
SESIÓN   EXTRAORDINARIA E URXENTE   DA XUNTA DE GOBERNO DO DÍA   7 DE
XUÑO DE 2018  .

No Pazo Municipal de Ferrol, sendo as trece horas  e trinta e
cinco minutos do día 7 de xuño de 2018, reuniuse a Xunta de Goberno
Local, en primeira convocatoria, baixo a Presidencia do Iltmo. Sr. Do
n  Jorge  Juan  Suárez  Fernández,  coa  asistencia  dos  señores
Concelleiros seguintes, integrantes desta Xunta de Goberno Local: Don
Jesús Basterrechea López, Dona María de la Luz Fernández Lemos, Dona 
Rosa María de las Nieves Méndez Fonte, Dona José Álvaro Montes Celeir
o e Don Luís Miguel Victoria Gallego. DISCULPAN: Dª Sainza Ruíz Ferre
ño. Asistidos polo Secretario Xeral Don Leopoldo Moure García e polo 
Interventor Municipal Don Vicente José Calvo del Castillo, ó obxecto
de celebrar sesión extraordinaria e urxente correspondente a este
día, adoptándose os seguintes acordos:

1.  RATIFICACIÓN DA URXENCIA. De conformidade co establecido no
artigo 131, apartado 2, do Regulamento Orgánico do Concello de Ferrol
e demais textos legais de aplicación, a Presidencia interesou, en
primeiro lugar, o pronunciamento da Xunta de Goberno Local sobre a
urxencia da convocatoria, resultando esta ratificada por unanimidade
dos Sres/as Asistentes.

2.  PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DA  ADXUDICACIÓN  DO  CONTRATO
CORRESPONDENTE Á PRESTACIÓN DO “SERVIZO DE EXECUCIÓN DOS ITINERARIOS
FORMATIVOS DO PROXECTO “FERROL EMPREGO XUVENIL” COFINANCIADO POLO
FONDO SOCIAL EUROPEO (AV 02104 18/10), LOTES 1 E 2 A FAVOR DA EMPRESA
RECURSOS GALICIA S.L E ACORDOS COMPLEMENTARIOS. Examinada a proposta
que  eleva  o  Presidente  da  Mesa  de  Contratación  Permanente,  que
textualmente di:

“Con  data  de  01/03/2018  o  Concelleiro  Delegado  de  Emprego  remitiu  ao  servizo  de
Contratación a orde de inicio dun novo expediente de contratación por tramitación urxente
dos dous Lotes incluídos no expediente (AV 02104 18/10) que quedaron desertos xunto cos
novos  pregos  técnicos  redactados  pola  coordinadora-prospectora  do  “Proxecto  Ferrol
Emprego Xuvenil” de acordo coas modificacións reflectidas no apartado anterior.

Na  sesión  celebrada  pola  Xunta  de  Goberno  Local  con  data  de  5  de  marzo  de  2018,
adóptase  o  acordo  de  aprobar  a  contratación  administrativa,  así  como  os  pregos  de
condicións administrativas e de condicións técnicas que rexerán a contratación por lotes do
“SERVIZO  DE  EXECUCIÓN  DE  DOUS  ITINERARIOS  FORMATIVOS  DO  PROXECTO
FERROL  EMPREGO  XUVENIL  COFINANCIADO  POLO  FONDO  SOCIAL  EUROPEO”,
outorgándolle o número de expediente AV 02104 18/10; tamén se acorda aprobar o gasto
por importe de 68.150,66 € IVE incluído, e imputalo á aplicación orzamentaria 02104-2411-
22799.



Constan incorporados ao expediente os preceptivos Pregos de Cláusulas Administrativas
que rexerán a contratación, documento contable RC de gasto de informe xurídico de data 2
de marzo de 2018.

Mantense o orzamento máximo dos dous Lotes a licitar consonte o seguinte desglose:

Lote 1 Especialista en preparación e venda de 
produtos cárnicos frescos (TOTAL 420 horas)

27.169,58 € 5.705,61 € 32.875,19 €

Lote 2 Especialista en preparación e venda de 
peixe fresco (TOTAL 410 horas)

29.153,28 € 6.122,19 € 35.275,47 €

Consonte o establecido na cláusula 12 do Prego de Prescricións Técnicas, a execución do
contrato iniciarase o día seguinte á formalización do contrato ata o 30 de novembro de 2018
como data límite de execución do Proxecto. As accións formativas axustaranse á duración
establecida para cada un dos lotes nas condicións particulares recollidas no Anexo I dos
Pregos Técnicos.

Con data 06/03/2018 publícase o anuncio de licitación na Plataforma de Contratos da Xunta
de Galicia, e o día 06/03/2018, publícase anuncio de licitación no BOP nº 45.

Consta no expediente certificación emitida pola Oficial Maior do Concello acreditativa de que
a día do remate de presentación de plicas presentáronse as seguintes:

Para o Lote 1:

 RECURSOS GALICIA, S.L.
 SELF EMPLOYMENT LIMANFER, S.L.

Para o Lote 2:

 GESTIÓN  PLUS  S.L.U.  CONSULTORIA  DE  FORMACIÓN  Y  RECURSOS
HUMANOS

 SELF EMPLOYMENT LIMANFER, S.L.
 RECURSOS GALICIA, S.L.

Na Mesa de Contratación celebrada o día 20/03/2018, dáse conta do procedemento seguido;
das  empresas  que  presentaron  oferta  para  os  lotes  nº  1  e  nº  2  e  das  particularidades
respecto da documentación simplificada que o prego de cláusulas administrativas establece
para este sobre A):

 Cláusula 11. A) “Declaración do empresario”

 Cláusula 11.D) “Compromiso da empresa, no caso de resultar adxudicataria, de dedicar ou
adscribir á execución do contrato os medios persoais e materiais precisos para a súa correcta
execución,  consonte  o  establecido  no  clausulado  dos  Pregos  de  Prescricións  Técnicas,
especialmente nas condicións particulares de cada Lote reflectidas no Anexo I de ditos Pregos
e acreditar documentalmente a efectiva disposición de ditos medios persoais e materiais ante



a concellería de Emprego con anterioridade ao inicio dos itinerarios formativos, de acordo ao
disposto na cláusula 2.2 do PPT. 

De seguido dse conta da documentación presentada dentro dos sobres A) que se abriron no
servizo de Contratación, de acordo coa autorización que lle concedeu no seu día a Mesa de
Contratación Permanente:

Considerando que todas as empresas cumpren coa documentación requirida no sobre A); a 
Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable de todos os vocais asistentes, acordou 
a súa admisión inicial. 

Acto seguido, procédese, en acto público, á apertura dos sobres B), Referencias Técnicas-
criterios  non  avaliables  mediante  cifras  ou  porcentaxes  dos  licitadores  inicialmente
admitidos”, resultando do seguinte xeito:

Lote 1 Especialista en preparación e venda de produtos cárnicos 
frescos (TOTAL 420 horas) 

Tipo de licitación (sen IVE):
27.169,58 €

SELF EMPLOYMENT LIMANFER SL *presenta documentación que queda
pendente de revisión e informe técnico

RECURSOS GALICIA SL (* Sobre A) común para os dous lotes) *presenta documentación que queda
pendente de revisión e informe técnico

Lote 2: Especialista en preparación e venda de peixe fresco (TOTAL 410 
horas) Tipo de licitación (sen IVE):

29.153,28 €

SELF EMPLOYMENT LIMANFER SL *presenta documentación que queda
pendente de revisión e informe técnico

GESTIÓN PLUS SLU *presenta documentación que queda

Lote 1 Especialista en preparación e venda de produtos cárnicos 
frescos (TOTAL 420 horas) 

Tipo de licitación (sen IVE):
27.169,58 €

SELF EMPLOYMENT LIMANFER SL

RECURSOS GALICIA SL (* Sobre A) común para os dous lotes)

Lote 2: Especialista en preparación e venda de peixe fresco 
(TOTAL 410 horas) Tipo de licitación (sen IVE):

29.153,28 €

SELF EMPLOYMENT LIMANFER SL

GESTIÓN PLUS SLU

RECURSOS GALICIA SL (* Sobre A) común para os dous lotes)



pendente de revisión e informe técnico
RECURSOS GALICIA SL (* Sobre A) común para os dous lotes) *presenta documentación que queda

pendente de revisión e informe técnico

O expediente pasa a informe técnico. 

Na sesión celebrada pola Mesa de Contratación Permanente o día 27/03/2018, dáse conta
do  escrito  presentado  pola  empresa  Recursos  Galicia  SL  en  data  20/03/2018,  data  de
celebración do acto público de apertura de sobres B), mediante o que comunican que unha
vez  revisada  a  documentación  aportada  para  o  expediente  de  licitación  detectaron  que
faltaban por achegar os dous convenios asinados para prácticas dos dous lotes obxecto de
licitación e polo tanto solicitan se teña en conta o aportado cara a valoración final.

Lémbrase aos vocais asistentes o establecido respecto da valoración do sobre B) nos pregos
que  rexen  a  licitación:  os  licitadores  deberán  achegar  un  proxecto  técnico  (criterio  de
valoración nº 11.1.1 “proxecto xeral descritivo da xestión do servizo (valorado cun máximo de
9 puntos)  segundo  o  Lote  de que  se trate  e  as  súas propostas  recollerán  respecto  do
subcriterio “ instalacións, medios materiais e empresas de prácticas” (valorado cun máximo
de 3 puntos)  a acreditación documental da existencia de instalacións propias ou de
acordos  por  medio  de  compromisos  asinados  para  a  realización  de  prácticas
profesionais non laborais relativas á acción formativa que corresponda. 

Considerando  o  anterior  e  por  non  ter  carácter  excluínte  a  omisión  da  acreditación
documental anterior;  a Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable de todos os
vocais asistentes, acordou:

 Non tomar en conta para a valoración do proxectos (lotes 1 e lote 2) a documentación
presentada fóra do prazo de licitación pola empresa Recursos Galicia SL e, no caso
de  que  a  empresa  resulte  proposta  para  a  adxudicación  dalgún  dos  dous  lotes,
requerir  declaración  de  vixencia  dos  convenios  asinados  para  a  realización  das
prácticas profesionais non laborais relativas á acción formativa que corresponda.

3.- Dar conta do informe técnico . De ser o caso, adopción de acordo/s.

Dáse conta do informe técnico correspondente ao contido dos sobres B) “ Referencias
Técnicas-criterios  non  avaliables  mediante  cifras  ou  porcentaxes  dos  licitadores
inicialmente admitidos” que, en data 21/03/2018 emite a coordinadora-prospectora laboral
do proxecto Ferrol Emprego Xuvenil, dona Cristina Sequeiro Graña, no que en aplicación dos
criterios establecidos nos pregos que rexen a licitación se indica:

Informe técnico (Sobres B) Contratación por Lotes do Servizo de execución dos itinerarios formativos do Proxecto 
"Ferrol Emprego Xuvenil" cofinanciado polo Fondo Social Europeo (AV 02104 18114l,

Nº do proxecto: 1178

Criterios de adxudicación Lotes I e 2

Criterios cuxa cuantificación depende dun xuízo de valor:



11.1.1 “Proxecto xeral descritivo da xestión do servizo : Máximo 9 puntos

Os licitadores deberán achegar un proxecto técnico, segundo o Lote, coas súas propostas no que se recollerán 
como mínimo os seguintes datos:

 Medios persoais que se adscribirán ao cumprimento do presente contrato: máximo 3 puntos. 

Na proposta identificáranse as persoas implicadas na acción formativa (coordinador-es, docentes, titores 
prácticas ...) identificando o posto que desempeñarán e describindo individualmente e de forma detallada o seu 
perfil formativo e profesional (curriculum vitae). 

Para os docentes identificarase claramente o módulo formativo e a unidade formativa do programa que 
impartirán.

 lnstalacións, medios materiais, e empresas de prácticas a disposición do cumprimento do presente 
contrato, adecuados aos requirimentos dos correspondentes certificados de profesionalidade asociados 
aos itinerarios: máximo 3 puntos. 

Nas propostas identificaranse as instalacións co seu equipamento, os medios materiais e didácticos dispoñibles, e 
as empresas de prácticas que intervirán no desenvolvemento da acción formativa. 

Na proposta se farán constar as empresas/entidades onde se desenvolverán as prácticas profesionais non laborais,
debendo acreditarse documentalmente a existencia de instalacións propias ou de acordos para a súa realización 
noutras empresas/entidades por medio de compromisos asinados.

 Programa formativo, plan de prácticas e metodoloxía a desenvolver na execución do contrato: máximo 3 
puntos. 

Na proposta identificarase con detalle o programa formativo, desenvolvemento de accións, contido, metodoloxía 
e plan de prácticas que deberá estar de acordo cos contidos teóricos da acción formativa. 

No plan de prácticas indicarase unha previsión da distribución de alumnos/as por empresa/entidade proposta. 
Farase unha descrición da metodoloxía que se empregará en cada módulo e a súa adecuación cos obxectivos 
perseguidos.

O proxecto descritivo deberá ter unha extensión máxima de 50 páxinas. As empresas adxudicatarias deberán 
axustarse á dita limitación.

Valoración propostas presentadas ao Lote l: Especialista en preparación e venda produtos cárnicos frescos.

Unha vez analizadas as propostas recibidas a valoración é a seguinte:
Razón social Medios persoais Instalacións,

medios materiais e
empresas prácticas

Programa
formativo, plan de

prácticas e
metodoloxía

Total

Self Employment
Limanfer, S.L.

1,50 3,00 1,75 6,25

Recursos Galicia SL 3,00 2,00 3,00 8,00



Polo que se refire á valoración de medios persoais:

 Self Employment Limanfer, S.L. aporta soamente unha persoa para o equipo técnico e un docente para a 
impartición de todo o itinerario. Polo que se refire ao currículum do docente non detalla o seu perfil 
como docente nos derradeiros 5 anos, por este motivo a empresa non obtén a puntuación máxima.

 Recursos Galicia, S.L. presenta un amplo equipo de coordinación e docente. A puntuación neste apartado
é máxima xa que aportan currículo completo de toda a equipa.

Valoración de instalacións, medios materiais e empresas de prácticas:

 Self Employment Limanfer S.L. propón para a realización da formación o Restaurante de A Malata. Fai 
unha descrición detallada dos medios materiais e fai un desglose dos EPI´s a entregar ao alumnado. 
Presenta compromisos de prácticas con 4 empresas. Por todos estes motivos obtén a puntuación 
máxima.

 Recursos Galicia, .S.L. propón para a impartición da parte teórica o Centro de Emprego e para a parte 
práctica o restaurante lllas Gabeiras. Na proposta fan unha descrición detallada dos medios materiais e 
dos EPI's a entregar aos alumnos. Non presenta compromisos de práctícas asinados. Non obtén a 
máxima puntuación ao non aportar compromisos de prácticas asinados.

Valoración do programa formativo, plan de prácticas e metodoloxla:

 Self Employment Limanfer, S.L. propón o programa formativo cos contidos recollidos no anexo l: 
Condicións particulares dos lotes. Non entra en detalle na metodoloxía a aplicar nin no plan de prácticas, 
Por todas estas circunstancias a súa puntuación non é a máxima.

 Recursos Galicia, S.L. entra en detalle nos contidos dos módulos e unidades formativas a impartir. 
Ademáis, fai una descrición detallada da metodoloxía a aplicar e do plan de prácticas. Por todo o anterior
a súa puntuación é a máxíma neste apartado.

Valoración propostas presentadas ao Lote 2: Especialista en preparación e venda de peixe fresco.

Unha vez analizadas as propostas recibidas a valoración é a seguinte:
Razón social Medios persoais Instalacións,

medios materiais e
empresas prácticas

Programa
formativo, plan de

prácticas e
metodoloxía

Total

Self Employment
Limanfer, S.L.

1,50 3,00 1,75 6,25

Recursos Galicia SL 3,00 2,00 3,00 8,00

Gestión Plus SLU 2,50 1,75 2,00 6,25

Polo que se refíre á valoración de medios persoais:

 Self Employment Limanfer, S.L. aporta soamente unha persoa para o equipo técníco e un docente para a 
impartición de todo o itinerario. Polo que se refire ao currículum do docente non detalla o seu perfil 
como docente. Por estes motivos a empresa non obtén a puntuación máxima.

 Recursos Galicia, S.L. presenta un amplo equipo de coordinación e docente. A puntuación neste apartado
é máxima xa que aportan currículum completo de toda a equipa.

 Gestión Plus, SLU presenta unha boa equipa de coordinación e unha única docente para a impartición de
todo o itinerario. Aínda que os currículums de toda a equipa son moi completos non obteñen a 



puntuación máxima ao presentar unha única docente.

Valoración de instalacións, medios materiais e empresas de prácticas:

 Self Employment Limanfer S.L. propón para a realización da formación o Restaurante de A Malata. Fai 
unha descrición detallada dos medios materiais e fai un desglose dos EPI´s a entregar ao alumnado. 
Presenta compromisos de prácticas con empresas. Por todos estes motivos obtén a puntuación máxima.

 Recursos Galicia, S.L. propón para a impartición da parte teórica o Centro de Emprego e para a parte 
práctica o restaurante Illas Gabeiras. Na proposta fan unha descrición detallada dos medios materiais e 
dos EPI's a entregar aos alumnos. Non presenta compromisos de prácticas asinados. Non obtén a 
máxima puntuación ao non aportar compromisos de prácticas asinados.

 Gestión Plus, SLU. propón para a impartición da parte teórica o Centro de Emprego e para a parte 
práctica o restaurante Servimostras. Fai unha breve descrición dos medios materiais e un desglose dos 
Epi's a entregar ao alumnado. Non presenta compromisos de prácticas asinados. Non obtén a máxima 
puntuación ao non aportar compromisos de prácticas asinados nin descrición completa dos medios 
materiais.

Valoración do programa formativo, plan de prácticas e metodoloxía:

 Self Employment Limanfer, S.L. propón o programa formativo cos contidos recollidos no anexo l: 
Condicións particulares dos lotes. Non entra en detalle na metodoloxía a aplicar nin no plan de prácticas. 
Por todas estas circunstancias a súa puntuación non é a máxima.

 Recursos Galicia, S.L. entra en detalle nos contidos dos módulos e unidades formativas a impartir. 
Ademáis, fai una descrición detallada da metodoloxía a aplicar e do plan de prácticas. Por todo o anterior
a súa puntuación é a máxima neste apartado.

 Gestión Plus, SLU entra en detalle nos contidos dos módulos e unidades formativas a impartir. Non entra 
en detalle na metodoloxía a aplicar nin no plan de prácticas. Por todas estas circunstancias a súa 
puntuación non é a máxima.

lnformo que as empresas Self Employment Limanfer, SL e Gestión Plus SLU propoñen como lugar de impartición 
dos itinerarios o Restaurante Servimostras (Restaurante A Malata). No caso de Self Employment Limanfer, S.L a 
proposta é para ámbolos dous lotes mentres que no caso de Gestión Plus, S.L.U é para o lote 2.

Por outra parte, este mesmo establecemento foi proposto pola empresa Self Employment Limanfer, S.L. para a 
impartición do itinerario Auxiliar de cociña e restauración pertencente ao lote 2 do procedemento de 
contratación por lotes do Servizo de execución de itinerarios formativos do Proxecto “ Ferrol Emprego Xuvenil” 
cofinanciado polo Fondo Social Europeo. 

Tendo en conta o anterior; a Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable de todos
os vocais asistentes, ponderou o contido dos sobres B) coa puntuación que se detalla no
informe técnico de data 21/03/2018.

Acto  seguido  procédese,  en  acto  público,  a  apertura  dos  sobres  C),  dando  o  seguinte
resultado:

Lote 1 Especialista en preparación e venda de produtos cárnicos 
frescos (TOTAL 420 horas) 

Tipo de licitación (sen IVE):
27.169,58 €

SELF EMPLOYMENT 
LIMANFER SL

 Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen IVE, de 25.811,10 €

 Non achega compromiso de contratación na que figure o número de 
persoas do total do alumnado que remate o curso que se compromete a 



contratar por si  mesma ou chegando a acordos con outras empresas. 

RECURSOS GALICIA SL  Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen IVE, de 22.000 €

 Non achega compromiso de contratación na que figure o número de 
persoas do total do alumnado que remate o curso que se compromete a 
contratar por si mesma ou chegando a acordos con outras empresas. 

Lote 2: Especialista en preparación e venda de peixe fresco 
(TOTAL 410 horas) Tipo de licitación (sen IVE):

29.153,28 €

SELF EMPLOYMENT 
LIMANFER SL

 Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen IVE, de 27.695,61 €

 Non achega compromiso de contratación na que figure o número de 
persoas do total do alumnado que remate o curso que se compromete a 
contratar por ií mesma ou chegando a acordos con outras empresas. 

GESTIÓN PLUS SLU  Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen IVE, de 28.085,00 €

 Non achega compromiso de contratación na que figure o número de 
persoas do total do alumnado que remate o curso que se compromete a 
contratar por si mesma ou chegando a acordos con outras empresas. 

RECURSOS GALICIA SL  Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen IVE, de 22.000 €

 Non achega compromiso de contratación na que figure o número de 
persoas do total do alumnado que remate o curso que se compromete a 
contratar por si mesma ou chegando a acordos con outras empresas. 

Tendo en conta as ofertas presentadas o expediente pasa a informe técnico.

Na Mesa de Contratación Permanente celebrada o día 24 /04/2018, dáse conta do informe
técnico emitido pola coordinadora-prospectora laboral do proxecto Ferrol Emprego Xuvenil,
dona  Cristina  Sequeiro  Graña,  achegado  coa  convocatoria,  e  no  que  en  aplicación  dos
criterios establecidos nos pregos identifica a oferta presentada para o Lote 2 pola empresa
Recursos Galicia SL como baixa temeraria.

Tendo en conta o anterior; á empresa Recursos Galicia SL, se lle concedeu un prazo de
audiencia  para  xustificar  o prezo temerario  no que incorre.  A empresa,  dentro do prazo
establecido,  presentou,  no  Rexistro  Xeral  e  mediante  a  sede  electrónica  do  Concello,
documentación a ditos efectos.

Toda a documentación presentada se remitiu a revisión e informe técnico.

 Informe técnico de data  16/04/2018  respecto  da revisión da  xustificación do
prezo oferta en baixa. 

Dáse conta do informe técnico emitido pola coordinadora-prospectora laboral do proxecto 
Ferrol Emprego Xuvenil, dona Cristina Sequeiro Graña, achegado coa convocatoria, e no 
que consta o seguinte:

Proxecto: Programa Operativo de Emprego Xuvenil "Ferrol Emprego Xuvenil"

No Proxecto: 1178



Procedemento: Contratación por Lotes do servizo de execución dos itinerarios formativos do Proxecto 
"Ferrol Emprego Xuvenil" cofinanciado polo Fondo Social Europeo (AV 02104 18/10)

Asunto: lnforme trámite de audiencia - xustificación prezo temerario ofertado

Dª Cristina Sequeiro Graña, en calidade de Coordinadora - Prospectora laboral do proxecto"Ferrol Emprego
Xuvenil", proxecto subvencionado na convocatoria de 2017 de axudas do Fondo Social Europeo período de 
intervención 2CI14-2020 (Resolución do 6 de xulo de 2017 da Dirección General de Relaciones con las 
Comunidades Autónomas e Entes Locales)

INFORMO:

Que unha vez revisada en detalle a documentación aportada pola empresa Recursos Galicia, S.L., tanto a, 
enviada por correo postal como a enviada mediante a sede electrónica, sendo ambas coincidentes, as 
conclusión obtidas son as seguintes:

 A empresa fai un desglose individualizado dos custes que compoñen o prezo final ofertado, 
argumentando de forma clara e precisa o importe correspondente a cada un dos conceptos.

 Polo que se refire a custes de persoal a maior parte destes veñen representados por persoas 
pertencentes ao cadro de persoal da empresa, tratándose de gastos fixos da empresa.

 A empresa dispón de moito do material necesario para a impartición das accións, facendo un 
desglose do material propio e do que será preciso adquirir. Neste mesmo apartado detalla as 
instalacións e equipamento de aula en aluguer.

 Fan referenza a que posúen unha ampla experiencia na impartición de formación para o emprego 
de igual ou similar natureza noutros concellos ou entidades.

Por todo o anterior, a empresa xustifica suficientemente a oferta económica presentada co obxectivo de 
garantir a execución dos servizos.

 Informe técnico de data 18/04/2018 respecto da valoración correspondente ao
sobre C) e valoración final das propostas presentadas.

Dáse conta do informe técnico emitido pola coordinadora-prospectora laboral do proxecto 
Ferrol Emprego Xuvenil, dona Cristina Sequeiro Graña, achegado coa convocatoria, e no 
que consta o seguinte:



Informe técnico (sobres C): Contratación por Lotes do Servizo de execución dos itinerarios 
formativos do Proxecto “Ferrol Emprego Xuvenil” cofinanciado polo Fondo Social Europeo (AV 
02104 18/10)

Proxecto: Ferrol Emprego Xuvenil

Nº do proxecto: 1178

Criterios de adxudicación Lotes 1 e 2
11.1.2 Criterios cuantificables de xeito automático: Máximo 11 puntos

 Oferta económica: máximo 9 puntos
Asignarase a puntuación máxima prevista neste apartado á oferta económica máis vantaxosa, 
puntuándose as demais ofertas de xeito proporcional segundo a seguinte fórmula:

(Tipo de licitación- oferta empresa) x (Puntos do criterio – 1)

---------------------------------------------------------------------------------- +1

Tipo de licitación – Límite da baixa

Sendo: 

Tipo de licitación: prezo máximo establecido no prego de condicións.

Oferta da empresa: a contía económica ofertada pola empresa.

Puntos de criterio: os asignados ao criterio en cuestión.

Límite da baixa: O establecido polo artigo 85 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo 
que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. Se entre as 
ofertas presentadas houbera, algunha ou varias, en situación de presunción de temeridade e á 
algunha ou varias se lle aceptase a oferta, o límite da baixa pasará a ser a oferta máis barata das 
aceptadas. 

 Compromiso de contratación do alumnado que remate cada un dos cursos, máximo 2 
puntos

De 1 persoa 0,5 puntos

De 2 persoas 1 punto

De 3 persoas 1,5 puntos

De 4 ou máis persoas 2 puntos

Valoración propostas presentadas ao Lote 1: Especialista en preparación e venda de produtos 
cárnicos frescos

Unha vez revisadas as propostas recibidas a valoración é a seguinte:

Razón social
Oferta

económica Tipo de licitación

Valoración

Oferta
económica

Compromiso de
contratación

Total



Self Employment
Limanfer, S.L.

25.811,10 €

27.169,58 €

2,67 0 2,67

Recursos Galicia.
S.L.

22.000,00 € 7,34 0 7,34

Ningunha das empresas incurre en baixa temeraria segundo o establecido polo artigo 85 do real Decreto
1098/2001,  de  12  de  outubro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  Xeral  da  lei  de  Contratos  das
Administracións Públicas. 

Ningunha empresa ofertante presenta compromiso de contratación.

Valoración propostas presentadas ao Lote 2: Especialista en preparación e venda de peixe fresco

Unha vez analizadas as propostas recibidas e a documentación relativa ao trámite de audiencia – 
xustificación prezo temerario ofertado por Recursos Galicia, S.L. a valoración é a seguinte:

Razón social
Oferta

económica Tipo de licitación

Valoración

Oferta
económica

Compromiso de
contratación

Total

Self Employment
Limanfer, S.L.

27.695,61 €

29.153,28 €

2,63 0,00 2,63

Gestión Plus,
S.L.U.

28.085,00 € 2,19 0,00 2,19

Recursos Galicia.
S.L.

22.000,00 € 9,00 0,00 9,00

A empresa Recursos Galicia, S.L. incurre en baixa temeraria segundo o establecido polo artigo 85 do real 
Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da lei de Contratos das 
Administracións Públicas. 

Por este motivo, unha vez emitido o informe de presunción de baixa temeraria por parte da técnica, dende
o Servizo de contratación ábrese un proceso de audiencia a empresa para xustificar o prezo temerario
ofertado. Revisada a documentación aportada pola empresa e emitido o informe técnico correspondente
considérase suficientemente xustificada a oferta económica presentada por Recursos Galicia, S.L.

Ningunha empresa ofertante presenta compromiso de contratación.

En conclusión, unha vez obtidas as valoracións dos sobres B e C a valoración final é a seguinte:

Razón social
Lote 1 Lote 2 

TOTAL
Sobre B Sobre C Sobre B Sobre C

Lote 1
Self Employment Limanfer, S.L. 6,25 2,67 8,92

Lote 1 
Recursos Galicia, S.L. 8,00 7,34 15,34

Lote 2
Self Employment Limanfer, S.L. 6,25 2,63 8,88

Lote 2Gestión Plus S L U 6,25 2,19 8,44
Recursos Galicia, S.L. 8,00 9,00 17,00



Polo tanto, as empresas mellor puntuadas por lote serían as seguintes:
Lote 1: Especialista en preparación e venda de produtos cárnicos frescos.
Empresa: Recursos Galicia, S.L.
Lote 2: Especialista en preparación e venda de peixe fresco.
Empresa: Recursos Galicia, S.L.

Tendo en conta os informes técnicos anteriores; a Mesa de Contratación Permanente, co
voto favorable de todos os vocais asistentes, acordou:

ADMITIR a documentación presentada pola empresa RECURSOS GALICIA SL, co obxecto
de xustificar o prezo ofertado; CLASIFICAR as ofertas presentadas en cada lote por orden
decrecente e coa puntuación que consta no informe técnico de data 18/04/2018 e REQUIRIR
(no prazo de cinco días hábiles -procedemento declarado urxente-) á empresa RECURSOS
GALICIA  SL,  por  ser  a  empresa  mellor  clasificada  nos  dous  lotes,  a  presentación  da
documentación  que  o  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  establece  na  súa
cláusula 21. 

Na Mesa de Contratación Permanente celebrada o día 22/05/2018 deuse conta de toda a
documentación que, dentro do prazo concedido, presenta a empresa RECURSOS GALICIA
SL e unha vez examinada; considerando o informe favorable emitido pola técnica municipal
de Emprego-técnica propectora do Proxecto (respecto da documentación presentada para
acreditar a solvencia técnica) xunto coa opinión técnica favorable da Intervención Municipal
(respecto da documentación presentada para acreditar a solvencia económica e financeira)
xunto coa declaración de vixencia dos convenios de prácticas non laborais e 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  toda a documentación presentada;  ELEVAR PROPOSTA DE
ADXUDICACIÓN  (para  os  lotes  1  e  2)  ao  órgano  de  contratación  a  favor  da  empresa
RECURSOS GALICIA SL, en relación co  “Ferrol  Emprego Xuvenil”  cofinanciado polo
Fondo Social Europeo (AV 02104 18/10) 

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  prestación  do  “Servizo  de execución dos itinerarios formativos  do
proxecto  “Ferrol  Emprego  Xuvenil”  cofinanciado  polo  Fondo  Social  Europeo  (AV
02104 18/10), Lotes 1 e 2 a favor da empresa RECURSOS GALICIA S.L (CIF B-70107842)
na cantidade total de 26.620,00 € (21% de IVE engadido) [22.000,00 € (sen IVE); 4.620,00
€ (IVE), para o Lote 1, e a mesma suma para o Lote 2]; todo iso con suxeición ós pregos de
cláusulas que rexen o presente contrato e consonte a súa oferta. O total da adxudicación
para os dous lotes ascende á suma de 53.240,00, € IVE incluído, 44.000,00 € sen IVE, e
9.240,00 € en concepto de IVE.

 Segundo  : Ó tratarse dun procedemento urxente, FORMALIZAR o contrato no prazo
máximo  de  OITO  DÍAS  HÁBILES  seguintes  a  aquel  en  que  reciban  a  notificación  da
adxudicación os licitadores e candidatos, de conformidade coa cláusula 22.a) do PCAP.





 Terceiro  : DESIGNAR,  de  acordo  co  establecido  na  cláusula  31  do  PCAP,
RESPONSABLE DO CONTRATO correspondente ó “Servizo de execución dos itinerarios
formativos  do  proxecto  “Ferrol  Emprego  Xuvenil”  cofinanciado  polo  Fondo  Social
Europeo (AV 02104 18/10) a dona Ana Alonso Yáñez, xefa de Negociado de Emprego”.

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

3.PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DA  ADXUDICACIÓN  DO  CONTRATO
CORRESPONDENTE Á PRESTACIÓN DO “SERVIZO DE EXECUCIÓN DOS ITINERARIOS
FORMATIVOS  DO  PROXECTO  FERROL  EMPREGO  XUVENIL”  (AV  02104  17/37):
LOTES 1 E 2 A FAVOR DA EMPRESA SELF EMPLOYMENT LIMANFER, S.L; LOTE Nº
5  A  FAVOR  DA  EMPRESA  GÁLICA  CONSULTORÍA  E  FORMACIÓN,  SOCIEDAD
COOPERATIVA GALLEGA; LOTE Nº 6 A FAVOR DA EMPRESA FUNDACIÓN LABORAL
DE LA CONSTRUCCIÓN E ACORDOS COMPLEMENTARIOS. Examinada a proposta
que  eleva  o  Presidente  da  Mesa  de  Contratación  Permanente,  que
textualmente di:

“A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 22 de decembro de 2017, aprobou a
contratación  administrativa  do  “SERVIZO  DE  EXECUCIÓN  DOS  ITINERARIOS
FORMATIVOS  DO  PROXECTO  FERROL  EMPREGO  XUVENIL”,  o  prego  de  cláusulas
administrativas particulares; o prego de prescripcións técnicas; a convocatoria de licitación
mediante procedemento aberto, con pluralidade de criterios de valoración e a aprobación do
gasto plurianual correspondente a dita contratación e imputalo á partida

Os itinerarios formativos comprendidos no Proxecto “Ferrol Emprego Xuvenil”, distribuídos en
Lotes para a súa licitación, consonte as condicións particulares de cada lote recollidas no
Anexo I dos Pregos Técnicos, son os seguintes:

 LOTE 1: Persoal experto en atención sociosanitaria a persoas no domicilio (TOTAL
600 horas)

 LOTE 2: Auxiliar de cociña e restauración (TOTAL 460 horas)

 LOTE 3: Especialista en preparación e venda de produtos cárnicos frescos (TOTAL
420 horas) 

 LOTE 4: Especialista en preparación e venda de peixe fresco (TOTAL 410 horas)

 LOTE 5: Auxiliar de comercio, almacén e loxística (TOTAL 390 horas)

 LOTE 6: Formación transversal (TOTAL 465 horas)



O  orzamento máximo do contrato ascende á cantidade de 198.489,39 € co IVE incluído
(164.040,82 € sen IVE), desglosado segundo o tipo máximo de licitación de cada lote:

O anuncio desta licitación publicouse o día 09/01/2018 no Perfil de Contratante do Concello
de Ferrol.  Así  mesmo,  o  anuncio  de licitación  publicouse  no BOP da Coruña  (nº  10 do
15/01/2018). 

Na  Mesa  de  Contratación  Permanente  celebrada  o  día  06/02/2018  dáse  conta  do
procedemento seguido; das empresas que presentaron oferta para os lotes nº 1, nº 2 nº 5 e
nº  6;  dos  lotes  que  non  recibiron  propostas  e  das  particularidades  respecto  da
documentación simplificada que o prego de cláusulas administrativas establece para este
sobre A):

 Cláusula 11. A) “Declaración do empresario”

 Cláusula 11.D) “Compromiso da empresa, no caso de resultar adxudicataria, de dedicar ou 
adscribir á execución do contrato os medios persoais e materiais precisos para a súa correcta
execución, consonte o establecido no clausulado dos Pregos de Prescricións Técnicas, 
especialmente nas condicións particulares de cada Lote reflectidas no Anexo I de ditos Pregos
e acreditar documentalmente a efectiva disposición de ditos medios persoais e materiais ante
a concellería de Emprego con anterioridade ao inicio dos itinerarios formativos, de acordo ao 
disposto na cláusula 2.2 do PPT. 

De seguido dáse conta da documentación presentada dentro dos sobres A) que se abriron 
no servizo de Contratación, de acordo coa autorización que lle concedeu no seu día a Mesa 
de Contratación Permanente:

-LOTE 1: Persoal experto en atención sociosanitaria a persoas no
domicilio (TOTAL 600 horas)

Tipo de licitación (sen IVE):
31.769,87 €

LOTE TIPO DE LICITACIÓN
SEN IVE

21% IVE TOTAL

LOTE 1: Persoal experto en atención
sociosanitaria a persoas no domicilio

31.769,87 € 6.671,67 € 38.441,54 €

LOTE 2: Auxiliar de cociña e restauración 29.447,43 € 6.183,96 € 35.631,39 €

LOTE 3: Especialista en preparación e venda
de productos cárnicos frescos

27.169,58 € 5.705,61 € 32.875,19 €

LOTE 4: Especialista en preparación e venda
de peixe fresco

29.153,28 € 6.122,19 € 35.275,47 €

LOTE 5: Auxiliar de comercio, almacén e
loxística

22.637,03 € 4.753,78 € 27.390,81 €

LOTE 6: Formación transversal 

Formación en idioma estranxeiro

Formación transversal. Manipulación de alimentos

Formación transversal. Prevención Riesgos Lab

23.863,63 €

20.144,63 €

619,83 €

3.099,17 €

5.011,36 €

4.230,37 €

130,16 €

650,83 €

28.874,99 €

24.375,00 €

749,99 €

3.750,00 €



SELF EMPLOYMENT LIMANFER SL

-LOTE 2: Auxiliar de cociña e restauración (TOTAL 460 horas) Tipo de licitación (sen IVE):
29.447,43 €

SELF EMPLOYMENT LIMANFER SL

-LOTE 3: Especialista en preparación e venda de produtos
cárnicos frescos (TOTAL 420 horas) 

Tipo de licitación (sen IVE):
27.169,58 €

SEN OFERTAS

-LOTE 4: Especialista en preparación e venda de peixe fresco
(TOTAL 410 horas)

Tipo de licitación (sen IVE):
29.153,28 €

SEN OFERTAS

-LOTE 5: Auxiliar de comercio, almacén e loxística (TOTAL 390
horas)

Tipo de licitación (sen IVE):
22.637,03 €

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (SOBRE A) común lote 5 e 6)

GÁLICA CONSULTORÍA E FORMACIÓN 
S. COOP. GALEGA

Non presentan correctamente as declaracións 
(indican que actúan en "nome propio")

HÉRCULES FORMACIÓN SL (SOBRE A) 
común lote 5 e 6)

Non presenta correctamente a declaración esixida 
na cláusula 11.D) -"incompleta"-

Presenta o compromiso de contratación para o lote 
nº 5 (criterio valorado no sobre C) indicando o nº de 
alumno/s do itinerario correspondente ao lote 5 que 
ten previsto contratar.

RILO MAQUINARIA SL

-LOTE 6: Formación transversal (TOTAL 465 horas)

Formación idioma estranxeiro 20.144,63 €

Formación transversal. Manipulación de alimentos 619,83 €

Formación transversal. Prevención de riscos 
laborais

3.099,17 €

Tipo de licitación (sen IVE):
23.863,63 €

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (SOBRE A) común lote 5 e 6)

TELEMÁTICA GALICIA SL

HÉRCULES FORMACIÓN SL 
(SOBRE A) común lote 5 e 6)

Non presenta correctamente a declaración esixida na 
cláusula 11.D) -"incompleta"-

*para o lote 6 (no sobre A) e nas declaracións presentadas) non 
indica que presenta oferta para a formación transversal 
completa (o lote 6 íntegro) só indican formación idioma e 
riscos. NON manipulación de alimentos.

* Os licitadores formularán a súa oferta económica polo importe 
alzado do Lote 6, (si ben deberá desglosarse en prezos unitarios para 
cada unha das accións formativas sen exceder en ningún caso do 
orzamento máximo de licitación nin para o total do Lote ni para cada 
unha das accións formativas que o integran. As ofertas que non 



engloben as tres accións formativas do lote ou que excedan do 
orzamento máximo de licitación establecido para o total do lote ou 
para cada unha das accións formativas, serán rexeitadas.

RECURSOS GALICIA SL

GESTIÓN PLUS SLU. 

MAGNAFOR QUALITAS SL

SELF EMPLOYMENT LIMANFER SL

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

 REQUERIR  a  GÁLICA  CONSULTORÍA  E  FORMACIÓN  S.  COOP.  GALEGA  a
subsanación, no prazo de tres días hábiles, dos defectos detectados na presentación
de  documentación  esixida  nas  cláusulas  11.A)  e  11.D)  do  prego  de  cláusulas
administrativas particulares que rexe a licitación.

 REXEITAR a proposta  (lotes  nº  5  e  nº  6)  presentada  pola  empresa HÉRCULES
FORMACIÓN SL.

 ADMITIR INICIALMENTE ás restantes empresas que presentaron oferta ao presente
procedemento.

Na  Mesa  de  Contratación  Permanente  celebrada  o  día  20/02/2018  dáse  conta  da
subsanación  solicitada  á  sociedade  GÁLICA CONSULTORÍA E  FORMACIÓN S.  COOP.
GALEGA e dada conta que presentou a documentación requirida nas cláusulas 11.A) e 11 D)
do  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rexe  a  licitación;  a  Mesa  de
Contratación Permanente, co voto favorable de todos os vocais asistentes, acordou a súa
admisión inicial. 

De seguido se procede en acto público á apertura de sobres B) ; resultando como segue:

-LOTE 1: Persoal experto en atención sociosanitaria
a persoas no domicilio (TOTAL 600 horas)

Tipo de licitación (sen IVE): 31.769,87 €

SELF EMPLOYMENT LIMANFER SL * Presenta documentación que queda 
pendente de revisión e informe técnico

-LOTE 2: Auxiliar de cociña e restauración (TOTAL
460 horas)

Tipo de licitación (sen IVE): 29.447,43 €

SELF EMPLOYMENT LIMANFER SL * Presenta documentación que queda 
pendente de revisión e informe técnico

-LOTE 5: Auxiliar de comercio, almacén e loxística
(TOTAL 390 horas)

Tipo de licitación (sen IVE): 22.637,03 €

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN * Presenta documentación que queda 
pendente de revisión e informe técnico

GÁLICA CONSULTORÍA E FORMACIÓN S. COOP.
GALEGA

* Presenta documentación que queda 
pendente de revisión e informe técnico

RILO MAQUINARIA SL * Presenta documentación que queda 



pendente de revisión e informe técnico

-LOTE 6: Formación transversal (TOTAL 465 horas) Tipo de licitación (sen IVE): 23.863,63 €

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN * Presenta documentación que queda 
pendente de revisión e informe técnico

TELEMÁTICA GALICIA SL * Presenta documentación que queda 
pendente de revisión e informe técnico

RECURSOS GALICIA SL * Presenta documentación que queda 
pendente de revisión e informe técnico

GESTIÓN PLUS SLU. * Presenta documentación que queda 
pendente de revisión e informe técnico

MAGNAFOR QUALITAS SL * Presenta documentación que queda 
pendente de revisión e informe técnico

SELF EMPLOYMENT LIMANFER SL * Presenta documentación que queda 
pendente de revisión e informe técnico

Na Mesa de Contratación permanente celebrada o día 13/03/2018 dáse conta do acordo
adoptado pola Xunta de Goberno Local o día 05/03/2018 polo que se declaran desertos os
lotes nº 3 e nº 4 (tendo en conta que non se recibiron ofertas en ambos casos) e inicio dunha
nova contratación os respecto de ditos lotes.

Dáse  conta  do  informe  técnico  que,  en  data  1/03/2018,  emite  a  técnica  coordinadora-
propospectora laboral do proxecto “ Ferrol Emprego Xuvenil”; no que consta o seguinte:

Formación idioma estranxeiro 20.144,63 €

Formación transversal.
Manipulación de alimentos

619,83 €

Formación transversal.
Prevención de riscos laborais

3.099,17 €



Proxecto: Ferrol Emprego Xuvenil

Nº do proxecto: 1178

Criterios de adxudicación Lotes 1 a 5

Criterios cuxa cuantificación depende dun xuízo de valor:

11.1.1 Proxecto xeral descritivo da xestión do servizo: Máximo 9 puntos

Os licitadores deberán achegar un proxecto técnico, segundo o Lote, coas súas propostas no que se recollerán 
como mínimo os seguintes datos:

 Medios persoais que se adscribirán ao cumprimento do presente contrato: máximo 3 puntos

Na proposta identificáranse as persoas implicadas na acción formativa (coordinador-es, docentes, titores
prácticas …) identificando o posto que desempeñarán e describindo individualmente e de forma 
detallada o seu perfil formativo e profesional (curriculum vitae). 

Para os docentes identificarase claramente o módulo formativo e a unidade formativa do programa que 
impartirán. 

 Instalacións, medios materiais, e empresas de prácticas a disposición do cumprimento do 
presente contrato, adecuados aos requirimentos dos correspondentes certificados de profesionalidade 
asociados aos itinerarios: máximo 3 puntos.

Nas propostas identificaranse as instalacións co seu equipamento, os medios materiais e didácticos 
dispoñibles, e as empresas de prácticas que intervirán no desenvolvemento da acción formativa.

Na proposta se farán constar as empresas/entidades onde se desenvolverán as prácticas profesionais
non laborais, debendo acreditarse documentalmente a existencia de instalacións propias ou de 
acordos para a súa realización noutras empresas/entidades por medio de compromisos firmados. 

 Programa formativo, plan de prácticas e metodoloxía a desenvolver na execución do contrato: 
máximo 3 puntos

Na proposta identificarase con detalle o programa formativo, desenvolvemento de accións, contido, 
metodoloxía e plan de prácticas que deberá estar de acordo cos contidos teóricos da acción formativa. 

No plan de prácticas indicarase unha previsión da distribución de alumnos/as por empresa/entidade 
proposta. Farase unha descrición da metodoloxía que se empregará en cada módulo e a súa 
adecuación cos obxectivos perseguidos. 

O proxecto descritivo deberá ter unha extensión máxima de 50 páxinas. As empresas adxudicatarias debrán 
axustarse á dita limitación.

Valoración propostas presentadas ao Lote 1: Persoal experto en atención sociosanitaria a persoas no 
domicilio

Unha vez analizadas as propostas recibidas a valoración é a seguinte:
Razón social Medios persoais Instalacións,

medios materiais e
empresas prácticas

Programa
formativo, plan de

prácticas e

Total



metodoloxía

Self Employment 
Limanfer, S.L.

2,5 1,5 2 6

A empresa presenta un currículo detallado e cunhas prescripcións do formador acordes coas establecidas no RD 
1379/2008, de 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional 
Servizos socioculturais e á comunidade, modificado polo RD 721/2011 de 20 de maio. A puntuación en medios 
persoais non é a máxima debido a que soamente nos ofrecen un docente para a impartición de todo o 
certificado.

Non fai unha descrición detallada das instalacións na que se impartirá a formación. Fai unha desagregación do 
equipamento pero non fai un detalle completo dos EPI´s necesarios. Soamente ofrece 2 empresas de prácticas 
para un total de 15 alumnos/as.

O programa formativo é o do certificado de profesionalidade. Non entra en detalle na metodoloxía a aplicar nin 
no plan de prácticas.

Valoración propostas presentadas ao Lote 2: Auxiliar de cociña e restauración

Unha vez analizadas as propostas recibidas a valoración é a seguinte:

Razón social Medios persoais
Instalacións,

medios materiais e
empresas prácticas

Programa
formativo, plan de

prácticas e
metodoloxía

Total

Self Employment 
Limanfer, S.L.

1,5 2 1,75 5,25

A empresa presenta un currículo detallado e cunhas prescripcións do formador acordes coas establecidas no RD 
1376/2008, de 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional 
Hostalería e turismo, modificado polo RD 619/2013 de 2 de agosto. A puntuación en medios persoais non é a 
máxima debido a que soamente nos ofrecen un docente para a impartición de todo o certificado e non consta 
experiencia docente.

Non fai unha descrición detallada das instalacións na que se impartirá a formación. Fai unha desgregación do 
equipamento pero non fai un detalle completo dos EPI´s necesarios. Ofrece 6 empresas de prácticas para un 
total de 15 alumnos/as.

O programa formativo é moi xeneralista pero con grandes similitudes co certificado de profesionalidade. Non 
entra en detalle na metodoloxía a aplicar nin no plan de prácticas.

Valoración propostas presentadas ao Lote 3: Especialista en preparación e venda de produtos cárnicos 
frescos

Sen ofertas.

Valoración propostas presentadas ao Lote 4: Especialista en preparación e venda de peixe fresco

Sen ofertas.

Valoración propostas presentadas ao Lote 5: Auxiliar de comercio, almacén e loxística



Unha vez analizadas as propostas recibidas a valoración é a seguinte:

Razón social Medios persoais

Instalacións,
medios materiais

e empresas
prácticas

Programa formativo, plan
de prácticas e
metodoloxía

Total

Fundación Laboral de la 
Construcción

2 1,5 1,5 5

Gálica Consultoría e 
Formación Soc. Coop. 
Galega

2 2 2,5 6,5

Rilo Maquinaria, S.L. 0,75 1,5 1,25 3,5

Polo que se refire á valoración de medios persoais:

 Fundación Laboral de la Construcción aporta un equipo de coordinación, titorías e docente amplo no 
seu conxunto, aínda que presenta un currículo resumido. Polo que refire ás prescripcións da formadora 
son acordes coas establecidas no RD 522/2011, de 31 de outubro, polo que se establecen os 
certificados de profesionalidade da familia profesional Comercio e Márketing. A puntuación neste 
apartado non é a máxima porque a pesares de contar cun equipo de persoas amplo, unha única 
docente sería a encargada de impartir todo o certificado e non presentan un currículo detallado.

 Gálica Consultoría e Formación Soc. Coop. Galega aporta un bo equipo de coordinación, titorías e con 
varios docentes, e cun currículo, aínda que resumido, entra algo en detalle. Polo que refire ás 
prescripcións das formadoras son acordes coas establecidas no RD 522/2011, de 31 de outubro, polo 
que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional Comercio e Márketing. Non 
obteñen a puntuación máxima debido a que o equipo de coordinación e titorías non é tan amplo coma 
noutras propostas e non presenta un currículo detallado do perfil formativo e profesional.

 Rilo Maquinaria, S.L. non presenta equipo de coordinación e titorias. Polo que se refire aos currículos, o 
da docente da parte teórica é moi resumido pero o do docente da parte práctica non describe o perfil 
formativo e de forma moi escasa describe o perfil profesional. Polo que refire ás prescripcións da 
formadora teórica son acordes coas establecidas no RD 522/2011, de 31 de outubro, polo que se 
establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional Comercio e Márketing, pero no 
caso do docente da parte práctica descoñécese se cumpre estos requisitos coa información facilitada.

Non obteñen a puntuación máxima debido ao pouco persoal implicado na acción formativa e debido a 
que non aportan currículo detallado dos docentes e, polo tanto, descoñécese se un deles cumpre coas 
prescripcións dos formadores para a impartición de certificados de profesionalidade da familia 
profesional de Comercio e Márketing.

Valoración de instalacións, medios materiais e empresas de prácticas:

 Fundación Laboral de la Construcción non propón instalacións para a impartición da formación a 
maiores do Centro de Emprego, fai unha descrición exhaustiva dos medios materiais e dos EPI´s a 
entregar aos alumnos/as. Presenta compromisos de prácticas soamente de 3 empresas para unha 
totalidade de 15 alumnos/as.

 Gálica Consultoría e Formación Soc. Coop. Galega propón para a realización da formación teórica o CIS 



Galicia pero non fai proposta para a impartición da parte práctica, fai unha descrición detallada dos 
medios materiais e dos EPI´s a entregar aos alumnos/as. Presenta compromisos de prácticas soamente 
de 3 empresas para unha totalidade de 15 alumnos/as.

 Rilo Maquinaria, S.L. propón para a impartición da formación as súas instalacións, tanto para a parte 
teórica coma para a parte práctica. Especifica a maquinaria a empregar na formación, pero non 
menciona o material didáctico nin os EPI´s a entregar aos alumnos/as. Non aporta compromisos 
asinados de empresas de prácticas, presenta un listado de empresas dispostas a acoller alumnos/as en 
prácticas.

Valoración do programa formativo, plan de prácticas e metodoloxía:

 Fundación Laboral de la Construcción, o programa formativo é o do certificado de profesionalidade pero
no fan referenza a que os módulos de carretillas elevadoras, traspalés e carretillas de man se impartan 
segundo a norma UNE. Entran en detalle no plan de prácticas pero a previsión de distribución de 
alumnos/as por empresa non está equilibrada, xa que popoñen 10 alumnos/as nunha única empresa e 
os restantes en dúas. Fan unha descrición metodolóxica sen entrar en demasiado detalle. 

 Gálica Consultoría e Formación Soc. Coop. Galega o programa formativo é o do certificado de 
profesionalidade e fan referenza a que os módulos de carretillas elevadoras, traspalés e carretillas de 
man se impartan segundo a norma UNE. Entran en detalle no plan de prácticas pero a previsión de 
distribución de alumnos/as por empresa inclúe empresas coas que non aportar compromiso de 
prácticas asinado. Fan unha descrición metodolóxica sen entrar en demasiado detalle. 

 Rilo Maquinaria, S.L. o programa formativo é o do certificado de profesionalidade e fan referenza a que 
os módulos de carretillas elevadoras, traspalés e carretillas de man se imparten segundo a norma UNE. 
O plan de prácticas é moi escaso e non presentan previsión de distribución de alumnos/as. A descrición 
metodolóxica é moi sinxela e breve. 

Criterios de adxudicación Lote 6

Criterios cuxa cuantificación depende dun xuízo de valor:

11.1.1 Proxecto xeral descritivo da xestión do servizo: Máximo 9 puntos

Os licitadores deberán achegar un proxecto técnico coas súas propostas no que se recollerán como mínimo os 
seguintes datos:

 Medios persoais que se adscribirán ao cumprimento do presente contrato: máximo 4 puntos

Na proposta identificáranse as persoas implicadas na acción formativa (coordinador-es, docentes, …) 
identificando o posto que desempeñarán e describindo individualmente e de forma detallada o seu 
perfil formativo e profesional (curriculum vitae). 

Para os docentes identificarase claramente o curso e o programa formativo que impartirán. 

 Instalacións e medios materiais, a disposición do cumprimento do presente contrato: máximo 2 
puntos.

Na proposta identificaranse as instalacións co seu equipamento, os medios materiais e didácticos 
dispoñibles.



 Programa formativo e metodoloxía a desenvolver na execución do contrato: máximo 3 puntos

Na proposta identificarase con detalle o programa formativo, desenvolvemento de accións, contido e 
metodoloxía que deberá estar de acordo cos contidos teóricos da acción formativa.

O proxecto descritivo deberá ter unha extensión máxima de 50 páxinas. As empresas adxudicatarias deberán 
axustarse á dita limitación.

Valoración propostas presentadas ao Lote 6: Formación transversal (formación en idioma estranxeiro, 
manipulación de alimentos e prevención de riscos laborais)

Unha vez analizadas as propostas recibidas a valoración é a seguinte:

Razón social Medios
persoais

Instalacións e
medios materiais

Programa formativo e
metodoloxía

Total

Fundación Laboral de la 
Construcción

2,5 2 1,75 6,25

Telemática Galicia, S.L. 3 1,75 2,5 7,25

Recursos Galicia, S.L. 4 1,75 2,5 8,25

Gestión Plus, S.L.U. 3,75 1,5 2,5 7,75

Magnafor Qualitas, S.L. Excluído 

Self Employment Limanfer, S.L. Excluído

Polo que se refire á valoración de medios persoais:

 Fundación Laboral de la Construcción aporta un bo equipo de coordinación e docente, aínda que 
presenta un currículo moi resumido. A puntuación neste apartado non é a máxima porque a pesares de
contar cun equipo de persoas amplo non presentan un currículo detallado.

 Telemática Galicia, S.L. presenta un amplo equipo de coordinación e docente. A puntuación neste 
apartado non é máxima xa que aportan currículo completo dos docentes pero non aporta currículo do 
equipo de coordinación.

 Recursos Galicia, S.L. presenta un amplo equipo de coordinación e docente. A puntuación neste 
apartado é máxima xa que aportan currículo compreto de toda a equipa.

 Gestión Plus, S.L.U. presenta un bo equipo de coordinación e docente e aportan currículo compreto de 
toda a equipa. A puntuación neste apartado non é máxima xa que en comparación con outras empresas
presentan un grupo de traballo menos amplo.

Valoración de instalacións e medios materiais:

 Fundación Laboral de la Construcción propón as instalacións do Centro de Emprego, fai unha descrición
moi detallada dos medios materiais. Obtén a puntuación máxima neste apartado.

 Telemática Galicia, S.L. propón as instalacións do Centro de Emprego, fai unha descrición detallada dos 
medios materiais. A puntuación neste apartado non é máxima xa que comparativamente con outras 
empresas oferta menos materiais didácticos.



 Recursos Galicia, S.L. propón as instalacións do Centro de Emprego, fai unha descrición detallada dos 
medios materiais. A puntuación neste apartado non é máxima xa que comparativamente con outras 
empresas oferta menos materiais didácticos.

 Gestión Plus, S.L.U. propón as instalacións do Centro de Emprego, fai unha descrición pouco detallada 
dos medios materiais. A puntuación neste apartado non é máxima xa que fai unha descrición mínima 
dos medios materiais.

Valoración do programa formativo e metodoloxía:

 Fundación Laboral de la Construcción o programa formativo dos cursos de inglés é moi xenérico, 
mentres que os programas de manipulación de alimentos e prevención de riscos laborais adáptanse a 
normativa vixente. Fan unha descrición metodolóxica sen entrar en demasiado detalle. A puntuación 
neste apartado non é a máxima debido a que o programa de inglés é moi xeral e a metodoloxía é moi 
xeral tamén.

 Telemática Galicia, S.L. propón contidos específicos de inglés para cada itinerario formativo, e os 
programas de manipulación de alimentos e prevención de riscos laborais adáptanse a normativa 
vixente. A formación en prevención de riscos laborais está homologada pola Fundación Laboral da 
Construcción, mediante unha colaboración cun Servizo de Prevención Alleo acreditado a tal efecto. Fan 
unha descrición metodolóxica sen entrar en demasiado detalle. A puntuación non é a máxima debido a 
que a metodoloxía non é moi concreta.

 Recursos Galicia, S.L. propón contidos específicos de inglés para cada itinerario formativo, e os 
programas de manipulación de alimentos e prevención de riscos laborais adáptanse a normativa 
vixente. Fan unha descrición metodolóxica sen entrar en demasiado detalle. A formación en prevención 
de riscos laborais está homologada pola Fundación Laboral da Construcción, mediante unha 
colaboración cun Servizo de Prevención Alleo acreditado a tal efecto. A puntuación non é a máxima 
debido a que a metodoloxía non é moi concreta.

 Gestión Plus, S.L.U. propón contidos específicos de inglés para cada itinerario formativo, e os programas
de manipulación de alimentos e prevención de riscos laborais adáptanse a normativa vixente. A 
formación en prevención de riscos laborais está homologada pola Fundación Laboral da Construcción, 
mediante un acordo de colaboración co Servizo de Prevención Alleo acreditado a tal efecto. Fan unha 
descrición metodolóxica sen entrar en demasiado detalle. A puntuación non é a máxima debido a que a 
metodoloxía non é moi concreta.

Empresas excluídas:

 Magnafor Qualitas, S.L. na formación transversal de Prevención de Riscos Laborais non indica que esta 
formación está homologada pola Fundación Laboral da Construcción, sendo este un requisito esixido.

 Self Employment Limanfer, S.L. na formación transversal de Prevención de Riscos Laborais non indica 
que esta formación está homologada pola Fundación Laboral da Construcción, sendo este un requisito 
esixido.

No anexo I de condicións particulares dos lotes do prego de prescripcións técnicas para a contratación por lotes 
dun servizo para a execución dos itinerarios formativos do proxecto Ferrol Emprego Xuvenil, en concreto no lote 
6: Formación transversal, e máis concretamente no apartado 6.3 de formación transversal de Prevención de 
Riscos Laborais figura que esta formación deberá estar homologada pola Fundación Laboral da Construcción.



Informo que este requisito de homologación é necesario pola demanda do mercado laboral, xa que as empresas 
precisan persoal con este tipo de cualificación para o desenvolvemento de actividades profesionais en 
numerosos sectores. 

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

 EXCLUIR do procedemento, para o LOTE 6, ás empresas Magnafor Qualitas, S.L e
Self Employment Limanfer, S.L; polos motivos indicados pola técnica coordinadora-
propospectora laboral do proxecto “ Ferrol Emprego Xuvenil” no seu informe de data
1/03/2018.

 PONDERAR o contido dos sobres B), para os lotes 1, 2, 5 e 6, coa puntuación que
detalla a técnica coordinadora no seu informe de data 1/03/2018.

De seguido se procede á apertura dos sobres C); resultando como segue:

-LOTE 1: Persoal experto
en atención

sociosanitaria a persoas
no domicilio (TOTAL 600

horas)

Tipo de licitación (sen IVE): 31.769,87 €

SELF EMPLOYMENT
LIMANFER SL

 Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen IVE, de 30.181,87 
.€

 Non achega compromiso de contratación na que figure o número de 
persoas do total do alumnado que remate o curso que se compromete a 
contratar por si mesma ou chegando a acordos con uttras empresas. 

-LOTE 2: Auxiliar de
cociña e restauración

(TOTAL 460 horas)

Tipo de licitación (sen IVE): 29.447,43 €

SELF EMPLOYMENT
LIMANFER SL

 Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen IVE, de 26.502,68 
€

 Non achega compromiso de contratación na que figure o número de 
persoas do total do alumnado que remate o curso que se compromete a 
contratar por sí mesma ou chegando a acordos con outras empresas. 

-LOTE 5: Auxiliar de
comercio, almacén e
loxística (TOTAL 390

horas)

Tipo de licitación (sen IVE): 22.637,03 €

FUNDACIÓN LABORAL
DE LA CONSTRUCCIÓN 

 Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen IVE, de 22.575,00 
€

 Non achega compromiso de contratación na que figure o número de 
persoas do total do alumnado que remate o curso que se compromete a 
contratar por ií mesma ou chegando a acordos con outras empresas. 



GÁLICA CONSULTORÍA E
FORMACIÓN S. COOP.

GALEGA

 Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen IVE, de 18.500,00 
€

 Non achega compromiso de contratación na que figure o número de 
persoas do total do alumnado que remate o curso que se compromete a 
contratar por sií mesma ou chegando a acordos con outras empresas. 

RILO MAQUINARIA SL  Que oferta o seguinte prezo para o Lote 5:

o A) prezo sen IVE formación: 14.310 €
o B) prezo sen IVE aluguer instalacións: 960 €
o C) prezo sen IVE aluguer maquinaria para formación práctica: 

975 €
o D) prezo sen IVE material no inventariable: 900 €
o E) IVE (b+c+d): 595,35  (21%)€
o F) Total (A+B+C+D+E): 17.740,35 €

Nota1: O importe anterior contempla a impartición da parte teórica nas instalacións
do Centro de Emprego do Concello de Ferrol, se fose preciso impartila nas 
instalacións de Rilo Maquinaria Sl en Ctra Catabois km 3,7, como a parte práctica 
o coste total incrementaríase en 2.280  + IVE (21%).€

Nota2: Rilo Maquinaria SL comprométese a manter a presente oferta por un prazo
mínimo de tres meses dende a apertura da proposición.

 Achega compromiso de contratación de 1 persoa do total do alumnado 
que remate o curso que se compromete a contratar por si mesma ou 
chegando a acordos con outras empresas. 

-LOTE 6: Formación
transversal (TOTAL 465

horas)

Formación
idioma

estranxeiro

20.144,63 €

Formación
transversal.

Manipulación
de alimentos

619,83 €

Formación
transversal.

Prevención de
riscos laborais

3.099,17 €

Tipo de licitación (sen IVE): 23.863,63 €

FUNDACIÓN LABORAL
DE LA CONSTRUCCIÓN 

 Que oferta o prezo, sen IVE, para o Lote 6, de 18.897,00 €

o Formación idioma estranxeiro: prezo unitario, sen IVE, 15.850 €
o Formación transversal. Manipulador alimento: prezo unitario, 

sen IVE, 609 €

o Formación transversal. Prevención riscos laborais: prezo 
unitario, sen IVE, 2.438 €

TELEMÁTICA GALICIA SL  Que oferta o prezo, sen IVE, para o Lote 6, de 19.875 €
o Formación idioma estranxeiro: prezo unitario, sen IVE, 16.770 €
o Formación transversal. Manipulador alimento: prezo unitario, 

sen IVE, 525 €



o Formación transversal. Prevención riscos laborais: prezo 
unitario, sen IVE, 2.580 €

RECURSOS GALICIA SL  Que oferta o prezo, sen IVE, para o Lote 6, de 23.600 €
o Formación idioma estranxeiro: prezo unitario, sen IVE, 20.000 €
o Formación transversal. Manipulador alimento: prezo unitario, 

sen IVE, 600 €

o Formación transversal. Prevención riscos laborais: prezo 
unitario, sen IVE, 3.000 €

GESTIÓN PLUS SLU.  Que oferta o prezo, sen IVE, para o Lote 6, de 23.150 €
o Formación idioma estranxeiro: prezo unitario, sen IVE, 19.500 €
o Formación transversal. Manipulador alimento: prezo unitario, 

sen IVE, 600 €

o Formación transversal. Prevención riscos laborais: prezo 
unitario, sen IVE, 3.050,00 €

O expediente pasa a informe técnico respecto dos criterios establecidos nos pregos para o
sobre C).

Na sesión celebrada pola Mesa de Contratación permanente o día 27/03/2018, dase
Dase  conta  do  informe técnico  que,  en  data  23/03/2018,  emite  a  técnica  coordinadora-
prospectora laboral do proxecto Ferrol Emprego Xuvenil ; no que consta o seguinte:“ ”



Proxecto: Ferrol Emprego Xuvenil. Nº do proxecto: 1178

Criterios de adxudicación Lotes 1 a 5
1.1.2 Criterios cuantificables de xeito automático: Máximo 11 puntos

 Oferta económica: máximo 9 puntos
Asignarase a puntuación máxima prevista neste apartado á oferta económica máis vantaxosa, 
puntuándose as demais ofertas de xeito proporcional segundo a seguinte fórmula:

(Tipo de licitación- oferta empresa) x (Puntos do criterio – 1)

---------------------------------------------------------------------------------- +1

Tipo de licitación – Límite da baixa

Sendo: 

Tipo de licitación: prezo máximo establecido no prego de condicións.

Oferta da empresa: a contía económica ofertada pola empresa.

Puntos de criterio: os asignados ao criterio en cuestión.

Límite da baixa: O establecido polo artigo 85 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo 
que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. Se entre as 
ofertas presentadas houbera, algunha ou varias, en situación de presunción de temeridade e á 
algunha ou varias se lle aceptase a oferta, o límite da baixa pasará a ser a oferta máis barata das 
aceptadas. 

 Compromiso de contratación do alumnado que remate cada un dos cursos, máximo 2 
puntos

De 1 persoa 0,5 puntos

De 2 persoas 1 punto

De 3 persoas 1,5 puntos

De 4 ou máis persoas 2 puntos

Valoración propostas presentadas ao Lote 1: Persoal experto en atención sociosanitaria a persoas 
no domicilio

Unha vez revisadas as propostas recibidas a valoración é a seguinte:

Razón social Oferta
económica

Tipo de
licitación

Valoración

Oferta económica
Compromiso

de
contratación

Total

Self Employment 
Limanfer, S.L.

30.181,87 € 31.769,87 € 2,6 0 2,6

A empresa non incurre en baixa temeraria segundo o establecido polo artigo 85 do real Decreto 



1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da lei de Contratos das 
Administracións Públicas. 

Non presenta compromiso de contratación.

Valoración propostas presentadas ao Lote 2: Auxiliar de cociña e restauración

Unha vez revisadas as propostas recibidas a valoración é a seguinte:

Razón social Oferta
económica

Tipo de
licitación

Valoración

Oferta económica
Compromiso

de
contratación

Total

Self Employment 
Limanfer, S.L.

26.502,68 € 29.447,43 € 4,2 0 4,2

A empresa non incurre en baixa temeraria segundo o establecido polo artigo 85 do real Decreto 
1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da lei de Contratos das 
Administracións Públicas. 

Non presenta compromiso de contratación.

Valoración propostas presentadas ao Lote 3: Especialista en preparación e venda de produtos 
cárnicos frescos

Sen ofertas.

Valoración propostas presentadas ao Lote 4: Especialista en preparación e venda de peixe fresco

Sen ofertas.

Valoración propostas presentadas ao Lote 5: Auxiliar de comercio, almacén e loxística

Seguindo indicacións do Servizo de contratación a empresa Rilo Maquinaria, S.L. queda excluída do Lote 5, 
polo que non se ten en conta nos cálculos realizados a continuación.

Unha vez revisadas as propostas recibidas a valoración é a seguinte:

Razón social
Oferta

económica
Tipo de licitación

Valoración

Oferta económica
Compromiso de

contratación
Total

Fundación Laboral 
de la Construcción

22.575,00 €

22.637,03 €

1,11 0 1,11

Gálica Consultoría 
e Formación Soc. 
Coop. Galega

18.500,00 € 8,23 0 8,23

Ningunha das empresas incurre en baixa temeraria segundo o establecido polo artigo 85 do real Decreto 
1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da lei de Contratos das 



Administracións Públicas. 

Ningunha empresa ofertante presenta compromiso de contratación.

Criterios de adxudicación Lote 6
11.2.2 Criterios cuantificables de xeito automático: Máximo 11 puntos

 Oferta económica: máximo 11 puntos
Asignarase a puntuación máxima prevista neste apartado á oferta económica máis vantaxosa, 
puntuándose as demais ofertas de xeito proporcional segundo a seguinte fórmula:

(Tipo de licitación- oferta empresa) x (Puntos do criterio – 1)

---------------------------------------------------------------------------------- +1
Tipo de licitación – Límite da baixa

Sendo: 

Tipo de licitación: prezo máximo establecido no prego de condicións.

Oferta da empresa: a contía económica ofertada pola empresa.

Puntos de criterio: os asignados ao criterio en cuestión.

Límite da baixa: O establecido polo artigo 85 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo 
que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. Se entre as 
ofertas presentadas houbera, algunha ou varias, en situación de presunción de temeridade e á 
algunha ou varias se lle aceptase a oferta, o límite da baixa pasará a ser a oferta máis barata das 
aceptadas. 

Valoración propostas presentadas ao Lote 6: Formación transversal (formación en idioma 
estranxeiro, manipulación de alimentos e prevención de riscos laborais)

Unha vez analizadas as propostas recibidas a valoración é a seguinte:

Razón social Oferta económica
Tipo de licitación

Valoración

TotalOferta económica

Fundación Laboral de la 
Construcción

18.897,00 €

23.863,63 €

10,39 10,39

Telemática Galicia, S.L 19.875,00 € 8,54 8,54

Recursos Galicia, S.L. 23.600,00 € 1,5 1,5

Gestión Plus, S.L.U. 23.150,00 € 2,35 2,35

Todas as ofertas recibidas son inferiores aos tipos de licitación parcial comtemplados dentro de este Lote.

Ningunha das empresas incurre en baixa temeraria segundo o establecido polo artigo 85 do real Decreto 
1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da lei de Contratos das 
Administracións Públicas. 



En conclusión, unha vez obtidas as valoracións dos sobres B e C a valoración final é a seguinte:

Razón social
Lote 1 Lote 2 Lote 5 Lote 6

TOTAL
Sobre B Sobre C Sobre B Sobre C Sobre B Sobre C Sobre B Sobre C

Lote 1 Self Employment Limanfer, S.L. 6,00 2,60 8,60 Lote 1
Lote 2 Self Employment Limanfer, S.L. 5,25 4,20 9,45 Lote 2

Lote 5
5,00 1,11 6,11

Lote 5

6,50 8,23 14,73

Lote 6
6,25 10,39 16,64

Lote 6Telemática Galicia S L 7,25 8,54 15,79
Recursos Galicia S L 8,25 1,50 9,75
Gestión Plus S L U 7,75 2,35 10,10

Fundación Laboral de la 
Construcción
Gálica Consultoría e formación 
Soc. Coop. Galega

Fundación Laboral de la 
Construcción

Polo tanto, as empresas mellor puntuadas por lote serían as seguintes:
Lote 1: Persoal experto en atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
Empresa: Self Employment Limanfer, S.L.
Lote 2: Auxiliar de cociña e restauración.
Empresa: Self Employment Limanfer, S.L.
Lote 5 : Auxiliar de comercio, almacén e loxística.
Empresa (para todos os escenarios contemplados): Gálica Consultoría e Formación Sociedade Cooperativa 
Galega.
Lote 6: Formación transversal (formación en idioma estranxeiro, manipulación de alimentos e prevención 
de riscos laborais)
Empresa: Fundación Laboral da Construcción.

Considerando o anterior; a Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable de todos os vocais
asistentes, acordou:

 Tendo  en  conta  as  puntuacións  que  constan  no  informe  técnico  de  data  23/03/2018;
CLASIFICAR  as  ofertas  presentadas  para  cada  Lote  e  REQUERIR,  ás  empresas  que
acadaron a mellor clasificación en cada un deles, a documentación que o prego que rexe a
licitación establece na súa cláusula 21;  advertíndolles das consecuencias da presentación
defectuosas, fóra de prazo ou da non presentación da documentación requirida. As empresas
propostas son:

LOTE 1: Persoal experto en atención sociosanitaria a 
persoas no domicilio: 

Self Employment Limanfer, S.L

-LOTE 2: Auxiliar de cociña e restauración: Self Employment Limanfer, S.L



-LOTE 5: Auxiliar de comercio, almacén e loxística : Gálica Consultoría e Formación Soc. Coop. Galega

-LOTE 6: Formación transversal: Fundación Laboral de la Construcción

Na  sesión  celebrada  pola  mesa  de  Contratación  o  día  27  /04/2018  dáse  conta  de  toda  a
documentación  requirida  e  informes  técnicos  de  revisión  da  acreditación  de  solvencias  técnicas,
correspondentes ás empresas propostas para a adxudicación de cada lote obxecto de licitación:

LOTE 1: Persoal experto en atención sociosanitaria a persoas
no domicilio 

Self Employment Limanfer, S.L

-LOTE 2: Auxiliar de cociña e restauración Self Employment Limanfer, S.L

Revisada a documentación; a Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable de todos
os vocais asistentes, acordou:

 CALIFICAR  favorablemente  a  documentación  presentada  pola  empresa  proposta
para  a  adxudicación;  agás  a  correspondente  á  cláusula  21.E.1)  “acreditación  da
solvencia económica e financeira  ” [Non queda acreditado o depósito das contas
no  Rexistro  Mercantil  nin  o  acordo  de  aprobación  delas]  e  cláusula  21.E.2)
“acreditación da solvencia técnica” [segundo informe da Técnica coordinadora–
Prospectora laboral do proxecto “Ferrol Emprego Xuvenil” que se incorpora ao
expediente:  os  certificados  de  boa  execución  non  conteñen  os  requisitos
esixidos nos pregos ]  e tendo en conta que no bastanteo de poderes achegado
constan  dous  representantes  mancomunados,  a  empresa  deberá  aportar  unha
declaración  responsable na  que  a  apoderada  mancomunada  que  consta  na
escritura de constitución, de data 21/05/2009 co nº de protocolo 882, manifeste que
ratifica a oferta presentada polo único apoderado mancomunado asinante, así como
toda a documentación e declaracións aportadas nesta licitación pola única empresa
que presentou oferta.

Para a subsanación de ditos defectos se lle concede un prazo de TRES DÍAS HÁBILES.

-LOTE 5: Auxiliar de comercio, almacén e 
loxística:

Gálica Consultoría e Formación Soc. Coop.
Galega

Revisada a documentación; a Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable de todos
os vocais asistentes, acordou:

 CALIFICAR  favorablemente  a  documentación  presentada  pola  empresa  proposta
para  a  adxudicación;  agás  a  correspondente  á  cláusula  21.E.2)  “acreditación  da
solvencia  técnica”  [segundo  informe  da  Técnica  coordinadora–Prospectora
laboral do proxecto “Ferrol Emprego Xuvenil” que se incorpora ao expediente:
os  certificados  de  boa  execución  non  conteñen  os  requisitos  esixidos  nos
pregos] 



Para a subsanación de dito defecto se lle concede un prazo de TRES DÍAS HÁBILES.

-LOTE 6: Formación transversal: Fundación Laboral de la Construcción

Revisada a documentación; a Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable de todos
os vocais asistentes, acordou:

 CALIFICAR  favorablemente  a  documentación  presentada  pola  empresa  proposta
para  a  adxudicación;  agás  a  correspondente  á  cláusula  21.E.1)  “acreditación  da
solvencia económica  e  financeira  ” [NON  queda  acreditado  que  as  copias  da
documentación  aportada  ao  Concello  de  Ferrol  se  correspondan  cos
documentos  efectivamente  presentados  no  Rexistro  de  Fundacións  que
constan relacionados no xustificante do Rexistro electrónico citado] e cláusula
21.E.2)  “acreditación  da  solvencia  técnica”  [segundo  informe  da  Técnica
coordinadora–Prospectora laboral do proxecto “Ferrol Emprego Xuvenil” que
se incorpora ao expediente: os certificados de boa execución non conteñen os
requisitos esixidos nos pregos] 

Para a subsanación de ditos defectos se lle concede un prazo de TRES DÍAS HÁBILES.

Na Mesa de Contratación Permanente celebrada o dia 22/05/2018 dase conta en cada
lote obxecto de licitación  da documentación requirida  e  da presentada para acreditar  as
respectivas solvencias: 

LOTE 1: Persoal experto en atención sociosanitaria a persoas
no domicilio 

Self Employment Limanfer, S.L

-LOTE 2: Auxiliar de cociña e restauración Self Employment Limanfer, S.L

Revisada a documentación presentada en prazo de subsanación; a Mesa de Contratación
Permanente, co voto favorable de todos os vocais asistentes, acordou:

 CALIFICAR  favorablemente  a  documentación  presentada  pola  empresa  proposta
para a adxudicación relativa á acreditación da súa solvencia técnica (cláusula 21.E.2)
así como a declaración responsable esixida.

Respecto da acreditación da súa solvencia económica e financeira  (cláusula 21E.1)”
queda  pendente  de  adoptar  calquer  acordo  á  espera  dunha  revisión  técnica  máis
detallada da documentación presentada por parte da Intervención Municipal.

-LOTE 5: Auxiliar de comercio, almacén e 
loxística:

Gálica Consultoría e Formación Soc. Coop.
Galega



Revisada a documentación presentada en prazo de subsanación; a Mesa de Contratación
Permanente, co voto favorable de todos os vocais asistentes, acordou:

 CALIFICAR  favorablemente  a  documentación  presentada  por  GÁLICA
CONSULTORÍA E FORMACIÓN SOC. COOP. GALEGA relativa á acreditación da
súa solvencia técnica (cláusula 21.E.2) e propoñer á adxudicación de dito lote ao seu
favor. 

-LOTE 6: Formación transversal: Fundación Laboral de la Construcción

Revisada a documentación presentada en prazo de subsanación; a Mesa de Contratación 
Permanente, co voto favorable de todos os vocais asistentes, acordou:

 CALIFICAR favorablemente a documentación presentada pola FUNDACIÓN 
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN relativa á acreditación da súa solvencia 
económica e financeira (cláusula 21.E.1) e da relativa á acreditación da súa solvencia
técnica (cláusula 21.E.2) e propoñer á adxudicación de dito lote ao seu favor. 

Na sesión celebrada pola mesa de Contratación Permanente o día 29/05/2018, dase 
conta da revisión favorable da documentación presentada pola empresa Self Employment 
Limanfer SL para acreditar a súa solvencia económica e financeira con motivo da 
adxudicación dos lotes: 

LOTE 1: Persoal experto en atención sociosanitaria a persoas no domicilio 

-LOTE 2: Auxiliar de cociña e restauración

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

CALIFICAR favorablemente a documentación presentada pola empresa Self  Employment
Limanfer  SL  relativa  á  acreditación  da  súa  solvencia  económica  e  financeira” (cláusula
21E.1) e, considerando o acordo adoptado na sesión anterior respecto da referida empresa,
propoñer  á  adxudicación  dos lotes  1  e  2  ao seu favor.dase conta da documentación
presentada pola empresa Self Employment Limanfer SL , con motivo da adxudicación
dos lotes 1 e 2

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

PRIMEIRO.- Declarar desertos os lotes 3 e 4, pola non presentación de ningunha
oferta.

SEGUNDO.-  Excluír da presente licitación ás empresas HERCULES FORMACIÓN,
S.L. para os lotes 5 e 6, así como excluír para o lote 6 ás empresas MAGNAFOR
QUALITAS, S.L. e SELF EMPLOYMENT LIMANFER, S.L., polas razóns expostas na
parte expositiva.



TERCEIRO.- Adxudicar os lotes 1 e 2 do contrato correspondente ao “SERVIZO DE
EXECUCIÓN  DOS  ITINERARIOS  FORMATIVOS  DO  PROXECTO  FERROL  EMPREGO
XUVENIL” (Expte.: AV 02104 17/37)  á empresa SELF EMPLOYMENT LIMANFER,
S.L.  (CIF.:  B-70212956),  polo  prezo  de  30.181,87  €  sen  IVE;  36.519,46  €,  IVE
incluído, e 6.338,08 en concepto de IVE en canto ao Lote nº 1, e 32.068,25 € IVE
incluído; 26.502,68 € sen IVE, e 5.565,56 € en concepto de IVE, para o Lote nº 2;
todo iso con suxeición ós pregos de cláusulas que rexen o presente contrato e consonte a
súa oferta.

CUARTO.- Adxudicar  o  Lote  nº  5  do  contrato  correspondente  ao  “SERVIZO  DE
EXECUCIÓN  DOS  ITINERARIOS  FORMATIVOS  DO  PROXECTO  FERROL  EMPREGO
XUVENIL” (Expte.: AV 02104 17/37) á empresa GÁLICA CONSULTORÍA E FORMACIÓN,
SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA , polo prezo de 18.500,00 €, exenta de IVE, todo iso
con suxeición ós pregos de cláusulas que rexen o presente contrato e consonte a súa oferta.

QUINTO.- Adxudicar o Lote nº 6 do contrato correspondente ao “SERVIZO DE EXECUCIÓN
DOS  ITINERARIOS  FORMATIVOS  DO  PROXECTO  FERROL  EMPREGO  XUVENIL”
(Expte.:  AV 02104 17/37)  á empresa FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN,
polo prezo de 22.575,00 exenta de IVE, todo iso con suxeición ós pregos de cláusulas que
rexen o presente contrato e consonte a súa oferta.

SEXTO.- FORMALIZAR os contratos no prazo máximo de quince días hábiles seguintes a
aquél en que se reciba a notificación da adxudicación a os licitadores e candidatos.

SÉTIMO..  DESIGNAR,  de  acordo  co  establecido  na  cláusula  31  do  prego  de
cláusulas administrativas, responsable do contrato correspondente ao “SERVIZO DE
EXECUCIÓN  DOS  ITINERARIOS  FORMATIVOS  DO  PROXECTO  FERROL  EMPREGO
XUVENIL” (Expte.: AV 02104 17/37) á funcionaria municipal dona Ana Alonso Yáñez,
xefa de Negociado de Emprego”.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade,  acordou  a  aprobación  da  proposta  anteriormente
transcrita, agás o punto primeiro que non procede.

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

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

  D. Jorge Juan Suárez Fernández        D. Leopoldo Moure García


