Alcalde.

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Gastos de locomoción do porteiro don Juan Jamardo Pérez,
nos termos expresados anteriormente.
15.- XUSTIFICACIÓN DO PAGO A XUSTIFICAR LIBRADO AO CONCELLEIRO DE FESTEXOS DON
ÁNGEL RODRÍGUEZ CONDE PARA GASTOS DE PARTICIPACIÓN E PREMIOS DA CARREIRA DE
BURROS 2017.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes Administrativos
Primeiro: Vista a xustificación do pago a xustificar librado ao concelleiro don Ángel Rodríguez Conde,
sendo el mesmo o habilitado perceptor dos fondos, por importe de 960,00 euros, para atender gastos
diversos derivados da celebración da Carreira de Burros 2017, aprobado pola Xunta de Goberno Local na
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017
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Segundo: Visto o informe de fiscalización emitido sobre o particular pola Intervención municipal en data 3
de agosto de 2017.
Terceiro: Considerando que queda debidamente xustificada a aplicación dos fondos entregados en
concepto de pago a xustificar.
Fundamentos de dereito
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña nº 27 do 3 de febreiro de 1998 sobre delegación de competencias do Alcalde na Xunta de Goberno
Local e a base número 19 das de execución do orzamento en vigor.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
PRIMEIRO: Aproba-la xustificación rendida do pago a xustificar librado ao Concelleiro don Ángel Rodríguez
Conde, para atender gastos de participación e premios con motivo da celebración da carreira de burros
2017, por importe total de 960,00 €.
SEGUNDO: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que pon fin á vía administrativa e
contra a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde no prazo dun mes
contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a
partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime
pertinente.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Xustificación do pago a xustificar librado ao concelleiro de
festexos don Ángel Rodríguez Conde para gastos de participación e premios da carreira de burros 2017, nos
termos expresados anteriormente.
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16.- APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DA TAXA POLOS SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓN DE
AUGA E CONSERVACIÓN DE CONTADORES E ACOMETIDAS, SANEAMENTO, DEPURACIÓN DE
AUGAS RESIDUAIS E CANON DA AUGA CREADO NA LEI 9/2010, DE 4 DE NOVEMBRO, DE AUGAS
DE GALICIA, E COEFICIENTE DE VERTEDURA E SANEAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGUNDO
TRIMESTRE DO 2017 (ABRIL A XUÑO).
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sesión celebrada o día 13 de xullo de 2017, e cuxa xustificación se presentou o 27/07/2017, con NRE 6292.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos:
Único: Visto o padrón fiscal, listado e resumo de facturación da taxa polos servizos de subministración de
auga e conservación de contadores e acometidas, saneamento, depuración de augas residuais e canon da
auga creado na Lei 9/2010, de 4 de novembro, de Augas de Galicia, e coeficiente de vertura e saneamento,
correspondente ao segundo trimestre de 2017 (abril a xuño de 2017), confeccionado pola Empresa
concesionaria do servizo municipal de augas Espina y Delfín S.L e que tivo entrada no Rexistro Xeral de
documentos do Concello de Padrón en data 18 de xullo do 2017.
Fundamentos de Dereito:
Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no BOP da Coruña nº 27 de 3 de
febreiro de 1998 sobre delegación de competencias na Xunta de Goberno Local, que establece que o
Alcalde delega na Xunta de Goberno Local as atribucións delegables do artigo 61.1 da Lei 5/1997 de 22 de
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017
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PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro: Aprobar inicialmente o padrón fiscal de contribuíntes da taxa polos servizos de subministración
de auga e conservación de contadores e acometidas, saneamento, depuración de augas residuais e canon
da auga creado na Lei 9/2010, de 4 de novembro, de Augas de Galicia, e coeficiente de vertura e
saneamento, correspondente ao segundo trimestre de 2017 (abril a xuño de 2017), por importe total de
143.409,54 euros.
Segundo: Abrir un período de exposición pública polo prazo dun mes, mediante anuncio publicado no BOP
da Coruña e no taboleiro de anuncios do Concello, con carácter de notificación colectiva ao abeiro do
disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria, a efectos de que os
interesados poidan formular as reclamacións e suxestións que estimen oportunas contra o acto de
aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a este, dándolles os recursos que procedan en
dereito.
Terceiro: O pago poderá efectuarse nas oficinas da empresa ESPINA Y DELFIN S.L. Sita na Avenida
Compostela, 31, baixo de Padrón en horario de 9:00 a 13:30 horas, de luns a venres, en período voluntario
ata o vindeiro 30 de setembro do 2017.
Cuarto: Unha vez rematado o prazo de ingreso en período voluntario, sen que se teña efectuado o mesmo,
proceder ao seu cobro pola vía administrativa de apremio, tendo en conta os seguintes recargos regulados
no artigo 28 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria:
-recargo executivo do 5% sobre a totalidade da débeda e sen xuros de demora. Aplicarase cando se
satisfaga a totalidade da débeda non ingresada no período voluntario, antes da notificación da providencia
de prema.
-recargo de apremio reducido do 10% sobre a totalidade da débeda e sen xuros de demora. Aplicarase
cando se satisfaga a totalidade da débeda non ingresada en período voluntario e a propia recarga, antes da
finalización do prazo de pago para as débedas apremiadas.
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-Recargo de apremio ordinario do 20% sobre a totalidade da débeda, con xuros de demora. Aplicarase
cando non concorran as circunstancias anteriores.
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xullo, de Administración Local de Galicia, entre as que se atopan autorizar e dispoñer os gastos dentro dos
límites da súa competencia, ordenar os pagos, render as contas e o desarrollo da xestión económica
conforme ao orzamento aprobado.

-A falta de pagamento do canon da auga no período voluntario sinalado suporá a esixencia directamente ao
contribuínte pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante
o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende que se
entenda producida a notificación.
Quinto. Contra as liquidacións incorporadas ao padrón tódolos interesados poderán interpoñer recurso de
reposición ante o Alcalde, segundo o disposto no artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, no prazo dun mes
contado dende o día seguinte ao remate da exposición ao público do padrón. A interposición do recurso non
suspende a eficacia das liquidacións correspondentes, agás que se solicite a suspensión e se presente
garantía nos termos establecidos no apartado I) do precepto anteriormente citado. O recurso entenderase
desestimando se non se resolve expresamente no prazo dun mes dende a súa interposición. Contra a
desestimación presunta do recurso poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo que corresponda no prazo de dous meses, dende a notificación da
resolución expresa, ou de seis meses dende que se produza a desestimación presunta, tal e como
establece o artigo 46.1 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contenciosoadministrativa. Tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que ses estime pertinente.>>
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017
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Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Aprobación do Padrón fiscal da taxa polos servizos de
subministración de auga e conservación de contadores e acometidas, saneamento, depuración de augas
residuais e canon da auga creado na Lei 9/2010, de 4 de novembro, de Augas de Galicia, e coeficiente de
vertedura e saneamento correspondente ao segundo trimestre do 2017 (abril a xuño), nos termos expresados
anteriormente.
17.- APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN NÚM. 4-PARCIAL DA OBRA: “REHABILITACIÓN DA CASA
DOS CAPELÁNS SITA NA EX-COLEXIATA DE SANTA MARÍA DE IRIA-FLAVIA”.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos:
Primeiro. O 22 de outubro de 2014 publícase no BOE número 256 a Orden FOM/1932/2014, do 30 de
setembro, do Ministerio de Fomento pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas
para actuacións de conservación ou enriquecemento do Patrimonio Histórico Español, con cargo aos
recursos procedentes das obras públicas financiadas polo Ministerio de Fomento e polas Entidades do
sector público dependentes ou vinculadas.
Segundo. O 27 de novembro de 2014 publícase no BOE número 287 a Resolución do 24 de novembro do
2014 da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se convoca a presentación
de solicitudes mediante concorrencia competitiva ao Programa 1,5 % Cultural do Ministerio de Fomento.
Terceiro. Tendo en conta que a finalidade destas axudas é o financiamento, cun máximo do 75%, dos
traballos de conservación ou enriquecemento de bens inmobles declarados Bens de Interese Cultural de
titularidade pública ou cuxo uso fora cedido para un uso público, o 22 de decembro de 2014 rexístrase de
saída a solicitude dunha axuda con cargo a este Programa para a rehabilitación da Casa dos Capeláns
situada no entorno da ex-Colexiata de Iria Flavia.
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Cuarto. Consta no expediente de solicitude da axuda a autorización das obras outorgada por Resolución da
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural do 8 de abril de 2011, así como a comunicación desta Dirección
Xeral do 16 de novembro do 2015 na que se pon de manifesto a autorización outorgada non está sometida
a caducidade e que polo tanto está vixente.
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Quinto. O 17 de novembro de 2015 o arquitecto técnico, Francisco Ferro González, emite informe ao
proxecto da obra no que se conclúe que recolle o contido mínimo esixido no artigo 123 do TRLCSP, que
cumpre a normativa urbanística e o planeamento municipal, que non está suxeto ao trámite de avaliación
ambiental, que non precisa estudo xeotécnico dos terreos, que si precisa do informe de supervisión de
proxectos, que conta coa autorización de Patrimonio e que non precisa ningunha outra autorización
sectorial, que se dispón dos terreos e da súa titularidade e que a obra pode calificarse como unha unidade
funcional suceptible de utilización ou aproveitamento separado.
Sexto. O 10 de decembro de 2015 asínase co Arzobispado de Santiago de Compostela unha prórroga, por 4
anos máis do Convenio de colaboración asinado o 17 de outubro de 2011 en virtude do cal o Arzobispado,
en calidade de propietario da antiga Casa dos Capeláns cede ao Concello de Padrón o uso e
aproveitamento gratuito deste inmoble por sesenta anos, o cal resulta aceptado por Resolución do Alcalde
272/2011, do 17 de outubro.
Sétimo. Trala tramitación do correspondente expediente de solicitude da axuda de acordo aos
requerimentos formulados polo Ministerio de Fomento, o 30 de decembro de 2015 ten entrada no rexistro
municipal a comunicación da Resolución da Ministra de Fomento do 18 de decembro de 2015 pola que se
concede definitivamente a axuda solicitada por importe 396.207,19 € equivalente ao 75% do importe da
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Oitavo. O 20 de xaneiro do 2016 ten entrada no rexistro municipal a comunicación do Ministerio de Fomento
pola que se relacionan as actuacións a levar a cabo e os prazos de xustificación da mesma. Entre estos
últimos recóllese o prazo máximo de 4 meses para iniciar as obras contados desde a recepción do
pagamento da subvención.
Visto que o ingreso realizouse o 30 de decembro de 2015 e que en abril aínda non estaba aprobado o Plan
de acción social (PAS) 2015 da Deputación Provincial da Coruña, con cargo ao cal se solicitara o
financiamento do 25% restante da obra, por escrito do 8 de abril de 2016 (rexistro de saída o 11 de abril)
solicítase unha prórroga do prazo para inicar as obras ao Ministerio de Fomento.
Noveno. O 12 de maio de 2016 ten entrada no rexistro municipal a comunicación do Ministerio pola que se
concede a prórroga solicitada ata o 30 de outubro de 2016.
Décimo. Simultaneamente, a Deputación Provincial convoca o Plan de acción social 2015 no que se recolle
un apartado específico para a subvención nominativa solicitada por este Concello para o financiamento do
25% restante da obra de rehabilitación.
Décimo primeiro. Por acordo do Pleno do 17 de decembro de 2015 acórdase participar neste plan provincial
con esta obra no apartado PAS-CONVENIOS e apróbase o proxecto técnico da obra denominado "Proyecto
básico y de ejecución para la rehabilitación de la Casa de los Capellanes sita en el atrio de la ex Colegiata
de Santa María de Iria Flavia, Padrón" redactado polo arquitecto don Ramón Andrés Rey Otero, colexiado
3.048, cun orzamento de execución por contrata de 528.276,25 € e ese mesmo día rexístrase na plataforma
provincial a solicitude.
Décimo segundo. O 18 de febreiro do 2016 recepciónase a notificación telemática da Deputación Provincial
na que se poñen de manifesto unha serie de deficiencias no proxecto técnico que deben ser obxecto de
corrección.
Décimo terceiro. O 23 de febreiro do 2016 o redactor do proxecto emite informe sobre as deficiencias
detectadas e por Resolución do Alcalde 123/2016, do 26 de febreiro, apróbase a modificación número 1
deste proxecto que tan só consiste na eliminación de marcas e modelos comerciais. Esta resolución é
ratificada polo Pleno da Corporación o 31 de marzo de 2016.

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Décimo cuarto. O 4 de xullo de 2016 recepciónase a notificación telemática da Deputación Provincial pola
cal se aproba o PAS 2015 coa inclusión da devandita obra e polos importes solicitados.
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obra.

Décimo quinto. Por Providencia do Alcalde 28 de xullo do 2016 incóase o expediente de contratación,
ordénase a incorporación ao expediente os pregos de cláusulas administrativas particulares aprobados pola
Deputación Provincial da Coruña e publicados no Boletín Oficial da Provincial da Coruña número 3 do 7 de
xaneiro do 2016 e a emisión por parte da intervención municipal do certificado de existencia de crédito ou
documento que legalmente o sustitúa por importe de 528.276,25 € IVE incluído.
Décimo sexto. No mesmo acordo ordénase publicar o correspondente anuncio de licitación no perfil do
contratante do Concello de Padrón (www.padron.gal ou www.contratosdegalicia.es) e no Boletín Oficial da
Provincia da Coruña resultando insertado en ambos o 23 de agosto de 2016.
Décimo séptimo. Durante o prazo de trece (13) días naturais outorgado para a presentación das ofertas, que
rematou o 5 de setembro de 2016, presentáronse un total de oito (8).
Décimo oitavo. O 15 de setembro de 2016 procédese á apertura dos Sobre A e o día 19 de setembro de
2016 á dos Sobres B e seguidamente solicítase informe ao Comité de Expertos sobre o contido destes
últimos, o cal resulta emitido o 27 de setembro. En data 7 de outubro de 2016, a Mesa de Contratación,
visto o informe do Comité de Expertos, propón excluír aos seguintes licitadores: Obras y Viales de Galicia,
SA, Eulogio Viñal Obras y Construcciones, SA, e Copcisa, SA.
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Décimo noveno. O 10 de outubro de 2016 procédese á apertura dos sobres C e á valoración do conxunto
das ofertas. Para elo, acórdase solicitar informe ao arquitecto técnico Francisco Ferro González ao respecto
de si as ofertas presentadas de redución do prazo de execución estaban debidamente xustificadas. Este
emítese o 14 de outubro de 2016 sinalando que as licitadoras Espina & Delfín, SL, Constructora Ediserpo,
SL e Proycoga, SA, non o xustifican.
vixésimo. Reunida a Mesa de Contratación o 17 de outubro de 2016 esta acorda requerir a Construcciones
Orega, SL, para que xustifique o valor desproporcionado da súa proposición. A documentación preséntase o
21 de outubro de 2016 e o 28 emítese informe técnico e nel conclúese que non se entenden xustificados os
valores desproporcionados ou anormais da oferta de Construcciones Orega, SL.
Vixésimo primeiro. O 2 de novembro de 2016 a Mesa de Contratación outorga as puntuacións finais ás
licitadoras participantes que superaron a Fase I e cuxas ofertas non foron excluídas e procede a ordenalas
de xeito decrecente e seguidamente formula proposta de adxudicación do contrato a favor da licitadora
cunha maior puntuación: CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, SL.
Vixésimo segundo. O 3 de novembro de 2016 requírese a esta sociedade para que presente no prazo
máximo de 5 días hábiles a documentación relacionada na cláusula 12.1.1 e 16.1 do prego de
administrativas e no artigo 151.2 do TRLCSP. Esta resulta presentada o 14 de novembro e solicítase
informe técnico sobre a suficiencia e correcta acreditación da disponibilidade dos medios técnicos que se
comprometeron a adscribir á execución do contrato. O mesmo día emítese o informe e nel conclúese que é
correcta.
Vixésimo terceiro. Reunida a Mesa de Contratación o día 15 de novembro de 2016 acorda formular proposta
de adxudicación a CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, SL.
Vixésimo cuarto. O 15/11/2016 por resolución da Alcaldía número 681, resólvese adxudicar o contrato a
CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, SL.
Vixésimo quinto. O 16/11/2016 asínase contrato coa licitadora.
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Vixésimo sexto: O 23/11/2016 por resolución da Alcaldía 695 designase empresa de control de calidade a
EUROTEC INSPECCIÓN,SLU, onde o adxudicatario se compromete a asumir os custes derivados dos
controis externos de calidade que determine a dirección facultativa a través da empresa designada polo
Concello, por un importe máximo do 4% do orzamento de execución material do proxecto aprobado
(366.883,98 €), por un importe máximo de 14.675,36 € e designase coordinador de control de calidade da
obra a don Jesús Baliña de Jesús.
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Vixésimo sétimo. O 24/11/2016 remítese proxecto de control arqueolóxico dos traballos vinculados ás obras,
elaborado polo arqueólogodon Ignacio Armando Crespo Liñeiro de ARGOS, SL a Dirección Xeral do
patrimonio cultural, conforme a Resolución do Director Xeral de Patrimonio Cultural do 08/04/2011,
solicitando a autorización das mesmas.
Vixésimo oitavo. O 28/11/2016 apróbase o plan de seguridade e saúde da obra, así como o plan de
resíduos, e o plan de traballo.
Vixésimo noveno. O 30/11/2016 asínase a acta de comprobación do replanteo, asinada polo representante
da Administración contratante (o concelleiro delegado de obras) pola dirección facultativa e polo
representante da empresa contratista, quedando acreditadas, a xuízo do director de obra, e sen reserva por
parte do contratista, as características xeométricas da obra, a dispoñibilidade dos terreos e a viabilidade do
proxecto, polo que por parte do primeiro se autoriza o inicio das obras e a ocupación dos terreos necesarios
para elo, de todo o cal queda notificado o contratista e empeza a contar dende ese momento o prazo de
execución.
Trixésimo. O 05/12/2016 publicase no Boletín Oficial da Provincia número 230 o anuncio de formalización
do contrato de execución das obras.
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Trixésimo segundo. O 06/02/2017 ten entrada a factura número 17/0013 de EUROTEC INSPECCIÓN,SLU,
por importe de 2.807,20 euros.
Trixésimo terceiro. O 03/03/2017 ten entrada a factura númro 17/0027 de EUROTEC INSPECCIÓN,SLU,
por importe de 1.161,60 euros.
Trixésimo cuarto. O 05/04/2017 o contratista adxudicatario presenta 3 exemplares da certificación número 1parcial da obra de referencia.
Trixésimo quinto. O 06/04/2017 acéptase a factura electrónica presentada polo contratista a través da
plataforma FACe.
Trixésimo sexto. O 14/04/2017 emítese informe de intervención accidental sobre a certificación número 1parcial da obra, na que indica que se debe requerir a empresa adxudicataria para que achegue fotografías
do cartel da obra e do cartel da obra co seu contorno por triplicado exemplar asinadas polo director da obra
coa data de realización, e requerir a dirección facultativa da obra informe sobre os controis extrernos de
calidade requeridos para a presente certificación.
Trixésimo sétima. O 21/04/2017 requírese a empresa adxudicataria para que achegue fotografías do cartel
da obra e do cartel da obra co seu contorno por triplicado exemplar asinadas polo director da obra coa data
de realización, e a dirección facultativa da obra informe sobre os controis extrernos de calidade requeridos
para a certificación 1-parcial.
Trixésimo oitavo. O 25/04/2017 achégase informe da dirección facultativa da obra informe sobre os controis
extrernos de calidade requeridos para a certificación 1-parcial.
Trixésimo noveno. O 28/04/2017 achéganse fotografías do cartel da obra e do cartel da obra co seu
contorno por triplicado exemplar asinadas polo director da obra coa data de realización.
Cuadraxésimo. O 08/05/2017 achéganse o contratista adxudicatario presenta 3 exemplares da certificación
número 2- parcial da obra de referencia.
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Cuadraxésimo primeiro. O 08/05/2017 ten entrada a factura número 17/0057 de
INSPECCIÓN,SLU, por importe de 1.270,50 euros.
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Trixésimo primeiro: O 11/01/2017 recíbese autorización do control arqueolóxico da obras coas condicións
establecidas na resolución do 8 de abril de 2011.

EUROTEC

Cuadraxésimo segundo. O 09/05/2017 acéptase a factura electrónica presentada polo contratista a través
da plataforma FACe.
Cuadraxésimo terceiro. O 11/05/2017 achégase informe da dirección de obra sobre os controis extrernos de
calidade requeridos para a certificación 2-parcial.
Cuadraxésimo cuarto. O 05/06/2017 o contratista adxudicatario presenta 3 exemplares da certificación
número 3-parcial da obra de referencia.
Cuadraxésimo quinto. O 06/06/2017 acéptase a factura electrónica presentada polo contratista a través da
plataforma FACe.
Cuadraxésimo sexto. O 06/06/2017 ten entrada a factura número 17/0077 de EUROTEC INSPECCIÓN,
SLU, por importe de 1.694,00 €.
Cuadraxésimo sétimo. O 13/07/2017 o contratista adxudicatario presenta 3 exemplares da certificación
número 4-parcial da obra de referencia.
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Cuadraxésimo Noveno. O 13/07/2017 a Xunta de Goberno Local do Concello de Padrón, acorda prorrogar o
prazo de execución 40 días naturais con efectos dende o 30 de xuño do 2017 o que fai que o novo prazo
remata o 09/08/2017.
Quincuaxésimo. O 31/07/2017 emítese informe da intervención accidental.
Fundamentos de Dereito:
Primeiro: Considerando que a competencia para aprobar as certificacións de obra e as facturas de calquera
contía está delegada na Xunta de Goberno Local a teor do disposto no artigo 14 do Regulamento Orgánico
Municipal publicado no BOP da Coruña nº 27 de 3 de febreiro de 1998, sobre delegación de competencias
do Alcalde na Xunta de Goberno Local.
Segundo: Considerando que existe crédito axeitado e suficiente na aplicación orzamentaria 336/632.15 do
orzamento vixente para o recoñecemento da correspondente obriga.
PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro: Aprobar a certificación número 4-parcial da obra “REHABILITACIÓN DA CASA DOS CAPELÁNS
SITA NA EX-COLEXIATA DE SANTA MARÍA DE IRIA-FLAVIA” (1,5 % Cultural do Ministerio de Fomento e PAS
2015), expedida polo director facultativo da obra, o arquitecto Ramón Andrés Rey Otero en data 05/07/2017
por importe total de 76.630,63 euros (IVE do 21% engadido).
Segundo. Aprobar a factura número rexistro no face 2017016816915, de data 13/07/2017, da empresa
CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, SL, por importe de 76.630,63 euros recoñecendo a correspondente
obriga con cargo á aplicación orzamentaria 336/632.15 do orzamento vixente para o 2017.
Terceiro. Ordenar o pago da factura de referencia por importe de 76.630,63 euros, a CONSTRUCCIONES
IGLESIAS MERA, SL,.
Cuarto. Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e
contra o cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes
contado dende o día seguinte ao da recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses
contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se
estime pertinente.
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Quinto. Dar traslado do presente acordo aos departamentos de Intervención e Tesourería.>>

Versión imprimible

FIRMADO POR Ana María Ares Álvarez (NIF: 35314376S) (FECHA: 11/08/2017), José Ramón Pardo Andrade (NIF: 33239369E) (FECHA: 18/08/2017)

Cuadraxésimo Oitavo. O 13/07/2017 acéptase a factura electrónica presentada polo contratista a través da
plataforma FACe.

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Aprobación da certificación núm. 4-parcial da obra
“Rehabilitación da Casa dos Capeláns sita na ex-colexiata de Santa María de Iria-Flavia”, nos termos
expresados anteriormente.
18.- RENOVACIÓN DO CONTRATO DO SEGURO QUE CUBRE AS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
DOS ACCIDENTES QUE POIDA SUFRIR O PERSOAL QUE PRESTA SERVIZOS NO CONCELLO DE
PADRÓN.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta, que di:
<<Antecedentes administrativos.
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017

35 de 45

Segundo: Considerando a necesidade de proceder á renovación de dita póliza de seguro e polo tanto
debéndose proceder á aprobación do gasto e pago da mesma.
Terceiro: Considerando que segundo o informe da intervención Municipal de 3 de agosto de 2017 existe
crédito axeitado e suficiente na aplicación orzamentaria 920-22400 do orzamento vixente prorrogado para o
2017 para o pago do recibo correspondente.
Fundamentos de dereito.
Único: Considerando que o órgano competente para a aprobación de gastos e ordenación de pagos é a
Xunta de Goberno Local ao abeiro do establecido no artigo 14 do Regulamento Orgánico Municipal
publicado no BOP número 27, de 3 de febreiro de 1998.
PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO
Primeiro: Aprobar o gasto de renovación da póliza de seguro que cubre as consecuencias económicas dos
accidentes que poida sufrir o persoal que presta servizos no Concello de Padrón, cunha cobertura durante o
período do 1/8/2017 ao 1/08/2018, segundo a póliza presentada por Adina Xestión Seguros S.L., a
subscribir coa empresa aseguradora Reale Seguros Generales S.A., por un importe total de 3.114,09 € e
recoñecer a correspondente obriga con cargo á aplicación 920-22400 do orzamento vixente.
Segundo: Ordenar o pago da devandita póliza a Adina Xestión Seguros S.L., para que efectúe o abono á
compañía aseguradora Reale Seguros Generales S.A., por importe total de 3.114,09 €.
Terceiro: Con independencia do que poidan reflexar as condicións xerais e particulares na póliza de seguro
que se está a renovar, enténdese que non será necesaria notificación previa de non renovación á compañía
aseguradora unha vez concluído o período do seguro en curso.
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Cuarto. Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra
a cal poderá interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado
dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir da
mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>
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Primeiro: Considerando que en data 1 de agosto de 2017 tivo lugar o vencemento da póliza de seguro
que cubre as consecuencias económicas dos accidentes que poida sufrir o persoal que presta servizos no
Concello de Padrón, para dar cumprimento ao disposto no artigo 100.3 do convenio colectivo-acordo
regulador das condicións de traballo do persoal ao servizo do Concello de Padrón.

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Renovación do contrato do seguro que cubre as
consecuencias económicas dos accidentes que poida sufrir o persoal que presta servizos no Concello de
Padrón, nos termos expresados anteriormente.
MOCIÓN DE URXENCIA

Rematada a orde do día da convocatoria e de acordo ao establecido nos artigos 83 e 91.4 do Real Decreto
2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais (ROF), por aplicación do disposto no artigo 113.1 do mesmo, sométese a
consideración da Xunta de goberno local a seguinte moción de urxencia:
MOCIÓN DE URXENCIA.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DA OBRA "PROXECTO MODIFICADO Nº 2
DE IMPULSIÓN DE AUGAS DE SANEAMENTO EN CARCACÍA” POR PROCEDEMENTO ABERTO E
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017
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Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 2 de xuño de
2017:
<<Visto que o día 8 de agosto do 2017 a empresa proposta como adxudicataria do contrato da obra
"Proxecto modificado nº 2 de impulsión de augas de saneamento en Carcacía" presentou a documentación
esixida no requerimento remitido o 1 de agosto do 2017 e visto que a adxudicación deste contatro é urxente
dado que o prazo máximo para xustificar a súa efectiva realización ante a Deputación Provincial da Coruña,
en tanto que ente financiador do investimento, remata o 1 de novembro do 2017
Propoño á Xunta de Goberno Local:
Primeiro. Ratificar a urxencia da presente moción para os efectos de poder formalizar o contrato da obra
"Proxecto modificado nº 2 de impulsión de augas de saneamento en Carcacía", executala e xustificar esta ante
a Deputación Provincial antes do 1 de novembro do 2017.
Segundo. Contra o presente acordo que pon fin á via administrativa poderase interpoñer, potestativamente,
recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes contado desde o día de
recepción da notificación do presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
do Contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde a mesma data, sen prexuízo de que se
poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.>>
Non producíndose debate sobre a urxencia da moción, o Presidente somete esta a votación, resultando
aprobada por unanimidade das e dos presentes.
Seguidamente procédese ao debate e votación do asunto.
MOCIÓN DE URXENCIA.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DA OBRA "PROXECTO MODIFICADO Nº 2 DE
IMPULSIÓN DE AUGAS DE SANEAMENTO EN CARCACÍA” POR PROCEDEMENTO ABERTO E
TRAMITACIÓN URXENTE, EXPTE. 02/2017-OB-PA.
Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 2 de xuño de
2017:

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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TRAMITACIÓN URXENTE, EXPTE. 02/2017-OB-PA.

Primeiro. Por acordo da Xunta de Goberno Local do 1 de xuño do 2017, aprobouse o expediente
administrativo de contratación da obra "Proxecto modificado nº 2 de impulsión de augas de saneamento en
Carcacíaa”, por procedemento aberto e tramitación urxente, expte. número 02/2017-OB-PA.
Segundo. No mesmo acordo ordénase publicar o correspondente anuncio de licitación no perfil do
contratante do Concello de Padrón (www.padron.gal ou www.contratosdegalicia.gal), no BOP e no xornal La
Voz de Galicia, resultando insertado o 9 de xuño do 2017.
Terceiro. Durante o prazo de trece (13) días naturais outorgado para a presentación das ofertas, que
rematou o 22 de xuño do 2017, presentáronse un total de 17.
Cuarto. O 30 de xuño do 2017 a Mesa de Contratación procede á apertura dos Sobre A e o 5 de xullo, en
acto público, á apertura dos Sobres B e seguidamente fai entrega do contido íntegro destes últimos ao
Comité de Expertos designado por Decreto do Alcalde 477/2017, do 4 de xullo, para os efectos de que
proceda á súa valoración de acordo ao establecido na cláusula 15.1.1ª Fase e no Anexo IV do prego de
cláusulas administrativas.
Quinto. O 7 de xullo de 2017 o Comité de Expertos emite o seu informe de valoración e o 10 de xullo a
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017
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Sexto. O 11 de xullo de 2017 procédese, en acto público, á apertura dos sobres C e á valoración do
conxunto das ofertas. Dos cálculos realizados extráese que 3 das ofertas presentadas conteñen valores
anormais ou desproporcionados polo que no mesmo acto acórdase requerir ás seguintes licitadoras a
xustificación dos mesmos de acordo ao previsto na cláusula 15.4 do prego de administrativas:
➢MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, SL.
➢CONSTRUCCIONES D. OGANDO, SL.
➢EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS, SL.
Sétimo. O 14 de xullo rexístranse de saída os tres requerimentos. Rematado o prazo outorgado para elo, as
número 1 e 2 presentan a documentación xustificativa e a número 3, o 19 de xullo do 2017, remite por
correo electrónico escrito no que manifesta que renuncia a presentala.
Oitavo. O 21 de xullo solicítase informe técnico sobre as xustificacións presentadas, o cal resulta emitido o
28 de xullo e no mesmo conclúese que non se consideran xustificados os valores desproporcionados ou
anormais incluídos nas dúas ofertas.
Noveno. O 1 de agosto a Mesa de Contratación acorda declarar excluídas do procedemento ás tres
licitadoras mencionadas e formula proposta de adxudicación a favor de OBRAS Y VIALES DE GALICIA, SL,
ao tratarse da licitadora que obtivo unha maior puntuación no procedemento e cuxa oferta reúne os requisitos
para poder ser aceptada.
Décimo. Ese mesmo día requírese a esta última para que presente a documentación relacionada na
cláusula 16.1. do prego de administrativas e 151.2 do TRLCSP, quen a presenta o 8 de agosto, e o 10 a
Mesa de Contratación comproba que é correcta.
Fundamentos de dereito.

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Primeiro. Vistos os criterios recollidos no Anexo IV do prego de cláusulas administrativas particulares que
rexen esta contratación e a proposta formulada pola Mesa de Contratación o 1 de agosto do 2017 de
valoración das ofertas presentadas e de adxudicación a favor da que obtivo unha maior puntuación.
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Mesa de contratación acorda aprobar a valoración proposta neste informe, declarar excluída do
procedemento á licitadora OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS, SL, por non ter acadado a puntuación
mínima de 12,50 para pasar á seguinte fase e convocar o acto público de apertura dos Sobres C que
conteñen as ofertas económicas e referencias valorables automaticamente para o día 11 de xullo do 2017,
ás 13:00 horas, o que se fai público ese mesmo día no perfil do contratante e no Taboleiro de anuncios da
Casa do Concello.

Segundo. Considerando que o artigo 151.3 da Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que
se aproba o texto refundido la Lei de contratos do sector público (TRLCSP) recolle que “o órgano de
contratación deberá adxudicar o contrato dentro do prazo dos cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación”, referíndose con elo aos certificados de estar ao corrente das débedas tributarias e das
obrigas coa seguridade social e á garantía definitiva.
Terceiro. Considerando que a competencia para a celebración do contrato é do Alcalde en base á DA 2ª do
TRLCSP, posto que o importe acumulado de todas as anualidades non supera o 10% dos recursos
ordinarios do orzamento nin os 6.000.000 de euros nin a súa duración é superior aos catro anos, pero que
esta competencia está delegada na Xunta de Goberno Local polo artigo 14 do Regulamento orgánico
municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998,
Propoño á Xunta de Goberno Local:
Primeiro. Declarar admitidas a todas as persoas licitadoras que participaron no procedemento de
contratación 02/2017-OB-PA, a saber:
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017
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1.

EXCAVACIONES DARIO, SL.

2.

CONSTRUCIÓNS, OBRAS E VIAIS, SA.

3.

MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, SL.

4.

MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, SL.

5.

EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS, SL.

6.

TARRIO Y SUÁREZ, SL.

7.

CONSTRUCCIONES VALE, SL.

8.

COPCISA, SA.

9.

NEXIA INFRAESTRUCTURAS, SLU.

10.

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SA.

11.

CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, SL.

12.

OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS, SL.

13.

ALCOMTE GALICIA, SL.

14.

CONSTRUCCIONES D. OGANDO, SL.

15.

OBRAS Y VIALES DE GALICIA, SL.

16.

HORDESCON, SL.

17.

SYR-AMG, SLU.

Segundo. Declarar excluída do procedemento á seguinte licitadora por non acadar a puntuación mínima de
12,50 tal e como sinala a cláusula 15.1.1ª Fase do prego de administrativas que rexe esta contratación:
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OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS, SL.

Terceiro. Entender non xustificados os valores anormais ou desproporcionados detectados nas ofertas das
seguintes licitadores dado que a primeira non presentou xustificación algunha e a segunda e terceira non o
fixeron correctamente de acordo ao informe técnico emitido o 28 de xullo de 2017, e en consecuencia excluir ás
tres da clasificación tal e como establece o artigo 152.4 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP):
a) EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS, SL.
b) CONSTRUCCIONES D. OGANDO, SL.
c) MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, SL.
Cuarto. Tendo en conta o acordo anterior e o acordo adoptado por esta Mesa de Contratación na súa reunión
do 11 de xullo de 2017 (Acta 4) outorgar as seguintes puntuacións parciais e totais ás licitadoras admitidas no
procedemento, que superaron a Fase I e cuxas ofertas non foron excluídas por conter valores anormais ou
desproporcionados non xustificados e ordenalas de xeito decrecente en función da puntuación obtida:
1º OBRAS Y VIALES DE GALICIA, SL
CRITERIO DE VALORACIÓN

Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017

OFERTA

PUNTUACIÓN
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------------------------

9,75

B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

3,60

C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

------------------------

7,65

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

------------------------

10,00

SUBTOTAL FASE I

31,00

E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).

10,00%

0,30

F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).

1%+3%

9,00

146.420,01 €

33,43

SUBTOTAL FASE II

42,73

TOTAL

73,73

G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

2º SYR-AMG, SLU
CRITERIO DE VALORACIÓN

OFERTA

PUNTUACIÓN

A) Programa de traballo (max. 13 p).

------------------------

8,78

B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

3,90

C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

------------------------

4,95

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

------------------------

8,50

SUBTOTAL FASE I

26,13

E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).

10,00%

0,30

F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).

1%+3%

9,00

136.397,01 €

38,29

SUBTOTAL FASE II

47,59

TOTAL

73,72

G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

3º ALCOMTE GALICIA, SL

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CRITERIO DE VALORACIÓN

Versión imprimible

FIRMADO POR Ana María Ares Álvarez (NIF: 35314376S) (FECHA: 11/08/2017), José Ramón Pardo Andrade (NIF: 33239369E) (FECHA: 18/08/2017)

A) Programa de traballo (max. 13 p).

OFERTA

PUNTUACIÓN

A) Programa de traballo (max. 13 p).

------------------------

9,75

B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

2,10

C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

------------------------

7,65

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

------------------------

8,00

SUBTOTAL FASE I

27,50

5,00%

0,15

1%+3%

9,00

153.428,00 €

30,03

SUBTOTAL FASE II

39,18

TOTAL

66,68

E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).
F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).
G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

4º NEXIA INFRAESTRUTURAS, SLU
CRITERIO DE VALORACIÓN
A) Programa de traballo (max. 13 p).
Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017

OFERTA

PUNTUACIÓN

------------------------

8,78
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B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

1,80

C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

------------------------

5,40

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

------------------------

4,00

SUBTOTAL FASE I

19,98

7,00%

0,21

1%+3%

9,00

140.999,71 €

36,06

SUBTOTAL FASE II

45,27

TOTAL

65,25

E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).
F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).
G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

5º MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES AROSA, SL
CRITERIO DE VALORACIÓN

OFERTA

PUNTUACIÓN

A) Programa de traballo (max. 13 p).

------------------------

5,85

B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

3,30

C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

------------------------

4,05

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

------------------------

8,00

SUBTOTAL FASE I

21,20

E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).

10,00%

0,31

F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).

1%+3%

9,00

144.173,19 €

34,52

SUBTOTAL FASE II

43,83

TOTAL

65,03

G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

6º EULOGIO VIÑAL, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SA

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
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OFERTA

PUNTUACIÓN

A) Programa de traballo (max. 13 p).

------------------------

6,83

B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

3,30

C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

------------------------

6,30

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

------------------------

8,00

SUBTOTAL FASE I

24,43

E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).

20,00%

0,59

F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).

1%+3%

9,00

152.264,56 €

30,60

SUBTOTAL FASE II

40,19

TOTAL

64,62

G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

7º CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, SL
CRITERIO DE VALORACIÓN

OFERTA

PUNTUACIÓN

A) Programa de traballo (max. 13 p).

------------------------

6,83

B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

3,60

Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017

41 de 45

------------------------

5,85

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

------------------------

8,00

SUBTOTAL FASE I

24,28

E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).

32,00%

0,94

F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).

1%+3%

9,00

155.185,86 €

29,12

SUBTOTAL FASE II

39,06

TOTAL

63,34

G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

8º TARRIO Y SUÁREZ, SL
CRITERIO DE VALORACIÓN

OFERTA

PUNTUACIÓN

A) Programa de traballo (max. 13 p).

------------------------

12,35

B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

4,20

C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

------------------------

8,10

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

------------------------

11,00

SUBTOTAL FASE I

35,65

E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).

10,00%

0,30

F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).

1%+3%

9,00

178.640,28 €

16,70

SUBTOTAL FASE II

26,00

TOTAL

61,65

G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

9º COPCISA, SA

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
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C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

OFERTA

PUNTUACIÓN

A) Programa de traballo (max. 13 p).

------------------------

7,15

B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

3,90

C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

------------------------

4,50

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

------------------------

7,00

SUBTOTAL FASE I

22,55

E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).

33,87%

1,00

F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).

1%+3%

9,00

160.208,80 €

26,46

SUBTOTAL FASE II

36,46

TOTAL

59,01

G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

10º CONSTRUCIÓNS, OBRAS E VIAIS, SA
CRITERIO DE VALORACIÓN

OFERTA

PUNTUACIÓN

A) Programa de traballo (max. 13 p).

------------------------

7,80

B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

3,30

C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

------------------------

3,60

Acta da Xunta de Goberno Local ordinaria do 10 de agosto de 2017
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23,20

3,00%

0,09

1%+3%

9,00

165.967,33 €

23,41

SUBTOTAL FASE II

32,50

TOTAL

55,70

F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).
G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

8,50

SUBTOTAL FASE I
E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).

11º EXCAVACIONES DARÍO, SL
CRITERIO DE VALORACIÓN

OFERTA

PUNTUACIÓN

A) Programa de traballo (max. 13 p).

------------------------

8,13

B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

3,60

C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

------------------------

3,15

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

------------------------

8,00

SUBTOTAL FASE I

22,88

E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).

10,00%

0,30

F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).

1%+3%

9,00

168.132,02 €

22,27

SUBTOTAL FASE II

31,57

TOTAL

54,45

G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

12º HORDESCON, SL

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
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D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

OFERTA

PUNTUACIÓN

A) Programa de traballo (max. 13 p).

------------------------

6,83

B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

3,60

C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

------------------------

2,70

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

------------------------

8,50

SUBTOTAL FASE I

21,63

9,00%

0,27

1%+3%

9,00

183.516,10 €

14,12

SUBTOTAL FASE II

23,39

TOTAL

45,02

E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).
F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).
G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

13º CONSTRUCCIONES VALE, SL
CRITERIO DE VALORACIÓN

OFERTA

PUNTUACIÓN

A) Programa de traballo (max. 13 p).

------------------------

6,50

B) Programa de actuación ambiental (max. 6 p).

------------------------

0,30

C) Plan de control de calidade (max. 9 p).

------------------------

3,15

D) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx. 12)

------------------------

3,00
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F) Porcentaxe de control de externo de calidade (max. 9 p).
G) Oferta económica, IVE incluído (máx. 40).

12,95

1,50%

0,04

1%+3%

9,00

176.105,76 €

18,04

SUBTOTAL FASE II

27,08

TOTAL

40,03

Quinto. Adxudicar o contrato da obra "Proxecto modificado nº 2 de Impulsión de augas de saneamento en
Carcacía", expediente número 02/2017-OB-PA, a favor de OBRAS Y VIALES DE GALICIA, SL, con código de
identificación fiscal número B-15.608.193, ao tratarse da licitadora que obtivo unha maior puntuación no
procedemento e cuxa oferta reúne os requisitos para poder ser aceptada, nas seguintes condicións:
a) Porcentaxe de control interno de calidade = 10,00%.
b) Porcentaxe de control externo de calidade = 1%+3%.
c) Prazo de execución = 60 días naturais.
d) Prezo:
e. Prezo sen IVE: cento vinte e un mil oito euros con vinte e sete céntimos
(121.008,27 €).
f.

IVE (21%): vinte e cinco mil catrocentos once euros con setenta e catro céntimos
(25.411,74 €).

g. Prezo con IVE (a+b): cento corenta e seis mil catrocentos vinte euros cun céntimo
(146.420,01 €).
Sexto. Citar ao representante da empresa adxudicataria para a sinatura do documento administrativo de
formalización do contrato ás 11:00 horas do 11 de agosto do 2017, na Casa do Concello de Padrón.

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Sétimo. Nomear director facultativo durante o tempo que dure a súa execución e ata a súa liquidación final
unha vez tanscorrido o prazo de garantía, ao enxeñeiro de camiños, canles e portos don Carlos Antelo
Martínez, colexiado número 10.365, e coordinador da seguridade e saúde ao enxeñeiro de telecomunicacións
don Javier García Méndez, de ASKIM Proyectos de Ingeniería, SL, con número de colexiado 10.338.
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E) Porcentaxe de control interno de calidade (max. 1 p).

SUBTOTAL FASE I

Oitavo. Designar, de acordo ao establecido na cláusula 29 do prego de administrativas, á seguinte empresa
para realizar o control de calidade externo a costa do contratista por un importe máximo de 5.838,32 €, esto é, o
4% do orzamento de execución material do proxecto aprobado (145.958,08 €): EUROTEC INSPECCIÓN, SLU.
Noveno. Ordenar a publicación do correspondente anuncio de adxudicación no perfil do contratante do
Concello de Padrón (www.padron.gal e www.contratosdegalicia.gal) e notificar o presente acordo a todos as
licitadoras participantes e ás nomeadas nos tres apartados anteriores, coa indicación de que pon fin á via
administrativa e contra o cal poderán interpoñer:
a) Potestativamente o recurso de reposición, no prazo máximo dun mes desde o día de recepción da
notificación da presente resolución, ante o mesmo órgano que dictou o acto impugnado.
b) Con posterioridade á resolución expresa ou presunta do recurso de reposición, ou ben
directamente, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses desde o día de recepción da notificación da
presente resolución.
c) O recurso extraordinario de revisión, segundo o previsto no artigo 113 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
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Décimo. Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención-Tesourería.>>
Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación co resultado de todos os votos a
favor, polo que a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade das concelleiras e dos concelleiros
presentes aprobar a proposta do señor Alcalde de Adxudicación do contrato da obra “Proxecto modificado nº 2
de impulsión de augas de saneamento en Carcacía” por procedemento aberto e tramitación urxente. Expte.
02/2017-OB-PA, nos termos expresados anteriormente.
19.- ROGOS E PREGUNTAS.

Por parte das señoras concelleiras e dos señores concelleiros asistentes á sesión non se formula ningún
rogo nin ningunha pregunta.

CVD: PLstOtamI6FSExuoZuhH
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

E non habendo máis asuntos que tratar, de orde da Presidencia deuse por rematada a sesión sendo as
once horas e vinte e dous minutos, de todo o cal se estende a presente acta que, en proba de
conformidade, asina conmigo o Alcalde, e do que como Secretaria dou fe.
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do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou calquera outro que estime
procedente.
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