
SESIÓN    ORDINARIA   DA XUNTA DE GOBERNO DO DÍA    2 DE XANEIRO DE
2018  .

No  Pazo  Municipal  de  Ferrol,  sendo  as  dez  horas   e  cinco
minutos do día  2 de xaneiro de 2018, reuniuse a Xunta de Goberno
Local, en primeira convocatoria, baixo a Presidencia do Iltmo. Sr. Al
calde Accidental, Don don Álvaro Montes Celeiro, coa asistencia dos
señores Concelleiros seguintes, integrantes desta Xunta de Goberno
Local: Don Jesús Basterrechea López, Dona María de la Luz Fernández L
emos, Dona Rosa María de las Nieves Méndez Fonte, Dona Saínza Ruiz Fe
rreño e Don Luís Miguel Victoria Gallego . DISCULPAN: don Jorge Juan 
Suárez Fernández. Asistidos polo Secretario Xeral Don Leopoldo Moure 
García e polo Vicenterventor en funcións de Interventor don Fidel
García Martul, ó obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente
a este día, adoptándose os seguintes acordos:

1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS
ANTERIORES. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou a
aprobación  das  actas  das  sesións  anteriores,  celebradas  o  22  de
decembro (extraordinaria e urxente) e 26 de decembro (ordinaria) de
2017.

2.  PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DA  ADXUDICACIÓN  DO  LOTE  Nº1  DA
CONTRATACIÓN  DO  “SERVIZO  PARA  A  ORGANIZACIÓN,  COORDINACIÓN  E
EXECUCIÓN DO PROGRAMA “OBRADOIROS POLA IGUALDADE” (EXPTE.: AV 04203
17/07)  Á  EMPRESA  SERVICIOS  DEPORTIVOS  GALICIA,  S.L.,  E  ACORDOS
COMPLEMENTARIOS. Examinada a proposta que eleva o Presidente da Mesa
de Contratación, que textualmente di:

“O  día  8/05/2017  a  Xunta  de  Goberno  Local  aprobou  o  expediente  de  contratación
administrativa  correspondente  á  Contratación  do  Servizo  para  a  organización,
coordinación e execución do programa “Obradoiros pola igualdade” (AV 04203 17/07);
a convocatoria de licitación mediante  procedemento aberto, con pluralidade de criterios de
valoración, tramitación ordinaria e o gasto por un importe total máximo de 78.540,00 euros
(IVE incluído) así como a súa imputación á partida orzamentaria 04203-2313-22799 consonte
o seguinte desglose estimado: 

Ano 2017: Lote 1: 14.520,00 (21% IVE incluído) Lote 2: 15.801,50 (10% IVE incluído)

Ano 2018: Lote 1: 24.200,00 (21% IVE incluído) Lote 2: 24.018,50 € (10% IVE incluído)

O tipo máximo de licitación aprobado é o seguinte:

LOTE 1) (Núm. orientativo horas/anuais: 1.760) 

-Importe sen IVE: 18,18 €/hora 

LOTE 2): (Núm. Orientativo horas/anuais: 1.810)

-Importe sen IVE: 20 €/hora



-Importe do 21% do IVE: 3,82 €/hora

-Importe con IVE: 22 €/hora

-Importe do 10% do IVE: 2 €/hora

-Importe con IVE: 22 €/hora

A duración do contrato será de un ano (1) e poderá prorrogarse mediante acordo expreso de
ambas partes por outro ano máis sen que a duración total do contrato, prórroga incluída,
poida exceder de dous anos (1+1). Os prazos de execución serán os sinalados na cláusula
3.2 do prego de prescricións técnicas para cada obradoiro, taller ou actividade.

Os talleres e actividades a desenvolver na presente contratación, distribuídos en Lotes para 
a súa licitación, son os seguintes:

- LOTE 1): Comprende os obradoiros para o desenvolvemento de habilidades plásticas, escénicas e cognitivas e 
outras actividades de diversa índole que contribúan a superar os obstáculos que as mulleres padecen pola 
desigualdade de xénero, fomentando a súa participación na vida social, comunitaria e asociativa. De modo 
transversal, tódalas accións deben promover a educación en valores, a autonomía persoal, a igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres, o respeto á diversidade e a tolerancia. 

- LOTE 2): Comprende os obradoiros formativos dirixidos ao fomento da igualdade, conciliación, 
corresponsabilidade, prevención da violencia contra a muller e outras actividades de diversa índole que contribúan
ao empoderamento feminino e fomenten a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. 

O día 16/05/2017 se publica anuncio no perfil do contratante do Concello de Ferrol e o día 25/05/2017 
se publica anuncio de licitación pública no BOP nº 97.

O prazo  de  licitación  rematou  o  pasado  9/06/2017  e  o  día  21/06/2017  se  incorpora  ao
expediente certificación emitida polo xefe de negociado do Rexistro Xeral do Concello.

Para o Lote nº 1 se recibiron as seguintes ofertas: 

 IBÉRICA SOLUCIONES FORMATIVAS Y 
CONSULTORÍAS SL

 SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA SL 

 SALUD Y DESARROLLO HUMANO SL

 ESPROADE SL

A Mesa  de  Contratación  Permanente,  en  sesións  celebradas  o  día  20/06/2017  e  o  día
30/06/2017; tendo en conta que todas as empresas presentadas cumprían coas esixencias
que  o  prego  que  rexe  a  licitación  establece  para  o  sobre  A),  as  declarou  inicialmente
admitidas e de seguido, procedeu á apertura pública dos sobres B) resultando como segue:

 IBÉRICA SOLUCIONES FORMATIVAS Y CONSULTORÍAS SL, que 
presenta documentación pendente de revisión técnica.

 SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA SL, que presenta 
documentación pendente de revisión técnica.

 SALUD Y DESARROLLO HUMANO SL, que presenta documentación
pendente de revisión técnica.



 ESPROADE SL, que presenta documentación pendente de revisión 
técnica.

Remitido o expediente a informe técnico respecto dos criterios que o prego establece para o 
sobre B); na sesión celebrada pola Mesa de Contratación Permanente, en data 22/08/2017, 
se deu conta do informe técnico que a técnica do servizo emite en data 7/08/2017 e quen en 
aplicación dos criterios subxectivos informa o seguinte:

INFORME DE VALORACIÓN DOS CRITERIOS CUXA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DUN XUÍZO DE VALOR 
SEGUNDO O PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN POR LOTES DUN SERVIZO 
PARA A ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN E EXECUCIÓN DO PROGRAMA OBRADOIROS POLA “
IGUALDADE”

A puntuación do Lote 1 "Obradoiros para o desenvolvemento dle habilidades plásticas, escénicas e cognitivas e 
outras actividades de diversa índole que contribúan a superar os obstáculos que as mulleres padecen pola 
desigualdade de xénero, fomentando a súa participación na vida social, comunicativa e asociativa", segundo os 
criterios do anexo I que se achega, é a seguinte:

ESPROADE IBÉRICA SERVICIOS
DEPORTIVOS

GALICIA

SALUD Y
DESARROLLO

Xustificación/necesidade da 
actividade máximo 3

1 2 3 0

Obxectivos, metodoloxía e 
contido máximo 9

4 2 9 1

Medios materiais máximo 6 0 4 6 2

Horario das actividades e 
temporalización máximo 7

7 6 7 4

Sistemas de avaliación 
máximo 4

3 2 4 1

Total puntuación 15 16 29 8

O punto 9.4 do prego técnico establece que as ofertas técnicas que non acaden unha puntuación mínima de 15 
puntos non se considerarán aceptables e non poderán continuar no procedemento de adxudicación, polo que as 
empresas que superan esta fase son:

 SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA SL con 29 puntos.
 IBÉRICA SOLUCIONES FORMATIVAS Y CONSULTORÍAS SL con 16 puntos
 ESPROADE SL 15 puntos

ANEXO I

Anexo ao informe de valoración dos criterios cuxa cuantificación depende dun xuízo de valor, segundo o prego de
prescricións técnicas para a contratación por lotes dun servizo para a organización, coordinación e execución do
programa "OBRADOIROS POLA IGUALDADE”

A  puntuación  para  o  Lote  l,  "Obradoiros  para  o  desenvolvemento  de  habilidades  plásticas  e  escénicas  e
cognitivas e outras actividades de diversa índole que contribúan a superar os obstáculos que as mulleres padecen
pola desigualdade de xénero, fomentando a súa participación na vida social, comunitaria e asociativa", baséase
nas seguintes consideracións, cinguidas aos criterios de valoración contidos no Anexo lV do prego de cláusulas
administrativas  particulares,  para  a  contratación  por  lotes  do  servizo  para  a  organización,  coordinación  e
execución do programa "Obradoiros pola igualdade", mediante procedemento aberto con pluralidade de criterios
de valoración e documentalmente simplificado (AV 04203 17107), aprobado pola Xunta de Goberno Local en



sesión de 8 de maio de 2017.

Polo tanto os criterios utilizados para a valoración, non avaliables mediante cifras ou porcentaxes foron os 
seguintes:

En consecuencia a xustificación das diferentes valoracións en cada un dos apartados anteriores, acadada por 
cada unha das empresas ofertantes é a seguinte:

a)LOTE 1:

ESPROADE:

Xustificación/necesidade da actividade: 1 punto

Non existe apartado xustificación/necesidade, realízase unha pequena xustificación individual de cada unha das 
actividades que se propoñen. A xustificación de cada unha das actividades non presenta enfoque de xénero. 
Ausencia de xustificación legal.

Obxectivos, Metodoloxía e Contido Máximo 4 puntos

Presenta un obxectivo xeral estandarizado, os obxectivos específicos para cada un dos obradoiros máis definidos
incorren en ausencia de individualización efectiva adaptada a cada unha das actividades. En canto á metodoloxía
esta non se concreta, non se contén máis que unha definición xeneralizada do concepto, ademais de apreciarse
ausencia de definicìón específica de metodoloxía organizativa e didáctica ou pedagóxica. Impresiona en canto aos
contidos a incidencia de actividades programadas, tradicionalmente feminizadas (Ex Arranxos de costura)

Medio Materiais: 0 puntos

Non existe apartado específico relacionado cos medios materiais que achega a empresa, tampouco se relacionan 
nos apartados adicados ás diferentes actividades.

Horario as actividades e temporalización: 7 puntos

Moi completo, definen horarios, horas adicadas a cada unha das actividades propostas, realizan temporalización 
das mesmas e achegan cronograma.

Sistemas de avaliación: 3 puntos

Define indicadores diferenciando a avaliación cualitativa e a cuantitativa. Menciona as ferramentas de avaliación
asi como achega modelo de control de persoal técnico, modelo de enquisa inicial e modelo de enquisa final

TOTAL ................................................................ 15 PUNTOS

IBÉRICA SOLUCIONES FORMATIVAS Y CONSULTORÍA SL

Xustificación/necesidade da actividade: 2 puntos.

Xustificación/necesidade da actividade máximo 3

Obxectivos, metodoloxía e contido máximo 9

Medios materiais máximo 6

Horario das actividades e temporalización máximo 7

Sistemas de avaliación máximo 4



Xustificación demasiado xeneralizada, ausencia de identidade de xénero, sin relación específica coa poboación 
destinataria do programa. Ausencia de xustificación legal.

Obxectivos. Metodoloxía e Contido: 2 puntos

Obxectivos xerais e específicos pouco relacionados có contido proposto. A metodoloxía pouco definida e pouco
descritiva, ausencia de criterios adaptados ao desenrolo previsto da actividade. En canto aos contidos, pouca
innovación na proposta de obradoiros, e escasa interrelación entre esta proposta e o obxectivo do programa.

Medios Materiais: 4 Puntos

Achega de medios materiais pola empresa na maioría dos obradoiros. Materiais adaptados ao contido proposto.

Horario das actividades e temporalización: 6 puntos

Correcta e detallada, definición apropiada de horarios, horas, temporalización e cronograma.

Sistemas de avaliación: 2 puntos

Planificación de diferentes tramos de evaluación, inicial,  evaluación durante a execución do programa. Pouco
definida e sen achega de modelos personalizados e/ou normalizados.

TOTAL .....................................................................16 PUNTOS

SALUD Y DESARROLLO HUMANO S.L.:

Xustificación/necesidade da actividade: 0 puntos

Non hai

Obxectivos, Metodoloxía e Contido: 1 puntos

Os obxectivos non se concretan suficientemente nin se interrelacionan co contexto social actual. Non define a
metodoloxía, simplemente a define como participativa e grupal, sen afondar en técnicas ou criterios, En canto ao
contido, actividades pouco ou nada innovadoras, escaseza de propostas.

Medios Materiais: 2 Puntos

Recursos didácticos suficientes cara aos obradoiros propostos.

Horario das actividades e temporalización: 4 puntos

Correcta definición de horarios, temporalización e cronograma.

Sistemas de avaliación: 1 Puntos

Clasificación do tipo de avaliación sin indicadores, nin criterios, nin modelos

TOTAL......................................................... 8 PUNTOS

SERVICIOS DEPORTIVOS DE GALICIA S.L



Xustificación/necesidade da actividade: 3 puntos

Xustificación moi completa, adaptada á realidade socio demográfica e poboacional dacomarca. Datos estatísticos
adaptados e desagregados por sexos. Xustificación global do programa e específica para cada un dos obradoiros
propostos, xustificación con enfoque de xénero.

Obxectivos, Metodoloxía e Contido: 9 puntos

Obxectivos adecuados e ben desenvolvidos, desenrolo metodolóxico moi completo, diferenciación e detalle de
metodoloxía  organizativa e  didáctica,  global  e  adaptada a cada un dos  obradoiros,  adaptación  linguaxe non
sexista.  Contido innovador,  transversal  e  terapéutico,  relación coas artes escénicas e contacto coa natureza.
Atención á diversidade.

Medios Materiais: 6 puntos

lmpresiona o completo detalle de medios materiais a aportar pola empresa, proposta de materiais modernos, 
adaptados á actividade, innovación na utilización de materiais.

Horario das actividades e temporalización: 7 puntos

Completa temporalización, horarios, temporalización e cronograma

Sistemas de avaliación: 4 puntos

Sistemas de avaliación moi completos, descripción xeral do plan de avaliación, achega de modelos e rexistros
estandarizados, protocolos e informes. Sistemas de comunicación, coordinación e control e deseño de sistema
dixital de información e avaliación.

TOTAL............................................................29 PUNTOS

Tendo en conta o informado; a Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable de
todos os vocais asistentes, acordou:

 PONDERAR as puntuacións acadadas polas empresas presentadas no Lote nº 1 coa
puntuación que se detalla no informe técnico de data 7/08/2017.

 EXCLUIR ás ofertas presentadas polas empresas que non acadaron a puntuación 
mínima de 15 puntos que o prego establece para poder optar á seguinte fase.

De seguido, na sesión do 22/08/2017, se procedeu á apertura pública dos sobres C) “ Oferta
económica-criterios  avaliables  mediante  cifras  ou  porcentaxes”  dos  licitadores,  que
superando  a puntuación  mínima de 15 puntos,  resultaron inicialmente  admitidos.  O acto
transcorreu como segue:

Lote 1: Obradoiros para o desenvolvemento de habilidades plásticas, escénicas e cognitivas e outras actividades 
de diversa índole que contribúan a superar os obstáculos que as mulleres padecen pola desigualdade de xénero, 
fomentando a súa participación na vida social, comunitaria e asociativa

o IBÉRICA  SOLUCIONES  FORMATIVAS  Y  CONSULTORÍAS  SL,  que  oferta  a
execución do contrato na cantidade, sen IVE, de 16,90 €/hora e oferta como melloras do contrato
200 horas adicionais anuais para monitores/as por riba do mínimo esixido e 50 horas anuais



para accións formativas en materia de igualdade dirixidas ao persoal do Departamento de
Igualdade e Muller.

o SERVICIOS  DEPORTIVOS  GALICIA  SL,  que  oferta  a  execución  do  contrato  na
cantidade, sen IVE, de  18,18 €/hora e oferta como  melloras do contrato  200 horas adicionais
anuais  para  monitores/as por  riba  do  mínimo  esixido  e  50  horas  anuais para  accións
formativas en materia de igualdade dirixidas ao persoal do Departamento de Igualdade e
Muller.

o ESPROADE SL, que oferta a execución do contrato na cantidade, sen IVE, de 18,05
€/hora e oferta como melloras do contrato 100 horas adicionais anuais para monitores/as por
riba do mínimo esixido e  0 horas anuais para accións formativas en materia de igualdade
dirixidas ao persoal do Departamento de Igualdade e Muller.

Remitido o expediente a informe técnico respecto dos criterios que o prego establece para o 
sobre C); na Mesa de Contratación Permanente celebrada en data 29/08/2017 se deu conta 
do informe técnico que, en data 23/08/2017, emite a técnica do servizo e no que consta o 
seguinte:

INFORME DE VALORACIÓN DOS CRITERIOS CUANTIFICABLES DE XEITO AUTOMÁTICO SEGUNDO O 
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN POR LOTES DUN SERVIZO PARA A 
ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN E EXECUCIÓN DO PROGRAMA OBRADOIROS POLA IGUALDADE“ ”

A puntuación do Lote 1 "Obradoiros para o desenvolvemento dle habilidades plásticas, escénicas e cognitivas e 
outras actividades de diversa índole que contribúan a superar os obstáculos que as mulleres padecen pola 

desigualdade de xénero, fomentando a súa participación na vida social, comunicativa e asociativa", segundo os 
criterios do anexo I que se achega, é a seguinte:

Polo tanto, a empresa con maior puntuación segundo os criterios cuantificables é IBÉRICA SOLUCIONES 
FORMATIVAS Y CONSULTORIAS SL con 71 puntos.

INFORME DE VALORACIÓN DOS CRITERIOS CUANTIFICABLES DE XEITO AUTOMÁTICO SEGUNDO O 
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN POR LOTES DUN SERVIZO PARA A 
ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN E EXECUCIÓN DO PROGRAMA OBRADOIROS POLA IGUALDADE“ ”

A puntuación do Lote 2 "Obradoiros formativos dirixidos ao fomento da igualdade, conciliación, 
corresponsabilidade, prevención da violencia contra a muller e outras actividades de diversa índole que contribúan
ao empoderamento feminino e fomenten a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, segundo os 
criterios do anexo I que se achega, é a seguinte:

ESPROADE IBÉRICA SERVICIOS
DEPORTIVOS GALICIA

Oferta económica ata 51 47,75 51 47,4

Melloras ata 20 5 20 20

Total 52,75 71 67,4



SERVICIOS
DEPORTIVOS GALICIA

SENES CIT SL ATALAIA SOCIAL
SLNE

Oferta económica ata 51 45,90 51 46,01

Melloras ata 20 20 11,25 1,25

Total 65,90 62,25 47,26

Polo tanto, a empresa con maior puntuación segundo os criterios cuantificables  é SERVICIOS DEPORTIVOS
GALICIA SL 

Tendo en conta os informes técnicos de datas 7/08/2017 e 23/08/207; a Mesa de 
Contratación Permanente, na sesión celebrada en data 29/08/2017 e co voto favorable de 
todos os vocais asistentes, acordou:

 PONDERAR  as  puntuacións  outorgadas  no  sobre  C)  polas  empresas  presentadas  e
inicialmente admitidas no Lote nº 1 segundo se detalla no informe técnico de data 23/08/2017.

 CLASIFICAR as ofertas presentadas e REQUEIRIR á empresa SERVICIOS DEPORTIVOS
GALICIA SL, co obxecto de que presente a documentación que o prego establece na súa
cláusula  21  para  a  adxudicación  do  contrato.  Advertíndolle  das  consecuencias  da
presentación  defectuosa,  da  presentación  fóra  de  prazo  ou  da  non  presentación  da
documentación requirida.

O día 29/08/2017 se incorpora ao expediente informe técnico de valoración final das ofertas
inicialmente  admitidas  respecto  dos  criterios  obxectivos  e  subxectivos  establecidos  nos
pregos, resultando como segue:

LOTE 1

Sobre B) Sobre C) Puntuación Total 

ESPROADE SL 52,75 15 67,75

IBÉRICA SOLUCIONES FORMATIVAS Y 
CONSULTORÍAS SL

71 16 87

SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA SL 67,4 29 96,4

Na sesión celebrada pola Mesa de Contratación Permanente, o día 6/10/2017, se deu conta
da incorporación ao expediente do informe técnico de data 29/08/2017 e, en segundo lugar,
de toda a documentación que, dentro do prazo concedido, presentou a empresa proposta
para a adxudicación do lote nº 1.

Tendo en conta a documentación aportada; o acordo adoptado, co voto favorable de todos
os vocais asistentes, resultou o seguinte:

 Lote nº 1: SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA SL: 
 CALIFICAR  favorablemente  toda  a  documentación  presentada  agás  á

acreditativa  dos  extremos  esixidos  na  cláusula 21,  agás  o  apartado  E)
Acreditación da solvencia económica e financeira e solvencia técnica e polo
tanto CONCEDERLLE un PRAZO DE SUBSANACIÓN de dous días hábiles.



Na sesión da Mesa de Contratación de data 05/12/2017,  dase conta de que a empresa
Servicios Deportivos Galicia,  S.L. subsanou as deficiencias detectadas na documentación
esixida pola cláusla 21 do PCAP, relativas á solvencia económico financeira e técnica, de
acordo cos informes favorables da Intervención e da aesora xurídica (Muller), dona Sandra
Suárez Pérez.

Por todo todo o anteriormente exposto, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción dos 
seguintes acordos:

 Primeiro: EXCLUIR do LOTE nº 1 ás ofertas presentadas polas empresas que non
acadaron a puntuación mínima de 15 puntos que o prego establece para poder optar
á segunda fase (sobre C) que son:

 Plica nº 3 SALUD Y DESARROLLO HUMANO SL.

 Segundo: ADXUDICAR o LOTE nº 1, polas razóns recollidas na parte expositiva, a
Contratación  do  Servizo  para  a  organización,  coordinación  e  execución  do
programa “Obradoiros pola igualdade” (AV 04203 17/07)  á empresa  SERVICIOS
DEPORTIVOS  GALICIA  SL  (CIF.:  B-15261167), na  cantidade total  de  22,00  €/hora
(18,18 €/hora sen IVE e 3,82 €/hora, 21% de IVE) e como melloras do contrato 200
horas adicionais anuais para monitores/as por riba do mínimo esixido e 50 horas anuais
para accións formativas en materia de igualdade dirixidas ao persoal do Departamento
de Igualdade e Muller. Todo iso con suxeición ós pregos de cláusulas que rexen o
presente contrato e consonte a súa oferta.

* Tendo en conta o ano (1) de duración do contrato, á partida orzamentaria 04203-2313-22799 se imputarán as 
seguintes cantidades: 

Ano 
2017: 

Estimado licitación Lote 1: Total adxudicación lote 1 ano 2017: 0 €

Ano 
2018: 

Estimado licitación Lote 
1: 

Total adxudicación lote 1 ano 2018: 38.720,00 €

 Terceiro: Tendo en conta que o expediente non é susceptible de recurso especial en materia
de contratación, de conformidade coa cláusula 22.a) do PCAP, no prazo máximo de quince
días hábiles seguintes a aquél en que se reciba a notificación da adxudicación ós licitadores e
candidatos se FORMALIZARÁ o contrato.

 Cuarto:  Tendo  en  conta  o  disposto  na  cláusula  31  do  PCAP,  DESIGNAR  a  don  David
Monteagudo Martínez, animador sociocultural do Concello, como funcionario RESPONSABLE
DO CONTRATO”.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade  acordou  a  aprobación  da  proposta  anteriormente
transcrita.

3. PROPOSTA DE APROBACIÓN DUNHA RECTIFICACIÓN NA DISTRIBUCIÓN DO
GASTO RECOLLIDO NO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE DATA 23/10/2017, NO
QUE  SE  ADXUDICABA  O  LOTE  Nº  2  DO  “SERVIZO  PARA  A  ORGANIZACIÓN,
COORDINACIÓN  E  EXECUCIÓN  DO  PROGRAMA  “OBRADOIROS  POLA  IGUALDADE”
(EXPTE.:  AV  04203  17/07)  Á  EMPRESA  SENES  CIT,  S.L.  Examinada  a
proposta  que  eleva  o  Xefe  do  Servizo  de  Contratación,  que
textualmente di:



“O día 23/10/2017 a Xunta de Goberno Local acordou adxudicar o LOTE
Nº 2 da Contratación do Servizo para a organización, coordinación e
execución do programa “Obradoiros pola igualdade” (AV 04203 17/07) á
empresa SENES CIT, S.L. (CIF B-15724719) na cantidade total de 19,8
€/hora (18,00 €/hora, sen IVE e 1,8 €/h, 10% de IVE) e como melloras
do contrato 25 horas adicionais anuais para monitores/as por riba do
mínimo esixido e 50 horas anuais para accións formativas en materia
de igualdade dirixidas ao persoal do Departamento de Igualdade e
Muller. Todo iso con suxeición ós pregos de cláusulas que rexen o
presente contrato e consonte a súa oferta e coa seguinte distribución
orzamentaria.

* Tendo en conta o ano (1) de duración do contrato, á partida orzamentaria 04203-2313-22799 se imputarán as seguintes 
cantidades: 

Ano 
2017: 

Estimado licitación Lote 2:
15.801,50 (10% IVE 
incluído)

Total adxudicación lote 2 ano 2017: 14.221,35 € 1,185,11 €/mes 2.370,22 

(dous meses)

Ano 
2018: 

Estimado licitación Lote 
2: 24.018,50 (10% IVE 
incluído)

Total adxudicación lote 2 ano 2018: 21.616,65 €

Detectado erro na distribución anterior e tendo en conta o solicitado pola xefa de negociado 
de Igualdade e Xuventude; se propón á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte 
acordo:

 ÚNICO.- Rectificar a  distribución orzamentaria da partida  04203-
2313-22799 correspondente á adxudicación do LOTE Nº 2 da Contratación
do Servizo para a organización, coordinación e execución do programa
“Obradoiros  pola  igualdade”  (AV  04203  17/07)  adxudicado á  empresa
SENES CIT, S.L. (CIF B-15724719) na  cantidade total de 19,8 €/hora
(18,00 €/hora, sen IVE e 1,8 €/h, 10% de IVE), que quedará do seguinte
xeito:

Ano 2017: 15 días de execución do contrato do mes de decembro 1.493,25 €

Ano 2018: Resto de horas a executar do contrato 34.344,75 €

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade,
acordou a aprobación da proposta anteriormente transcrita.

4.  PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DA  ADXUDICACIÓN  DO  CONTRATO
CORRESPONDENTE  Á  “SUBMINISTRACIÓN  DE  ENERXÍA  ELÉCTRICA  NOS
SUBMINISTROS DEPENDENTES DO CONCELLO DE FERROL” (EXPTE.: AVH 03109
17/11), E ACORDOS COMPLEMENTARIOS. Examinada a proposta que eleva o
Presidente da Mesa de Contratación Permantente, que textualmente di:

“O  concelleiro  da  Área  de  Servizos  D.  Luis  Victoria  Gallego,  remitiu  á  Unidade  de
Contratación en data 6 de marzo de 2017 a solicitude de contratación da “SUBMINISTRACIÓN



DE ENERXÍA ELÉCTRICA NOS SUBMINISTROS DEPENDENTES DO CONCELLO DE FERROL" xunto co
prego  de  prescripcións  técnicas  redactado  polo  enxeñeiro  municipal  D.  Alberto  Castro
Rascado e restante documentación integrante do expediente que foi  completada en data
07/04/2017.

Atópanse incorporados ao expediente os preceptivos Pregos de Cláusulas Administrativas
que rexerán a contratación. Consta informe xurídico desta xefatura de servizo de data 5 de
abril de 2017 e documento RC de gasto.

A efectos de dispoñibilidade presupostaria,  o contrato débese dotar cunha cantidade que
non será inferior a 2.039.966,11 €, IVE e Impuesto Especial sobre la Electricidad (en adiante
IEE) incluídos.

A duración prevista para o presente contrato é de un ano (1) prorrogable por outro ano máis
(1), sen que a duración total do contrato poida exceder de dous anos (1+1).

O  día  29/05/2017  a  Xunta  de  Goberno  Local  aprobou  o  expediente  de  contratación
administrativa  correspondente  á  execución  da  “SUBMINISTRACIÓN  DE  ENERXÍA
ELÉCTRICA NOS SUBMINISTROS DEPENDENTES DO CONCELLO DE FERROL" AVH
03109 17/11;  a convocatoria de licitación mediante procedemento  aberto cun único criterio
de valoración, suxeito a regulación harmonizada e documentalmente simplificado, así como o
gasto correspondente a dita licitación, que ascende á suma de 2.039.966,11 € (21% IVE
incluído), pola duración dun ano do contrato e imputalo á partida orzamentaria 03109-1651-
22100 do orzamento municipal en vigor.

O día 09/06/2017 se publica anuncio no perfil do contratante do Concello de Ferrol e o día
09/06/2017 se envía anuncio ao DOUE, que se publica o día 14/06/2017 no DOUE Nº 2017/s
112-226562;  o  día  21/06/2017  publicase  anuncio  de  licitación  no  BOP nº  116,  e  o  día
03/07/2017 publícase o anuncio no BOE Nº 157. O prazo de licitación remata o 18/07/2017.

O día 21/06/2017 se incorpora ao expediente certificado de recepción de plicas, donde o xefe
de negociado  do Rexistro  Xeral  informa que para o presente  procedemento  presentaron
once proposicións. 

O  día  11/08/2017,  dase  conta  á  Mesa  de  Contratación  Permanente  do  procedemento
seguido, das cinco empresas que presentaron oferta ao remate do prazo de licitación; do
contido dos sobres A) correspondente ás plicas nº 1, nº 2 e nº 3; das incidencias detectadas
na documentación presentada pola plica nº 3 respecto do esixido na cláusula 11.D) e das
detectadas na presentación das nº 4 e nº 5, polo que os sobres A) continúan pechados;
resultando todo como segue:

1 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA

2 IBERDROLA CLIENTES SA

3 EDP ENERGÍA SA* Presentan acreditación para exercer actividade comercializadora e 
inscrición definitiva en rexistro administrativo de distribuidores, 
comercializadores e consumidores cualificados a nome de 
Hidrocantábrico Energía SAU.

4 AURA ENERGÍA SL* Non se abre no servizo o sobre A); no exterior dos sobres A) e B) 
consta referencia a unha licitación anterior "subministración de gas 



natural" aínda que sí indican de xeito correcto o número de 
referencia deste expediente. 

5 ENDESA ENERGÍA 
SAU*

Non se abre no servizo o sobre A); no exterior dos sobres A) e B) 
consta referencia a unha licitación anterior "subministración de gas 
natural" aínda que sí indican de xeito correcto o número de 
referencia deste expediente. 

Finalmente,  se  da  conta  de  que  as  plicas  nº  1  e  nº  2  presentan  correctamente  a
documentación que o prego esixe para o sobre A).

Tendo en conta todo o anterior; a Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable de
todos os vocais asistentes, acordou:

 ADMITIR INICIALMENTE as ofertas presentadas polas plicas nº 1 e nº 2.
 Respecto  das  plicas  nº  4  e  nº  5;  tendo  en  conta  que  no  prego  de  cláusulas

administrativas que rexe a licitación consta un erro que puido motivar a confusión na
denominación da licitación na que incorriron,  se acordou proceder  á apertura dos
respectivos  sobres  A)  na  sesión  e  unha  vez  comprobado  que  presentan  a
documentación  esixida  no  prego  para  a  presente  licitación  se  acordou  a  súa
ADMISIÓN INICIAL. 

Respecto  da plica  nº  3;  ao  non  considerar  acreditado  dentro  do  sobre A)  o  esixido  na
cláusula 11.D) para o licitador que presenta oferta  EDP ENERGÍA SA, aínda que sí consta
acreditación para a empresa HIDROCATÁBRICO ENERGÍA SAU, concederlle o prazo de TRES
DÍAS HÁBILES para a SUBSANACIÓN do defecto detectado.

Na  sesión  da  Mesa  de  Contratación  Permanente  de  29/08/2017  dase  conta  da  subsanación
solicitada á empresa EDP Energía SA nos termos da acta da sesión anterior; a empresa
presentou declaración na que indican que a empresa  Hidrocantábrico Energía  SAU pasou a
denominarse EDP ENERGÍA SA, comprometéndose a acreditar dito cambio no caso de resultar
adxudicatario.

Tendo  en  conta  o  anterior  e  a  documentación  presentada  no  sobre  A);  a  Mesa  de
Contratación Permanente, co voto favorable dos vocais asistentes, acordou a súa admisión
inicial.

Acto seguido procédese á apertura en acto público dos sobres B) “Oferta económica-criterios
avaliables en cifras ou procentaxes” dos licitadores inicialmente admitidos, resultando como
segue:

 plica  nº  1:  GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA: Que,  en relación  co presente
contrato, se compromete a levar a cabo a execución do mesmo conforme ós pregos e
condicións que integran a súa oferta e de acordo coa seguinte relación de prezos
unitarios anuais:

p1 p2 p3 p4 p5 p6

2.0A 11,4514



2.0.DHA 13,5805 6,0893

2.1A 12,7847

2.1.DHA 14,8279 7,1802

3-0A 9,9238 8,4245 6,0032

3.1A 8,6249 7,9040 5,8724

6.1A 10,4932 9,1329 7,6630 6,8157 6,3100 5,5379

 Plica  nº  2:  IBERDROLA  CLIENTES  SA:  Que,  en  relación  co  presente  contrato,  se
compromete a levar a cabo a execución do mesmo conforme ós pregos e condicións
que  integran  a  súa  oferta  e  de acordo coa seguinte  relación  de prezos  unitarios
anuais:

p1 p2 p3 p4 p5 p6

2.0A 12,4576

2.0.DHA 14,9595 6,8059

2.1A 13,7723

2.1.DHA 16,1375 7,9000

3-0A 11,4217 9,3313 6,5575

3.1A 9,7902 8,7979 6,5027

6.1A 11,2643 9,8199 8,6495 7,6233 7,2561 6,1958

Ante  os  prezos  ofertados  pola  empresa  Iberdrola  Clientes  SA  e  os  tipos  de  licitación
establecidos  nos  pregos  que  rexen  a  licitación  se  inicia  un  debate  coa  intervención  do
representante da empresa Iberdrola Clientes SA, quén pide a palabra para manifestar que,
baixo o seu parecer,  o prego ofrece a posibilidade ás empresas de ofertar uns prezos e
aqueles que sexan máis baixos de todos eles serán estimados como tipos. 

O Presidente lle responde que debe continuar o acto convocado coa apertura das ofertas
que quedan pendentes e en todo caso o expediente pasará a informe técnico para o seu
estudo en detalle. 

Continúa o acto, resultando como segue:

 Plica nº 3: EDP ENERGÍA SA: Que, en relación co presente contrato, se compromete
a levar a cabo a execución do mesmo conforme ós pregos e condicións que integran 
a súa oferta e de acordo coa seguinte relación de prezos unitarios anuais:

p1 p2 p3 p4 p5 p6

2.0A 11,8352

2.0.DHA 13,8537 6,5369

2.1A 13,1580



2.1.DHA 15,1285 7,6280

3-0A 10,0240 8,7976 6,4825

3.1A 8,8179 8,1529 6,3005

6.1A 10,4190 9,1654 8,0286 7,1295 6,7794 5,7626

 Plica nº 4: AURA ENERGÍA SL: Que, en relación co presente contrato, se compromete a
levar a cabo a execución do mesmo conforme ós pregos e condicións que integran a
súa oferta e de acordo coa seguinte relación de prezos unitarios anuais:

p1 p2 p3 p4 p5 p6

2.0A 11,576831

2.0.DHA 13,753204 6,490686

2.1A 12,910131

2.1.DHA 15,008804 7,588386

3-0A 10,322003 8,663058 6,279022

3.1A 8,993002 8,093146 6,061340

6.1A 10,308474 8,902272 8,021880 7,029605 6,572649 5,613894

 Plica  nº  5:  ENDESA  ENERGÍA  SAU:  Que,  en  relación  co  presente  contrato,  se
compromete a levar a cabo a execución do mesmo conforme ós pregos e condicións
que  integran  a  súa  oferta  e  de acordo coa seguinte  relación  de prezos  unitarios
anuais:

p1 p2 p3 p4 p5 p6

2.0A 11,7867

2.0.DHA 13,8937 6,4336

2.1A 13,1197

2.1.DHA 15,1413 7,5247

3-0A 10,2263 8,6943 6,3986

3.1A 8,9007 8,1815 6,3638

6.1A 10,5592 9,1458 7,9143 7,0152 6,7543 6,0086

Rematado o acto público, os asistentes abandonan a sesión. 

O expediente pasa a informe técnico.

Na sesión da Mesa de Contratación Permanente de 12/09/2017, dase conta do informe técnico 
que, en data 31/08/2017, emite o enxeñeiro municipal e no que consta o seguinte:



INFORME:

En relación coas ofertas presentadas ao procedemento de contratación da Subministración de enerxía eléctrica 
nos subministros do Concello de Ferrol, infórmase:

1. Que analizáronse as ofertas presentadas pola empresas:
1. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
2. IBERDROLA CLIENTES SL
3. EDP ENERGÍA SA
4. AURA ENERGÍA SL
5. ENDESA ENERGÍA SAU

2. A empresa IBERDROLA CLIENTES SL oferta prezos por enriba dos prezos máximos establecidos nos 
pregos de condicións para todos os tramos horarios e tipos de tarifa obxecto de contratación, sen que se 
atope ningunha disposición nos PPT e PCA que avalen tal posibilidade, polo que proponse o 
rexeitamento da oferta, por exceder os tipos de licitación establecidos.

3. De aceptar a mesa tal rexeitamento, á avaliación das restantes ofertas, nas condicións establecidas no 
PCA, da lugar á seguinte táboa de avaliación:

Importe máximo 1072535,22

Oferta Puntos

GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA

1022433,9621 0,9732479933 39,04

EDP 1067616,375 1,0162568274 3,83

AURA ENERGÍA 1056873,6339 1,0060308847 12,2

ENDESA 1055227,8716 1,0044642946 13,49

PROMEDIO 1050537,9607

BAIXA TEMERARIA 945484,1646

Sendo polo tanto a empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA a empresa máis vantaxosa para o concello.

4. Á vista do anterior, e de aceptar a Mesa o rexeitamento da oferta presentada por IBERDROLA CLIENTES SL, 
proponse a adxudicación da licitación á empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.

Tendo en conta o informado polo técnico municipal; a Mesa de Contratación Permanente, co
voto favorable de todos os vocais asistentes, acordou:

 EXCLUIR  do  procedemento  a  oferta  presentada  pola  empresa  IBERDROLA
CLIENTES  SL,  considerando  que  oferta  prezos  por  enriba  dos  prezos  máximos
establecidos nos pregos de condicións para todos os tramos horarios e tipos de tarifa
obxecto de contratación.

 CLASIFICAR  por  orden  decrecente  as  ofertas  presentadas  que  resultaron
inicialmente admitidas coa puntuación que o técnico municipal detalla no seu informe
de data 31/08/2017.

 REQUIRIR da empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, por ser a oferta
mellor clasificada,  para a presentación da documentación que o prego que rexe a
licitación  esixe  na  súa  cláusula  21.  Advertíndolle  das  consecuencias  da  non



presentación  da  documentación  requerida,  da  presentación  fóra  de  prazo  ou  da
presentación defectuosa.

Na  sesión  da  Mesa  de  Contratación  Permanente  de  24/10/2017,  Dase  conta  da
documentación presentada polo licitador proposto para a adxudicación, así como do informe
favorable  emitido polo enxeñeiro  municipal  [respecto da documentación  presentada para
acreditar  a  solvencia  técnica];  a  opinión  técnica  desfavorable  da  Intervención  Municipal
respecto da suficiencia da solvencia económica e financeira  [O licitador presenta depósito
telemático de contas anuais -ano 2016- no Rexistro Mercantil de Barcelona, nas que non consta
acreditación  da  súa  aprobación  nin  se  determina  o  carácter  auténtico  da  documentación
presentada]; xunto co resto de documentación acreditativa dos extremos esixidos na cláusula
21; a Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable de todos os vocais asistentes,
acordou:

 CALIFICAR  favorablemente  a  documentación  presentada  pola  empresa  GAS
NATURAL  COMERCIALIZADORA  SA,  agás  no  relativo  á  autenticidade  da
documentación  presentada para acreditar a solvencia económica e financeira
[considerando  que a  cláusula  12  do  prego  (os  licitadores  poderán  presentar
documentos  orixinais  ou  copias  sempre  que  teñan  carácter  de  auténticas
-admitiranse dilixenciadas polo xefe do Rexistro deste Concello  e na que se faga
constar que foron compulsadas cos seus orixinais-] e no relativo á aprobación das
contas anuais do ano 2016 depositadas no Rexistro Mercantil  de Barcelona,
considerando  o disposto na cláusula 21.E.1 do prego  (....os licitadores deberán
acreditar a solvencia económico-financiera por medio das contas anuais aprobadas e
depositadas no Rexistro Mercantil...)

Polo tanto, REQUERIR de dita empresa, no prazo de tres días hábiles, a SUBSANACIÓN da
documentación sinalada no acordo anterior.

Na  sesión  da  Mesa  de  Contratación  Permanente  de  07/11/2017,  dase  conta  de  que  a
empresa deu debido cumprimento á subsanación requirida, polo que, considerando que toda
a documentación presentada pola empresa e conforme ao esixido na cláusula 21 do PCAP;
a Mesa de Contratación Permante do Concello  de Ferrol,  co voto favorable de todos os
vocais asistentes, acordou:

 CALIFICAR favorablemente toda a documentación presentada e, en consecuencia,
propoñer  ao órgano de contratación á adxudicación do contrato correspondente á
“SUBMINISTRACIÓN  DE  ENERXÍA  ELÉCTRICA  NOS  SUBMINISTROS  DEPENDENTES  DO
CONCELLO  DE  FERROL" AVH  03109  17/11,  a  favor  da  empresa  GAS  NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A.

Por todo o exposto, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:

Primeiro:  ADXUDICAR,  polas  razóns  recollidas  na  parte  expositiva,  a  contratación
correspondente á “SUBMINISTRACIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA NOS SUBMINISTROS DEPENDENTES
DO  CONCELLO  DE  FERROL" AVH  03109  17/11,  a  favor  da  empresa  GAS  NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A. (CIF: A-71697536), de acordo coa seguinte relación de prezos
unitarios anuais:

p1 p2 p3 p4 p5 p6



2.0A 11,4514

2.0.DHA 13,5805 6,0893

2.1A 12,7847

2.1.DHA 14,8279 7,1802

3-0A 9,9238 8,4245 6,0032

3.1A 8,6249 7,9040 5,8724

6.1A 10,4932 9,1329 7,6630 6,8157 6,3100 5,5379

O importe máximo estimado do contrato é de 2.039.966,11 €, IVE e Impuesto Especial sobre
la Electricidad incluídos, a aplicar integramente no exercicio 2018.

Todo iso con suxeición ós pregos de cláusulas que rexen o presente contrato e consonte a
súa oferta.

Segundo  : De conformidade coa cláusula 22 b) do prego de cláusulas administrativas que
rexe  a  licitación,  a  FORMALIZACIÓN  do  contrato  non  poderá  efectuarse  antes  de  que
transcorran QUINCE DÍAS HÁBILES dende que se remita a notificación da adxudicación ós
licitadores e candidatos.

Terceiro: De conformidade coa cláusula 30 do prego de cláusulas administrativas que rexe a
licitación e de acordo coa contratación o RESPONSABLE DO CONTRATO será o enxeñeiro
industrial municipal don Alberto Castro Rascado”.

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade
acordou a aprobación da proposta anteriormente transcrita.

5. ROGOS. Non se formularon.

E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levantou a
sesión, sendo  as dez horas  e dez minutos, de todo o que, como
Secretario, DOU FE.

       Visto e prace,             O Secretario Xeral,
   O Alcalde-Presidente

  D. Álvaro Montes Celeiro        D. Leopoldo Moure García


