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

No Pazo Municipal de Ferrol, sendo as dez horas  e nove minutos
do día  2 de xullo de 2018, reuniuse a Xunta de Goberno Local, en
primeira convocatoria, baixo a Presidencia do Iltmo. Sr.  Don 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 Celeiro e
Don  Luís  Miguel  Victoria  Gallego .  DISCULPAN:  dona  Saínza  Ruíz
Ferreño. Asistidos polo Secretario Accidental don Rogelio Cenalmor
Palanca  e  polo  Interventor  Municipal  Don  Vicente  José  Calvo  del
Castillo, ó obxecto de celebrar sesión ordinaria correspondente a
este día, adoptándose os seguintes acordos:

1.  APROBACIÓN,  SE  PROCEDE  DO  BORRADOR  DA  ACTA  DA  SESIÓN
ANTERIOR. A Xunta de Goberno  Local, en  votación ordinaria  e  por
unanimidade,  acordou  a  aprobación  da  acta  da  sesión  anterior,
celebrada o 25 de xuño de 2018 (ordinaria).

2. PROPOSTA DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS
DOS COMEDORES SENIOR. Examinada a proposta que eleva a Concelleira
Delegada da Área de Mocidade, Benestar Social, Igualdade e Muller,
que textualmente di:

“O Concello Pleno en sesión do día 29 de abril de 2009 aprobou o
regulamento de réxime interior para os comedores. Con data 18 de xuño
de 2012 a Xunta de Goberno Local aprobou as bases reguladoras de
concesión de axudas económicas para o acceso das persoas maiores aos
comedores senior. Posteriormente, a Xunta de Goberno Local con data 2
de maio de 2016 aprobou a modificación do artigo 3 das anteriores
bases.

Dende estas datas as circunstancias variaron e faise necesario
proceder a unha modificación das ditas bases nos seguintes puntos.

1º) No punto 3 apartado relativo á participación das persoas
usuarias no financiamento, de xeito que a táboa sexa a seguinte:

Participación das persoas usuarias no financiamento:

 Subvención de acordo coa seguinte táboa:

Capacidade ecónomíca Porcentaxe 
correspondente ao 
Concello

Participación no custo 
do servizo da persoa. 
Porcentaxe que 
corresponde á persoa 
beneficiaria



Menor do 0,80 IPREM 100,00 % 0,00 %

Maior do 0,80 IPREM e menor ou igual a 1,50 
IPREM

90,00 % 10,00 % 

Maior do 1,50 e menor ou igual a 2 IPREM 80,00 % 20,00 %

Maior de 2 e menor ou igual a 2,50 IPREM 70,00 % 30,00 %

Maior de 2,50 IPREM 60,00 % 40,00 %

2º) No punto 3 no apartado referido á “Pérdida da condición de
usuario/a”, de xeito que quede redactado da seguinte maneira: 

 A vixencia da concesión da axuda ao comedor queda condicionada
ás revisións do departamento de Benestar Social segundo se estimen
oportunas.

Polo  exposto,  a  concelleira  delegada  de  Benestar  Social,
proponlle  á  Xunta  de  Goberno  Local  a  aprobación  das  anteriores
modificacións das Bases reguladoras da concesión de axudas económicas
para  o  acceso  das  persoas  maiores  aos  comedores  senior,  e  a
publicación íntegra das ditas Bases no BOP”.

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

3. PROPOSTA DE DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO
POLA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO POLÍGONO AEI-5 XOANE FRONTE Ó ACORDO DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 13.11.2017 E OUTORGAR PRAZO PARA EXECUCIÓN
VOLUNTARIA DA REPARACIÓN DOS VICIOS OCULTOS. Examinada a proposta que
eleva a Concelleira de Urbanismo e Mobilidade, que textualmente di:

“Con  data  do  28.06.2018,  o  Xefe  do  Servizo  de  Urbanismo  e  Infraestruturas  emitiu  o  seguinte
informe-proposta:

“ ANTECEDENTES:

1.- O 23.09.2009 asínase acta de recepción parcial das obras de urbanización da AEI-5 Xoane.

2.- O 27.08.2015, o enxeñeiro industrial municipal emite o seguinte informe:

“INFORME: O 21/08/2015 tiven coñecemento do afundimento nunha parte da beirarrúa pertencente á
área de execución integral AEI-5 Xoane, que dá fronte ao camiño do Sarxento; sobre este feito informo:

- Na visita de inspección puiden comprobar o afundimento dunha zona ampla desta beirarrúa a carón
do  edificio.  No  seu  punto  máis  desfavorable  o  afundimento  alcanza  aproximadamente  os  9  cm.;
achego as fotografías.



- Asemade, puiden comprobar que este afundimento modificou a pendente da beirarrúa de xeito que
nestes momentos a auga de choiva que circule por ela iría cara este edificio en lugar de ir cara á zona
axardinada ao exterior, cos problemas de humidades que iso podería ocasionar; achego a fotografía.

- Asemade, en virtude ao deseño da edificación que consta no proxecto técnico que hai no expediente
de Licenzas con núm. P 8/07, no que o faldón exterior da fachada estaría apoiado sobre o terreo da
urbanización, este afundimento podería ser o causante da greta horizontal que existe actualmente na
fachada. No seu punto máis desfavorable a greta alcanza entorno aos 3,5 cm.; achego as fotografías.

- A Xunta de compensación AEI-5 Xoane executou as obras de urbanización neste ámbito.

- O 23/09/2009 asinouse a Acta de recepción parcial da urbanización do ámbito da AEI-5 Xoane.

- O 14/11/2011 a Xunta de goberno local aprobou a recepción parcial destas obras de urbanización.

- Desde a recepción destas obras, non tiven coñecemento dun uso inapropiado desta beirarrúa, polo
que aparentemente estas deficiencias son debidas  a vicios ocultos  que presenta  o subsolo  desta
urbanización.

- Segundo o artigo 236 do RDL 3/2011 polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do
Sector Público, o artigo 219 da Lei 30/2007 de Contratos do sector público (agora derrogado), e o
artigo 148 do RDL 2/2000 polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público
da  Ley  (agora  tamén derrogado),  o  contratista  responderá  dos  vicios  ocultos  que  se  manifesten
durante o prazo de 15 anos a contar desde a recepción da obra. 

CONCLUSIÓN:  Nesta  situación,  propoño  que  se  dea  traslado  destas  deficiencias  á  Xunta  de
compensación  AEI-5  Xoane  para  que  responda  dos  danos  e  prexuízos  que  se  manifestan  na
urbanización da AEI-5 Xoane, e adopte as medidas correspondentes para corrixir estas anomalías.

Así mesmo propoño dar traslado destas deficiencias á sección de Servizos para o seu coñecemento e
efectos.”

3.- O 11.08.2017, o xefe da Oficina Técnica de Urbanismo e o enxeñeiro industrial municipal emiten o
seguinte informe:

“Antecedentes  

Consta  informe  do enxeñeiro  industrial  de Urbanismo de data  27 de agosto de 2015  en relación con  esta
patoloxía de afundimento de beirarrúas en torno ao edificio situado na rúa Isaac Díaz Pardo nº 1 a 3.  No
referido informe propoñíase no apartado de conclusións dar traslado das deficiencias detectadas á “Xunta de
Compensación AEI-5 Xoane”, que foi quen executou as obras de urbanización, para que respondese dos danos e
prexuízos  que se  manifestaban  na urbanización e adoptase  as  medidas correspondentes  para  corrixir  estas
anomalías.

 Informe  

Con data 4 de agosto de 2017, e a requirimento da Concelleira Delegada de Urbanismo, Mobilidade, Vivenda e
Rehabilitación, realizamos unha visita ao edificio situado na rúa Isaac Díaz Pardo nº 1 a 3, da AEI-5, co obxecto de
inspeccionar o estado do propio edificio e a urbanización circundante.

No momento de realizar a visita atopábase presente no lugar persoal de Emafesa, en relación cunha fuga que tiñan
descuberto na rede de auga potable no cruce da rúa Isaac Díaz Pardo coa rúa Porta de Neira. Infórmannos que a
fuga fora reparada o día anterior, estando en execución o recheo da zona de traballo para repoñer o firme do vial.



Varios propietarios de vivendas no inmoble de referencia manifestan que en días previos á visita se estaba a producir
unha importante entrada de auga nas dúas plantas de garaxe no soto do edificio. Amosan vídeo ilustrativo do feito, e
compróbanse in situ as pegadas da presencia de auga e lama que aínda son apreciables nos sotos. Especialmente
salientable é o nivel que acadou a auga no foxo do montacoches, o cal estaba cheo na súa totalidade.

Infórmannos os veciños de que a acumulación de auga no soto 2 produciuse cando unha das súas bombas de drenaxe
deixou de funcionar ao atascarse coa lama que arrastraba a auga.

A auga entraba nos sotos principalmente polas xuntas de formigonado dos muros, así como na xunta entre soleira e
muros, e facíao cunha forza notable, o que fai presupoñer unha considerable altura de auga no exterior do muro para
xenerar semellante presión. A entrada de auga producíase prácticamente por todo o perímetro da edificación nas
plantas de soto, e non localizadamente na zona máis próxima á fuga de auga.

Informannos os veciños de que ao amañarse a fuga na rede de abastecemento deixou de entrar auga nos sotos do
edificio, agás na esquina das rúas Porta de Neira con Isaac Díaz Pardo, onde se sitúa a arqueta de saneamento que
rompeu debido ao asentamento do terreo, e por onde se estaba a producir un refluxo das augas.

Por outra banda, apréciase unha patoloxía xeneralizada no perímetro da edificación consistente no afundimento do
terreo que rodea o edificio, coas conseguintes consecuencias sobre a urbanización circundante e o propio edificio:

 Apréciase un importante afundimento, duns 20 cm, dunhas pezas de bordo e parte da rampla exterior de
baixada  ao  garaxe  que  se  produciu  dúas  ou  tres  semanas  antes  da  fuga  de  auga.  Estes  elementos
construtivos, de acordo coas manifestacións dos veciños, descenderon bruscamente nun curto período de
tempo, o que fai pensar que baixo ela se produciu un lavado ou asentamento do terreo, quedando a rampla e
bordo sen apoio, e descendendo cando chegou ao seu límite de resistencia mecánica.

 Afundíu así mesmo o xardín a carón da rampla levando cara abaixo e deformando a Instalación Receptora
Común (IRC) de gas natural.

 Afundimento duns centímetros na beirarrúa en boa parte do perímetro do edificio, e con ela, de parte da folla
exterior da fachada, que aparentemente se apoiaba neste elemento da urbanización. No estremo sur do
edificio (zona curva) xa se levaron a cabo reparacións na greta orixinada no cerramento por este problema.
Nesta zona a banda inferior da fachada non só decendeu uns centímetros acompañando á beirarrúa, senón
que tamén está lixeiramente xirada cara ao exterior. Este mesmo problema de rotura e baixada da folla
exterior se produce tamén na fachada posterior do edificio cara aos xardíns privados.

 Afección ás instalacións existentes no perímetro do edificio: rotura completa dunha arqueta de saneamento
coa conseguinte fuga de auga baixo a beirarrúa, rotura parcial de outras arquetas, afección ás IRC de gas,
etc...

 A beirarrúa non ten apoio no terreo en varios lugares do perímetro do edificio, o cal se aprecia facilmente ao
golpeala, producindo o típico son a “oco”. No entorno da arqueta de saneamento rota, os operarios de
Emafesa procederon a demoler a beirarrúa para repoñer a acometida de saneamento danada, descubrindo
baixo ésta  un oco de considerables  dimensións  no cal  a  urbanización non tiña apoio de ningún tipo.
Semellante patoloxía só resulta explicable si se produciu un lavado do terreo, xa que un asentamento non
produciría un oco de semellante dimensión.

Esta patoloxía por afundimento xeneralizado da beirarrúa ven xa de anos atrás, tal como manifestan os veciños e se
recolle  no informe do  enxeñeiro  municipal  de  27 de agosto de  2015,  e  xa se  realizaron  previamente  diversas
reparacións relacionadas con este problema.

Dado que ese asentamento se está a producir unicamente no perímetro exterior próximo do edificio, pero non o sufre
aparentemente a propia edificación, trátase dun vicio oculto na execución do recheo do exterior dos muros de soto. No
oco aberto polo persoal de Emafesa, foi posible tocar ese material de recheo coa man, comprobando que se trataba
dun material totalmente solto.



Con ese asentamento teríanse xenerado uns ocos baixo a beirarrúa que facilitarían aínda máis o percorrido da auga,
e con ilo o lavado do terreo, agravando aínda máis o problema.

 Conclusións  

Como xa se sinalaba no informe de 27 de agosto de 2015, procedería dar traslado das deficiencias detectadas á
“Xunta de Compensación AEI-5 Xoane”, que foi quen executou as obras de urbanización, para que responda
dos  danos  e  prexuízos  que  se  manifestan  na  urbanización  debido  as  vicios  ocultos  e  adopte  as  medidas
correspondentes para corrixir estas anomalías. Estas medidas deberían incluir nun primeiro lugar a realización
dun estudo xeotécnico que analice os terreos situados baixo as beirarrúas por medio de cando menos catro
sondeos ata  unha profundidade que alcance  como mínimo a  cota  de  chan do sótano  inferior.  En base  ao
resultado  dese  estudo  deberá  achegarse  unha  solicitude  de  licenza  xunto  cun  proxecto  de  reparación  da
urbanización  que  contemple  tanto  as  obras  necesarias  sobre  o  firme  como  a  reparación  das  arquetas  e
acometidas de instalacións afectadas e reposición de beirarrúas,  así como aquelas que fose preciso executar
para garantir as condicións mínimas de seguridade, salubridade e ornato público.

Por outra banda, segundo o apartado 1. c) do artigo 332. Deberes de uso, conservación e rehabilitación do
Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do
solo  de  Galicia  Os  propietarios  de  toda  clase  de  terreos,  construcións,  edificios  e  instalacións  deberán
conservalos nas condicións legais para servir de soporte aos ditos usos e, en todo caso, nas de seguridade,
salubridade, accesibilidade universal e ornato legalmente exixibles (artigo 135.1.c) da LSG); e segundo o artigo
333. Obxecto das ordes de execución do reflectido Decreto 143/2016, Os concellos, de oficio ou por instancia de
calquera interesado, mediante o correspondente expediente e logo da audiencia aos interesados, ditarán orde de
execución que obriguen os propietarios de bens inmobles a: a) Realizar as actuacións necesarias para  dar
debido cumprimento aos deberes sinalados no artigo anterior (artigo 136.1.a) da LSG).

Procede polo tanto ordenar á comunidade de propietarios do inmoble situado na rúa Isaac Díaz Pardo 1 a 3 a
revisión do estado da folla exterior de cerramento da fachada do edificio en todo o seu perímetro e a súa
posterior  reparación.  Para ilo  deberá  achegar proxecto  redactado por  técnico  competente  no que  avalíe  a
patoloxía detectada nas fachadas (tanto na zona de ladrillo como na zona de fábrica de granito), a súa causa, e
a proposta de reparación da mesma. Deberá solicitarse a autorización municipal preceptiva para as devanditas
obras.

No  caso  das  IRC de  gas,  deberá  procederse  de  xeito  inmediato  á súa  reparación  e  adopción  de medidas
adicionais oportunas, dado o risco que supón este tipo de instalación en caso de que se produza unha fuga a
causa da deformación das tuberías polo asentamento do terreo.

Prazo estimado para achegar a solicitude de licenza e a documentación requirida: 30 días.

Orzamento estimado (salvo imprevistos): 30.000 euros.

Segundo o Plan de inspección urbanística do concello de Ferrol trátase de unha actuación de grao 2 Actuacións
a adoptar en expedientes de ruína e ordes de execución que revistan perigo para a seguridade das persoas.

Debe terse en conta que, de confirmarse que a folla exterior da fachada está a apoiarse na beirarrúa,
deberá resolverse esta cuestión de xeito previo ás obras de urbanización, dándolle un apoio axeitado á
fábrica, xa que do contrario, ao demoler a beirarrúa quedaría a totalidade da folla exterior da fachada sen
apoio.”

4.-  O  28.08.2017,  a  Xunta  de  Goberno  Local  acordou  iniciar  o  procedemento  de  declaración  de
responsabilidade por vicios ocultos nas obras de urbanización da AEI-5 XOANE, de conformidade cos
informes técnicos que constan no presente  expediente, sendo responsable dos mesmos a “Xunta de
Compensación da AEI-5 XOANE”,  outorgándolle á mesma un prazo de audiencia de 15 días, no cal
poderá alegar e achegar os documentos e xustificacións que estimen oportunas, así como acordou a



notificación á Xunta de Compensación e á comunidade de propietarios do edificio sito na rúa Isaac Díaz
Pardo 1,2,3.

5.-  O 15.09.2017, no rexistro xeral  da Delegación do Goberno en Galicia,  con rexistro de entrada no
Concello do 19.09.2017 (nº 51.078), achégase escrito de alegacións por don Luis Suárez de Centi Buzán
en representación do Presidente da Xunta de Compensación do Polígono da AEI-5 “Xoane”.

6.- O 31.10.2017, os servizos técnicos municipais  (xefe da oficina técnica de Urbanismo e enxeñeiro
industrial de Urbanismo) emiten o seguinte informe: 

“O 17/10/2017 os servizos xurídicos de Planeamento e Xestión solicítannos un informe sobre o escrito que
achega con rexistro de entrada núm. 51.078 do 19/09/2017 referente ao procedemento de declaración de
responsabilidad por vicios ocultos na execución das obras de urbanización da AEI-5 Xoane; sobre este
feito informamos:

INFORME:

1. No  noso  informe  técnico  do  11/08/2017  indicábamos  as  medidas  que  debía  adoptar  a  “Xunta  de
Compensación  AEI-5  Xoane”.  Estas  deberían  incluir  nun  primeiro  lugar  a  realización  dun  estudo
xeotécnico  que  analice  os  terreos  situados  baixo  as  beirarrúas  por  medio  de  cando  menos  catro
sondeos ata unha profundidade que alcance como mínimo a cota de chan do sótano inferior. En base ao
resultado dese estudo deberá achegarse unha solicitude de licenza xunto cun proxecto de reparación da
urbanización que contemple tanto as obras necesarias sobre o firme como a reparación das arquetas e
acometidas de instalacións afectadas e reposición de beirarrúas,  así como aquelas que fose preciso
executar para garantir as condicións mínimas de seguridade, salubridade e ornato público.

2. O escrito non vén acompañado do Estudo xeotécnico solicitado.

3. Con respecto á alegación Terceira.a, no escrito recoñécese que os danos detallados no informe técnico
do 27/08/2015 poden ser entendidos como vicio ou defecto na execución da beirarrúa, á espera dun
estudo detallado da patoloxía.

4. Con respecto á alegación Terceira.b, no escrito indícase que os danos que constan no informe técnico
do 11/08/2017 foron producidos pola rotura dunha tubería de auga potable, pero esta suposión non
está xustificada técnicamente. A propia alegación sinala que están á espera do estudio detallado da
patoloxía por expertos independentes.

5. Con respecto á alegación Terceira.c, no escrito recoñécese que os danos na fachada do edificio foron
producidos polo afundimento da beirarrúa.

CONCLUSIÓN: Á vista do anterior, no ámbito das nosas competencias e desde o punto de vista técnico,
informamos desfavorablemente o escrito de alegacións.”

7.- O 13.11.2017 a Xunta de Goberno Local acorda declara a responsabilidade por vicios ocultos nas
obras e urbanización da AEI-5 XOANE da Xunta de Compensación AEI-5 Xoane, outorgando un prazo
de  vinte  días  para  a  execución  voluntaria  das  medidas  para  a  reparación  dos  vicios  ocultos
detectados. O acordo foille notificado á Xunta de Compensación AEI-5 Xoane o 21.11.2017.

8.- O  01.12.2017  don  Ramón  Tenreiro  González-LLanos  en  representación  da  Xunta  de
Compensación  AEI-5  Xoane,  na  calidade  de  Presidente,  achega  recurso  de  reposición  contra  a
Resolución da Xunta de Goberno Local de 13.11.2017.

9.- O 13.12.2018  os servizos técnicos municipais (xefe  da oficina técnica de Urbanismo e enxeñeiro
industrial de Urbanismo) emiten o seguinte informe:



“O 11/12/2017 os servizos xurídicos de Planeamento e Xestión solicítannos un informe sobre o escrito de
Recurso de reposición que se achega con rexistro de entrada núm. 64.394 do 1/12/2017 referente ao
procedemento  de  declaración  de  responsabilidad  por  vicios  ocultos  na  execución  das  obras  de
urbanización da AEI-5 Xoane; sobre este feito informamos:

INFORME:

1. -  No  noso  informe  técnico  do  11/08/2017  indicábamos  apréciase  unha  patoloxía  xeneralizada  no
perímetro da edificación consistente no afundimento do terreo que rodea o edificio, coas conseguintes
consecuencias sobre a urbanización circundante e o propio edificio.

2. - Neste informe concluíamos as medidas que debía adoptar a  “Xunta de Compensación AEI-5 Xoane”.
Estas deberían incluir nun primeiro lugar a realización dun estudo xeotécnico que analice os terreos
situados baixo as beirarrúas por medio de cando menos catro sondeos ata unha profundidade que
alcance como mínimo a cota de chan do sótano inferior.  En base  ao resultado dese estudo deberá
achegarse unha solicitude de licenza xunto cun proxecto de reparación da urbanización que contemple
tanto as obras necesarias sobre o firme como a reparación das arquetas e acometidas de instalacións
afectadas e reposición de beirarrúas,  así como aquelas  que fose preciso executar para garantir as
condicións mínimas de seguridade, salubridade e ornato público.

3. - No noso informe técnico do 31/10/2017 referente ás alegacións que se presentaron, indicábamos que
non viñan acompañadas do Estudo xeotécnico solicitado que analizase o estado dos terreos situados
baixo as beirarrúas.

4. -  Así  mesmo,  neste  informe constatábamos que no  escrito  de  alegacións recoñecíase  que os danos
detallados no informe técnico do 27/08/2015 poden ser entendidos como vicio ou defecto na execución
da beirarrúa, á espera dun estudo detallado da patoloxía.

5. - Neste escrito de Recurso de reposición acéptase a responsabilidade de vicios ocultos no afundimento
da beirarrúa na curva que dá ao camiño do Sarxento.

6. - Neste  escrito segue sen achegar un Estudo xeotécnico nin un estudio técnico detallado da referida
patoloxía como indicaba o escrito previo de alegacións. Entre outras circunstancias, este Estudo podería
aclarar  se  esta  patoloxía  aceptada  está  localizada  nesa  curva  ou  se  repetiu  ao  redor  do  bloque  de
vivendas durante a execución da urbanización e patios interiores que o rodean.

CONCLUSIÓN: Á vista do anterior, no ámbito das nosas competencias e desde o punto de vista técnico,
informamos desfavorablemente o apartado primeiro do escrito de Recurso de reposición que se achega.”

· FUNDAMENTOS DE DEREITO:

1.- Lexislación aplicable:

-Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
(LPACAP)

-Lei 3/2011, do 14 de novembro, que aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público
(TRLCSP)

- Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG)

- Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia (RLSG)

-Demais normativa concordante de aplicación. 



2.- Consideracións xurídicas:

No  recurso  de  reposición  interposto  por  don  Ramón  Tenreiro  González-Llanos  apréciase  a
concorrencia  dos  requisitos  determinantes  da  súa  admisión  a  trámite,  como  é  a  personalidade
suficiente a a lexitimación activa na causa da parte recorrente, así como a súa interposición no tempo
e na forma, entendéndose interposto fronte ao acordo da Xunta de Goberno Local do 13.11.2017.

De conformidade co artigo 21.1 da LPACAP, a administración ten a obriga de ditar resolución expresa
en todos os procedementos, se ben no presente, o prazo para resolver e notificar o recurso por parte
da administración concluíu,  consonte ao artigo 124.1  LPACAP dítase a presente  resolución sen a
vinculación do silencio desestimatorio conforme ao artigo 24.1 da dita lei.

O coñecemento e resolución do recurso compete ao órgano de ditou a resolución (Xunta de Goberno
Local).

Respecto as alegacións contidas no citado Recurso de Reposición:

Os  servizos  técnicos  municipais  emiten  informe  en  relación  á  alegación  primeira  en  data  do
13.12.2017, que se transcribe literalmente na parte expositiva, de tal xeito que debe ser desestimada
dita alegación.

A  Xunta  de  Compensación  AEI-5  Xoane  admite  a  súa  expresa  responsabilidade  polos  vicios  e
defectos ocultos no afundimento da beirarrúa na curva que da ao camiño do Sarxento, o que supón a
obriga de facer  a reparación.  Vista a desestimación técnica da alegación primeira do Recurso de
Reposición, procede examinar o resto de alegación vertidas no Recurso. 

Respecto á alegación segunda do Recurso, a mesma vén a ser a reprodución da contida na alegación
xa  desestimada  no  acordo  da  Xunta  de  Goberno  Local  de  13-11-2017  obxecto  do  Recurso  de
Reposición, que damos aquí se dá por reproducido. 

Conforme aos artigos 3, 7 e 37 dos Estatutos da Xunta de Compensación aprobados polo Concello,
así como os artigos 30 e 182 do hoxe derrogado RD 3288/1978, de 25 de Agosto polo que se aproba
o regulamento de xestión urbanística, e actualmente os artigos 311 e 328 do Decreto 143/2016, de 22
de setembro, polo que se aproba o Regulamento da lei do solo de Galicia, o art. 159.1 da derogada
Lei 9/2002 de 30 de decembro de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e o
vixente artigo 127 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, a Xunta de Compensación
estará vixente ata o cumprimento dos seus fins estatutaria e legalmente esixibles e será directamente
responsable  fronte  ao  Concello  da  urbanización  completa  do  polígono,  por  ser  a  promotora  do
polígono aportando e recibindo  as fincas de resultado,  comprometéndose a executar  as obras de
urbanización e demais obrigas legais do sistema de compensación, sen prexuízo das subrogacións
operadas entre propietarios do ámbito, respondendo en caso de inexecución das obras as garantías
depositadas ao efecto e demais medidas para o cobro do importe da execución subsidiaria.

Por  todo  o  anterior,  PROPONSE  Á  CONCELLEIRA  DELEGADA  TITULAR  DA  ÁREA  DE
URBANISMO E MOBILIDADE a elevación á Xunta de Goberno Local para a adopción dos seguintes
acordos:

Primeiro.- Desestimar  integramente  o Recurso de Reposición interposto  por  don Ramón Tenreiro
González-Llanos con data de 01.12.2017 en calidade de Presidente da Xunta de Compensación do
polígono AEI-5 Xoane, confirmando integramente o acordo da Xunta de Goberno Local do 13.11.2017.

Segundo.- Alcanzando  firmeza  na  vía  administrativa  o  acordo  da  Xunta  de  Goberno  Local  do
13.11.2017, outorgar á Xunta de Compensación do Polígono AEI-5 Xoane o prazo de vinte días para
que leve a cabo de xeito voluntario o inicio da reparación dos vicios ocultos detectados, apercibindo



expresamente  que  no  caso  de  non  inicialas  no  período  voluntario  se incoará  expediente  para  a
declaración  de  incumprimento  da  obriga  de  reparar,  e  declarado  este,  procederase  a  incoar  o
procedemento de execución subsidiaria por parte do Concello.

As medidas a adoptar para a corrección dos vicios ocultos son: nun primeiro lugar a realización dun
estudo xeotécnico que analice os terreos situados baixo as beirarrúas por medio de cando menos
catro sondeos ata unha profundidade que alcance como mínimo a cota de chan do sótano inferior. En
base ao resultado deste estudo deberá achegarse perante o Concello de Ferrol unha solicitude de
autorización  xunto  cun  proxecto  de  reparación  da  urbanización  que  contemple  tanto  as  obrigas
necesarias sobre o firme como a reparación das arquetas e acometidas de instalación afectadas e
reposición das beirarrúas , así como aquelas que fose preciso executar para garantir as condicións
mínimas de seguridade, salubridade e ornato público; a “Xunta de Compensación da AEI-5 Xoane”
deberá  contar  coa  previa  autorización  por  parte  do  Concello  para  a  execución  do  proxecto  de
reparación da urbanización.

O prazo en período voluntario para a realización dos sondeos e a achega ao Concello da solicitude de
autorización xunto co proxecto de obras, será de vinte días, contados a partir do día seguinte da data
de notificación do presente acordo.”

Polo exposto, PROPÓNSELLE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL a adopción do seguinte acordo:

Primeiro.- Desestimar  integramente  o Recurso de Reposición interposto  por  don Ramón Tenreiro
González-Llanos con data de 01.12.2017 en calidade de Presidente da Xunta de Compensación do
polígono AEI-5 Xoane, confirmando integramente o acordo da Xunta de Goberno Local do 13.11.2017.

Segundo.- Alcanzando  firmeza  na  vía  administrativa  o  acordo  da  Xunta  de  Goberno  Local  do
13.11.2017, outorgar á Xunta de Compensación do Polígono AEI-5 Xoane o prazo de vinte días para
que leve a cabo de xeito voluntario o inicio da reparación dos vicios ocultos detectados, apercibindo
expresamente  que  no  caso  de  non  inicialas  no  período  voluntario  se incoará  expediente  para  a
declaración  de  incumprimento  da  obriga  de  reparar,  e  declarado  este,  procederase  a  incoar  o
procedemento de execución subsidiaria por parte do Concello.

As medidas a adoptar para a corrección dos vicios ocultos son: nun primeiro lugar a realización dun
estudo xeotécnico que analice os terreos situados baixo as beirarrúas por medio de cando menos
catro sondeos ata unha profundidade que alcance como mínimo a cota de chan do sótano inferior. En
base ao resultado deste estudo deberá achegarse perante o Concello de Ferrol unha solicitude de
autorización  xunto  cun  proxecto  de  reparación  da  urbanización  que  contemple  tanto  as  obrigas
necesarias sobre o firme como a reparación das arquetas e acometidas de instalación afectadas e
reposición das beirarrúas, así como aquelas que fose preciso executar para garantir as condicións
mínimas de seguridade, salubridade e ornato público; a “Xunta de Compensación da AEI-5 Xoane”
deberá  contar  coa  previa  autorización  por  parte  do  Concello  para  a  execución  do  proxecto  de
reparación da urbanización.

O prazo en período voluntario para a realización dos sondeos e a achega ao Concello da solicitude de
autorización xunto co proxecto de obras, será de vinte días, contados a partir do día seguinte da data
de notificación do presente acordo”.

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por maioría de
todos  os  membros  agás  a  abstención  do  Sr.  Alcalde,  acordou  a
aprobación da proposta anteriormente transcrita.

4. P  ROPOSTA DE NOMEAMENTO DE RESPONSABLE DO CONTRATO DAS “OBRAS  
DE RESTAURACIÓN DO DIQUE DA CABANA E A SÚA CONTORNA” (EXPTE.: AV



02104 18/03). Examinada a proposta que eleva o Xefe do Servizo de
Contratación, que textualmente di:

“Con  data  de  25  de  xuño  de  2018  a  Xunta  de  Goberno  Local
adxudicou o contrato de "OBRAS DE RESTAURACIÓN DO DIQUE DA CABANA E
DA SÚA CONTORNA" (Expte.: 02104 18/03) a entidade PROSEMA NOROESTE,
S.L.

En dito acordo omitiuse nomear ao responsable do contrato, polo
que, o funcionario que subscribe propón á Xunta de Goberno Local a
adopción dos seguintes acordos:

Primeiro.- Nomear  como  responsable  do  contrato  de  "OBRAS  DE
RESTAURACIÓN DO DIQUE DA CABANA E DA SÚA CONTORNA" (Expte.: 02104
18/03) ao arquitecto municipal, don Felipe Cotobad Martínez.

Segundo.- Designar como director das obras ao arquitecto, don
Antonio García-Lastra Núñez”.

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

5. PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE RESPONSABLE DO CONTRATO DO “SERVIZO
DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DO CONCELLO DE FERROL” (EXPTE.: AV
04001 17/03). Examinada a proposta que eleva o Xefe do Servizo de
Contratación, que textualmente di:

“Con  data  de  25  de  xuño  de  2018  a  Xunta  de  Goberno  Local
adxudicou o contrato de "SERVIZO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DO
CONCELLO DE FERROL” (Epte.: nº 04001 17/03), adxudicado á entidade
CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

En dito acordo omitiuse nomear ao responsable do contrato, polo
que, o funcionario que subscribe propón á Xunta de Goberno Local a
adopción dos seguintes acordos:

Primeiro.- Nomear como responsable do contrato de "SERVIZO DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DO CONCELLO DE FERROL” (Expte.: nº 04001
17/03) á técnica de Benestar Social, dona María Jesús Calvo Camba”.

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

6.  PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  RECOÑECEMENTO
EXTRAXUDICIAL  DE CRÉDITO  DA  RELACIÓN  DE  FACTURAS N.º  2018015762.
Examinada a proposta que eleva a Alcaldía, que textualmente di:



“Examinadas as propostas que elevan os concelleiros delegados
das  áreas  que  a  continuación  se  indican  sobre  a  validación  das
facturas e os gastos que se relacionan, pertencentes ás súas áreas.

O art. 173 do RDL 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da lei de facendas locais, establece que “as obrigas
de  pagamento  serán  esixibles  á  Facenda  Local  cando  resulten  da
execución dos seus respectivos orzamentos ou de sentenza xudicial
firme”.

Aínda así, as normas orzamentarias e a xurisprudencia reiterada
declaran  a  obriga  da  administración  de  evitar  o  enriquecemento
inxusto.  Neste  sentido,  os  artigos  26  e  60.2  do  RD  500/1990
establecen a posibilidade do recoñecemento extraxudicial de crédito,
competencia do Alcalde sempre que exista crédito orzamentario.

A base 36ª.3.d) das Bases de execución do Orzamento dispón que
"Se o resultado do informe é que se tramite o gasto a través da
Comisión Especial de Contas por esixir o recoñecemento extraxudicial
de crédito, o Servizo de Contabilidade tramitará o correspondente
expediente  para  a  súa  inclusión  na  primeira  sesión  do  órgano
colexiado ao que lle corresponda (Pleno ou Xunta de Goberno Local)
que se celebre".

Constan  nesta  Intervención  as  facturas  remitidas  polas
diferentes áreas e que se relacionan de seguido:

AREA DE ECONOMIÍA E FACENDA.- 

Nome Descrición
Num.

factura
Importe
factura

Data factura
Data de

entrada en
rexistro

Motivo 
(*)

JUAN ANTONIO 
RODRÍGUEZ-
VILLASANTE PRIETO

Aluguer baixo na rúa María 182-184
dedicado á asociación de amas de 
casa. Periodo: 16/05-15/06/18

6/2018 364,02 € 16/06/2018 18/06/2018 c)

TOTAL AREA DE ECONOMÍA E FACENDA 364,02 €

AREA DE SEGURIDADE E TRÁFICO.-***

Nome Descrición
Num.

factura
Importe
factura

Data factura
Data de

entrada en
rexistro

Motivo 
(*)

E.S. OILBAR S.L.
f.n. A160418 combustible por 
valor de 2339,30 euros

A 160418 2.339,30 € 30/04/2018 03/05/2018 c)

E.S. OILBAR S.L. f.n. A 160518 combustible A 160518 1.574,18 € 14/05/2018 04/06/2018 c)
E.S. OILBAR S.L. f.n. A 1605218 combustible A 1605218 1.428,03 € 31/05/2018 04/06/2018 c)

E.S. OILBAR S.L.
f.n. A160318 combustible 
diesel y gasolina por 2.463,18 
euros

A160318 2.463,18 € 31/03/2018 05/04/2018 c)

HIDROCARBUROS 
DEL NORTE S.L.

f.n. H- 106 combustible por 
valor de 1.316,44 euros

H- 106 1.316,44 € 30/04/2018 10/05/2018 c)

HIDROCARBUROS 
DEL NORTE S.L.

f.n. H- 110 combustible por 
valor de 1436.35 euros

H- 110 1.436,35 € 30/04/2018 10/05/2018 c)

HIDROCARBUROS 
DEL NORTE S.L.

f.n. H- 144 combustible H- 144 1.546,80 € 31/05/2018 07/06/2018 c)

HIDROCARBUROS f.n. H- 148 combustible H- 148 1.345,45 € 31/05/2018 07/06/2018 c)



Nome Descrición
Num.

factura
Importe
factura

Data factura
Data de

entrada en
rexistro

Motivo 
(*)

DEL NORTE S.L.

HIDROCARBUROS 
DEL NORTE S.L.

f.n. H-71 combustible primera 
quincena de marzo 2018 por 
1862,22 euros

H-71 1.862,22 € 31/03/2018 05/04/2018 c)

HIDROCARBUROS 
DEL NORTE S.L.

f.n. H-75 combustible segunda 
quincena de marzo 2018 por 
1.759,64 euros

H-75 1.759,64 € 31/03/2018 05/04/2018 c)

TOTAL AREA DE SEGURIDADE E 
TRÁFICO

17.071,59 €

TOTAL REC XGL 02/07/2018 
(RELAC. NÚM. 30) 17.435,61 €

Cando se basee na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa adecuado.
Cando non foran fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.
Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais.
Cando  o  reparo  derive  de  comprobacións  materiais  de  obras,  subministracións,

adquisicións e servizos.

Sen reparo:
Exclusivamente por tratarse de facturas de exercicios anteriores (artigo 26.2c e 60.2

RD 500/90).
Defectos de tramitación non esencias.

INFORMO

***  As  facturas  de  Hidrocarburos  del  Norte,  S.L.,  envíanse  a  Recoñecemento
extraxudicial por falta de contrato.
O recoñecemento extraxudicial  de crédito configúrase como un procedemento excepcional,
conducente á conversión de actos que conforme co ordenamento xuridico son nulos de pleno
dereito.

Con todo, esta invalidez dos actos administrativos non exime á Administración da obrigación
de aboamento das prestacións realizadas por un terceiro ao seu favor, en virtude dun principio
xeral do dereito segundo o cal ninguén pode enriquecerse en detrimento doutro, isto é, a teoria
do  enriquecemento  inxusto,  nacendo  así  unha  obrigación  "ex  lege".  De  modo  que  a
Administración  a  través  desta  figura  fai  efectivos  pagamentos  aos  que  outro  ten  dereito,
evitando os custos engadidos que suporía un procedemento xudicial.

Réxime dos reparos.

Regúlase nos artigos 215 ao 218 do RDL 2/2004, de 4 de marzo, sendo, en síntese, o seguinte:

Se no exercicio da función interventora o órgano interventor se manifestase en desacordo co
fondo ou coa forma dos actos, documentos ou expedientes examinados, deberá formular os
seus reparos por escrito antes da adopción do acordo ou resolución.



Se  o  reparo  afecta  á  disposición  de  gastos,  recoñecemento  de  obrigas  ou  ordenación  de
pagamentos,  suspenderase a tramitación do expediente ata  que aquel  sexa solucionado nos
seguintes casos:

 Cando se basee na insuficiencia de crédito ou o proposto non sexa adecuado.
 Cando non foran fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.
 Nos casos de omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais.
 Cando  o  reparo  derive  de  comprobacións  materiais  de  obras,  subministracións,

adquisicións e servizos.

Cando o órgano ao que lle afecte o reparo non estea de acordo con este, corresponderalle ao
presidente da entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva. Esta
facultade non será delegable en ningún caso.

Polo  anterior,  emítese  o  preceptivo  informe  de  reparo,  consonte  o  artigo  216.2  do  RD
Lexislativo 2/2004, polos motivos arriba indicados. Ainda que a Lei establece que este reparo
é  suspensivo e lle  corresponde resolvelo  ao Alcalde,  neste  caso,  no que a prestación está
executada, debe anudarse o réxime dos reparos ao do recoñecemento extraxudicial de créditos
e  ao  principio  do  enriquecimento  inxusto,  polo  que  se  entende  que  non  hai  tramitación
ningunha que suspender nin discrepancia que resolver, de forma que, emitido o reparo, resta o
recoñecemento extraxudicial do crédito polo órgano competente. Si que deberá suspenderse a
execución de calquera gasto incurso nos motivos anteriores.

Polo exposto, propóñolle á Xunta de Goberno Local a adopción dos seguintes acordos:
1º.-  Levantar  o reparo e aprobar o recoñecemento  extraxudicial  de crédito  das facturas da
relación incluída no expediente 2018015762 desglosadas na parte expositiva por importe total
de  17.435,61 €.

2º.- Da presente resolución daráselle conta á Comisión Especial de Contas na primeira reunión
que se celebre”:

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

Previa  declaración  da  urxencia,  a  Xunta  de  Goberno  Local
adoptou os seguintes acordos fóra da orde do día:

7.  PROPOSTA  DE  RATIFICACIÓN  DA  RESOLUCIÓN  DICTADA  POLA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA EN DATA 29/06/2018 MEDIANTE A QUE SE ADXUDICA A
CONTRATACIÓN DO SERVIZO PARA A ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN E EXECUCIÓN
DO PROGRAMA “PEQUE-EDUCA EN IGUALDADE” (AV 04203 17/07) A FAVOR DA
EMPRESA  SERVIPLUS  TOTAL,  S.L.,  E  OUTROS  ACORDOS  COMPLEMENTARIOS.
Examinada a resolución da Alcaldía de 29/06/2018, que textualmente
di:

“O día 14/02/2018  a Xunta  de Goberno Local  aprobou o expediente de contratación
administrativa  correspondente  á  Contratación  por  lotes  do  Servizo  para  a  organización,
coordinación  e  execución  do  programa “Capamentos  Peque-Educa en  igualdade”  (AV



04203 17/52);  a convocatoria de  licitación mediante  procedemento aberto, con pluralidade de
criterios de valoración, tramitación ordinaria e o gasto por un importe total máximo de 83.242,50
euros  (IVE  incluído)  así  como  a  súa  imputación  á  partida  orzamentaria  04203-2313-22799
consonte o seguinte desglose estimado: 

Ano 2018: Lote  1:  23.512,50  (10%  IVE
incluído)

Lote 2: 990,00 (10% IVE incluído)

Ano 2019: Lote  1:  57.502,50  (10%  IVE
incluído)

Lote 2: 1.237,50 € (10% IVE incluído)

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).

O día 20/02/2018 se publica  anuncio no perfil  do contratante  do Concello de Ferrol  e o día
20/02/2018 se publica anuncio de licitación pública no BOP nº 35. 

Na  Mesa  de  Contratación  Permanente  celebrada  o  día  22/03/2018,  dase  conta  do
procedemento seguido; das empresas que presentaron oferta para cada un dos dous  lotes;
das  particularidades  respecto  da  documentación  simplificada  que  o  prego  de  cláusulas
administrativas particulares establece para o sobre A); 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:  Campamentos  rurais  “Peque-
educa en igualdade” 

Tipo de licitación (sen IVE): 12,5 €/hora 

(núm. orientativo de horas 1.782 h/anuais)

MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE
SL                (*sobre A) común para os dous
lotes)

Non presenta completa a declaración esixida
na cláusula 11. D) 

*non se compromete a acreditar os medios
(titulación;  experiencia;  formación;
certificación  negativa  de  antecedentes
penais.....)  previos  á  adxudicación
(coordinador/a)  nin  previos  ao  inicio  da
actividade (monitores)

ESPROADE  SL
(*sobre A) común para os dous lotes)

Non presenta a declaración esixida na
cláusula 11. D) 

GESTIÓN PLUS SLU Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

LUDUS  TEMPORI  S.  COOP.  GALEGA
(*sobre A) común para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

ESTUDOS  TÉCNICOS  TOPYSA  SL
(*sobre A) común para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

SERVIPLUSTOTAL  SL Presenta  correctamente  as  declaracións



(*sobre A) común para os dous lotes) esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

EL  PARAGUAS  AZUL  SLU
(*sobre A) común para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

AXIÑA  SERVICIOS  DEPORTIVOS  SL
(*sobre A) común para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

LA  GUAGUA  SERVICIOS
SOCIOCULTURALES SL     (*sobre A) común
para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

SERVICIOS  DEPORTIVOS  GALICIA  SL
(*sobre A) común para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

LOTE  2:  Campamentos  urbáns  “Peque-
educa en igualdade” Tipo de licitación (sen IVE): 12,5 €/hora 

(núm. orientativo de horas 4.272 h/anuais)

MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE
SL                (*sobre A) común para os dous
lotes)

Non presenta completa a declaración esixida
na cláusula 11. D) 

*non se compromete a acreditar os medios
(titulación;  experiencia;  formación;
certificación  negativa  de  antecedentes
penais.....)  previos  á  adxudicación
(coordinador/a)  nin  previos  ao  inicio  da
actividade (monitores)

ESPROADE  SL
(*sobre A) común para os dous lotes)

Non presenta a declaración esixida na
cláusula 11. D) 

LUDUS  TEMPORI  S.  COOP.  GALEGA
(*sobre A) común para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

ESTUDOS  TÉCNICOS  TOPYSA  SL
(*sobre A) común para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

SERVIPLUSTOTAL  SL
(*sobre A) común para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

EL  PARAGUAS  AZUL  SLU
(*sobre A) común para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

AXIÑA  SERVICIOS  DEPORTIVOS  SL
(*sobre A) común para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

LA  GUAGUA  SERVICIOS
SOCIOCULTURALES SL     (*sobre A) común
para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

SERVICIOS  DEPORTIVOS  GALICIA  SL
(*sobre A) común para os dous lotes)

Presenta  correctamente  as  declaracións
esixidas nas cláusulas 11. A); 11. D) e 11. E)

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



ADMITIR INICIALMENTE as ofertas presentadas polas empresas: 

LOTE 1: Campamentos rurais “Peque-educa en igualdade” 

GESTIÓN PLUS SLU

LUDUS TEMPORI S. COOP. GALEGA                         

ESTUDOS TÉCNICOS TOPYSA SL                             

SERVIPLUSTOTAL SL                                                   

EL PARAGUAS AZUL SLU                                               

AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS SL                            

LA GUAGUA SERVICIOS SOCIOCULTURALES SL    

SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA SL                      

LOTE 2: Campamentos urbáns “Peque-educa en igualdade” 

LUDUS TEMPORI S. COOP. GALEGA                        

ESTUDOS TÉCNICOS TOPYSA SL                             

SERVIPLUSTOTAL SL                                                   

EL PARAGUAS AZUL SLU                                               

AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS SL                           

LA GUAGUA SERVICIOS SOCIOCULTURALES SL     

SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA SL                     

Requirir  a  SUBSANACIÓN  dos  erros  detectados  na  documentación  presentada  no  sobre  A)
(común para os dous lotes) ás empresas:

MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE SL

ESPROADE SL

Na  mesa  de  Contratación  Permanente  celebrada  o  día  10/04/2018,  dase  conta  das
subsanacións  solicitadas  ás  empresas  MOVE  SERVICIOS  DE  OCIO  Y  DEPORTE  SL  e
ESPROADE SL nos termos da acta da sesión anterior. As dúas empresas, dentro do prazo
concedido,  presentaron  as  respectivas  declaracións  responsables  requiridas  na  cláusula
11.D) dos pregos que rexen a licitación.

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

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



LOTE 1: Campamentos rurais “Peque-educa en
igualdade” 

Tipo de licitación (sen IVE): 12,5 €/hora 

(núm. orientativo de horas 1.782
h/anuais)

MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE SL *  Presenta  documentación  que  queda
pendente de revisión e informe técnico

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

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

LUDUS TEMPORI S. COOP. GALEGA *  Presenta  documentación  que  queda
pendente de revisión e informe técnico

ESTUDOS TÉCNICOS TOPYSA SL *  Presenta  documentación  que  queda
pendente de revisión e informe técnico

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

EL PARAGUAS AZUL SLU *  Presenta  documentación  que  queda
pendente de revisión e informe técnico

AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS SL *  Presenta  documentación  que  queda
pendente de revisión e informe técnico

LA  GUAGUA  SERVICIOS  SOCIOCULTURALES
SL    

*  Presenta  documentación  que  queda
pendente de revisión e informe técnico

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

LOTE  2:  Campamentos  urbáns  “Peque-educa
en igualdade” Tipo de licitación (sen IVE): 12,5 €/hora 

(núm. orientativo de horas 4.272
h/anuais)

MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE SL *  Presenta  documentación  que  queda
pendente de revisión e informe técnico

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

LUDUS TEMPORI S. COOP. GALEGA *  Presenta  documentación  que  queda
pendente de revisión e informe técnico

ESTUDOS TÉCNICOS TOPYSA SL *  Presenta  documentación  que  queda
pendente de revisión e informe técnico

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

EL PARAGUAS AZUL SLU *  Presenta  documentación  que  queda
pendente de revisión e informe técnico

AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS SL *  Presenta  documentación  que  queda



pendente de revisión e informe técnico

LA  GUAGUA  SERVICIOS  SOCIOCULTURALES
SL     

*  Presenta  documentación  que  queda
pendente de revisión e informe técnico

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

Rematada a apertura de sobres, o expediente pasa a informe técnico respecto do criterio
establecido nos pregos para o sobre B):

N CRITERIO PUNTOS

Ate 49
puntos

2 Proxecto técnico da xestión do servizo

Xustificación  proxecto,  obxectivos  e  contextualización  no  Concello  de  Ferrol
........................Máximo 10 puntos

Proposta de actividades:

- Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática ..... Máximo 15
puntos
- Metodoloxía de traballo e criterios de intervención ............................................... Máximo 10
puntos
-  Recursos  materiais  ..................................................................................................Máximo  7
puntos

Tratamento  da  perspectiva  de  xénero  na  programación  e  proposta  actividades  non
sexistas ......................................................................................Máximo 3 puntos

Coordinación do servizo. Sistemas de avaliación ......................Máximo 2 puntos

Difusión do programa .................................................................. Máximo 2 puntos

As ofertas  técnicas que non acaden unha  puntuación mínima de  20 puntos non se
considerarán aceptables e non poderán continuar no procedemento de adxudicación.

Na Mesa de Contratación  Paermanente  celebrada  o  día  11/05/2108,  dase  dos  informes
técnicos (lotes 1 e lote 2)  que, en data 25/04/2018, redacta a técnica de muller, dona Sandra
Suárez e nos que, entre outros,  consta:

Dase dos informes técnicos (lotes 1 e lote 2)  que, en data 25/04/2018, redacta a técnica de
muller, dona Sandra Suárez e nos que, entre outros,  consta:

LOTE 1: Campamentos
rurais “Peque-educa

en igualdade” 

Xustificación
obxectivos e

contex. (...)

Denominación
(....)

Metodoloxí
a de

traballo (...)

Recursos
materiais

Perspectiva
de xénero (...)

Coordinación Difusión Total

MOVE  SERVICIOS  DE
OCIO Y DEPORTE SL

3 4 5 3 1 1 2 19



ESPROADE SL 5 12 10 7 3 2 2 41

GESTIÓN PLUS SLU 5 6 5 5 1 2 1 25

LUDUS  TEMPORI  S.
COOP. GALEGA

6 12 9 5 3 2 2 39

ESTUDOS  TÉCNICOS
TOPYSA SL

1 2 2 5 0 1 0 11

SERVIPLUSTOTAL SL 6 11 9 7 2 2 2 39

EL  PARAGUAS  AZUL
SLU

5 10 2 6 1 2 2 28

AXIÑA  SERVICIOS
DEPORTIVOS SL

10 12 8 5 2 1 2 40

LA  GUAGUA  SERVICIOS
SOCIOCULTURALES SL

9 13 9 7 2 2 2 44

SERVICIOS
DEPORTIVOS  GALICIA
SL                       

8 13 9 7 2 2 2 43

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  dun  servizo  para  a  organización  ,  coordinación  e  execución  do
programacampamentos "PEQUE-EDUCA EN IGUALDADE"
A puntuación para o Lote 1 campamentos rurais "Peque educa en lgualdade" basease nas seguintes consideracións
cinguidas aos criterios de valoración contidas no prego de prescricións técnicas.
En consecuencia a xustificación das diferentes valoracións en cada un dos apartados anteriores, acadada por cada unha
das empresas ofertantes é a seguinte:

EL PARAGUAS AZUL SLU
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 5 puntos.
Obxectivos correctos, estandarizados, non se contemplan necesidades detectadas atendendo á contextualizaciôn db
programa no Concello de Ferrol, unicamente táboa estatística da poboación ferrolá de idades entre 3 e 13 anos. Non existen
indicadores de contexto nin análise de necesidades. Datos de porcentaxe de idades desagregados por sexos. Ausencia de
normativa,
Denominación, destinatarios, obxectivos. contidos. orixinalidade na temática: 10 puntos.
Denominación e metodoloxía estandarizada, pouca concreción e detalle non contidos de cada obradoiro con escasa
referencia ao desenvolvemento técnico e metodolóxico.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 2 puntos
Escasa definición da metodoloxía, ausencia de criterios de intervención técnicos e materiais, limítase a referir que as
actividades serán impartidas por persoal cualificado en cada unha das actividades, sen mais detalle.
Recursos materiais: 6 puntos.
Adecuados e suficientes conforme a definición do obradoiros
Tratamento da perspectiva de xénero na proqramación e proposta de actividades non sexistas: 1 punto
O xénero é unha categoría de análise que serve para integrar e avaliar un proxecto dentro dun contexto e unha realidade
determinada , a de ambos sexos. O proxecto limítase a recoller datos especÍficos de idade desagregados por sexos, sen
recoller a situación real  de homes e mulleres nin a potencial  modificación desa realidade de xeito positivo para
nenos/nenas, relacionando o contido do programa con ese obxectivo en concreto. Única referencia estandarizada e non
implementada, no apartado "orixinalidade da temática" reiterado en cada un dos obradoiros propostos.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación; 2 puntos.
Estímase correcto e suficiente.
Difusión do progrma: 2 Puntos.



Estímase correcto e suficiente.
TOTAL: 28 PUNTOS

SERVICIOS DEPORTIVOS DE GALICIA SL
Xustificación do proxecto. Obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 8 puntos. 
Xustificación baseada nos principios de conciliación familiar e igualdade de xénero, referencia específica á problemática
da violencia de xénero con obxectivos xerais para o conxunto do programa e obxectivos específicos ben definidos en cada
unha das propostas de actividades. Contextualización detallada no concello de Ferrol con expresión de datos poboacionais
xerais e datos da poboación obxectivo desagregados por sexos. Breve análise de datos de poboación. Ausencia de
normativa.
Denominación. Destinatarios, obxectivos, contidos. orixinalidada na temática: 13 puntos.
Promoción da vísibilidade  do talento feminino na  denominación das  actividades.  Detalle preciso das idades  dos
destinatarios, con división por grupos de idades. Descrición de obxectivos moi detallada e variedade temática nas
actividades propostas, obxectivos operativos. Obradoiros específicos orientados á promoción da igualdade de sexos,
inversión de roles e traballo de visibilización e estudo dos estereotipos sexistas, importante presencia de actividades
deportivas, artísticas e escénicas.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 9 puntos.
Metodoloxía organizativa, descrición xeral e organigrama funcional, con detalle da organización dos servizos e detalle do
organigrama funcional. Descrición extensa e detallada dos procedementos de traballo con descrición e análise de cada un
dos postos de trabaflo.  Metodoloxía de traballo e criterios de intervención con especial  mención ao tratamento da
perspectiva de xénero. Definición da organizació n  didáctica xeral dos campamentos.
Recursos materiais: 7 puntos.
Amplo catálogo de medios materiais con inclusión das novas tecnoloxías nas ferramentas de traballo nos diferentes
obradoiros. Materiais modernos e adecuados aos contido dos obradoiros propostos.
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 2 puntos.
lntegración correcta da perspectiva de xénero na totalidade dos apartados do proxecto.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación: 2 puntos. 
Estímase correcto e suficiente
Difusión do Frograma: 2 puntos.
Estímase correcto e suficiente.
TOTAL: 43 PUNTOS

AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 10 puntos. 
Correcta xustíficación e definición de obxectivos, ampla definición do contexto socio demográfico adaptado á realidade do
concello de Ferrol. Definición gráfica e descritiva dos factores demográficos, xeográficos, económicos e medioambientais.
Datos desagregados por sexos e referencia estatística a poboación emigrante e inmigrante.  Referencia expresa á
contextualizacíón do programa no rural e normativa de base.
Denominación, destinatarios, obxcectivos, contidos, orixinalidade na temática: 12 puntos. .
Correcta definición de obxectivos incorporando a perspectiva de xénero como valor transversal. lncorporación transversal
de temáticas de educación ambiental,  para a paz,  de consumo,  viaria,  igualdade de oportunidades,  para a saúde,
sexual,cÍvica e moral e cultura galega. Estudo do perfil das persoas destinatarias segundo as franxas de idade con
detección de necesidades para a definición da metodoloxía a empregar en cada unha de elas. Os obradoiros propostos
teñen un contido orixinal e variado incorporando diversas e completas disciplinas,dende o xogo, actividades deportivas,
video forum, historia das mulleres da cidade, violencia de xénero e coeducación. Completo catálogo de actividades con
contido transversal de xénero.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: I puntos.
Metodoloxía ben definida con expresión de principios metodolóxicos e característica metodolóxicas, incorpora estratexias
metodolóxicas específicas para promover os valores de gualdade.
Recursos materiais: 5 puntos.
Adecuados



Tralamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 2 puntos. 
lncorporación transversal da perspectiva de xénero no proxecto. Programación de actividades en clave de xénero.
Referencias normativas básicas. Proposta ampla de actividades non sexistas.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación: 1 puntos
O sistema de avaliación estímase correcto e suficiente. Non se fai referencia ao sistema de coordinación, interna, co
Concello e con pais/nais
Difusión do programa: 2 puntas.
Correcto e suficiente
TOTAL: 40 PUNTOS

MOVE SERVICIOS DE OCIO E DEPORTE SL
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 3 puntos.
Obxectivos xerais e específicos adecuados, aínda que estandarizados. Ausencia dunha contextualizacion específica e
adecuada as características socio demográficas do concello de Ferrol. Ausencia de normativa. 
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 4 puntos:
Escaseza descritiva tanto dos contidos como dos obxectivos. Non se definen de xeito adecuado as distintas actividades
propostas nin se fai unha distribución clara por idades.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 5 puntos.
Definición  metodolóxica  xeneralista  con  criterios  de  intervención  xeneralizados.  lnclúe  protocolo  de  atención  á
diversidade.
Recursos materiais: 3 puntos.
Non se detallan adecuadamente
Tratamento da perspectiva de xénero na progrmación e proposta de actividades non sexistas: 1 puntos.
Non  existe  unha  incorporación  transversal  da  perspectiva  de xénero no global  do proxecto.  Definida  pero  non
implementada.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación. 1 puntos.
O sistema de avaliación estímase correcto e suficiente. Non se fai referencia a un sistema detallado de coordinación,
interna, co Concello e con pais/nais
Difusión do programa: 2 puntos.
Correcto e suficiente
TOTAL: 19 puntos

SERVIPLUS TOTAL SL
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 6 puntos.
Correcta xustificación, sin definición de obxectivos xerais pero si específicos en cada un dos apartados referidos á
presentación  dos  diferentes  obradoiros.  Realízase  unha  contextualización  xeral,  adaptada  á  realidade  e
antecedenteshistóricos do Concello na que se aprecia a ausencia de enfoque de xénero.
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 11 puntos.
Denominación creativa e orixinal con definición de obxectivos xerais e específicos, correcta definición de destinatarios e
organización por  franxas de idades.  Estruturación de contidos.  Programación de actividades detallada.lmportante
presenza das artes plásticas, expresión corporal e oral, teatro, música...lncorporación do enfoque de xénero na práctica
totalidade das actividades propostas. Enfoque intercultural.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: I puntos.
Metodoloxía  ben  definida  con  expresión  de  principios  metodolóxicos  e  característica  metodolóxicas.  Diferencia
metodoloxía das actividades e a metodoloxía de traballo. Procedementos para a atención de necesidades educativas.
Estratexia detallada e medidas de atención â diversidade. Estruturación dos contidos
Recursos materiais: 7 puntos.
Amplo catálogo de materiais adaptados a cada unha das disciplinas. 
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de  actividades non sexistas: 2 puntos.
lncorporación transversal da perspectiva de xénero no proxecto, Programación de actividades en clave de xénero.
Proposta ampla de actividades non sexistas.



Coordinación do servizq. Sistema de avaliación: 2 puntos.
O sisterna de avaliación estímase correcto e suficiente,
Difusión do programa: 2 puntos.
Suficiente e adecuada.
TOTAL 39 PUNTOS

LA GUAGUA SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 9 puntos.
Orixinalidade na definición dos obxectivos e na descrición do proxecto. Contextualizacion gráfica e descrítiva utilizando fío
condutor a través de diferentes accións que xiran o redor da visualización das desigualdades e a corrección en inicio dos
modelos educativos. Define obxectivos xerais, específicos e educativos.
Ausencia de normativa. Referencia expresa á contextualización do programa no rural
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 13 puntos.
Denominación creativa e orixinal "sementando igualiños". Contidos que xiran a redor da temática de xénero cunha
proposta de actividades que destaca polo orixinal e pedagóxica. Creación de personaxes adaptados á temática xeral do
proxecto que actuarán como dinamizadores do programa. Aporta composición musical a modo de himno do proxecto e que
se pretende utilizar como elemento definidor do mesmo. Define obxectivos xerais, específicos e educativos. Correcta
definición de destinatarios con organización por franxas de idade, definindo unha identidade para cada un dos grupos,
Carné de puntos en relación cos obxectivos acadados como incentivo pedagóxico,
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 9 puntos.
Metodoloxía ben definida con definición de aspectos pedagóxicos con importante presencia de perspectiva de xénero
(mirada lila), con introdución de criterios como o reforzo positivo ou a interculturalidade transversal. Previsión de medición
de impacto.
Recursos materiais: 7 puntos.
Amplo catálogo de materiais adaptados a cada unha das disciplinas. Material  didáctico, lúdico, funxible, deportivo e
audiovisual.
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 2 puntos.
lncorporación transversal da perspectiva de xénero no proxecto. Programación de actividades en clave de xénero.
Proposta ampla de actividades non sexistas.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación: 2 puntos.
O sistema de coordinación e avaliación estímase correcto e suficiente.
Difusión do programa: 2 puntos
Destaca a orixinalidade nas propostas de difusión. Grabación de canción identificadora do programa, entrega de chaleques,
carnet por puntos familiar, acto de entrega de diplomas.
TOTAL 44 PUNTOS

LUDUS TEMPORI S.COOP, GALEGA
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 6 puntos
Correcta xustificación e adecuada contextualización no concello de Ferrol. Datos estatísticos non desagregados por sexos.
Obxectivos xerais e específicos ben definidos. Ausencia de normativa. 
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 12 puntos.
Proposta de actividades pormenorizada, con contidos orixinais e incorporación de enfoque de xénero. Obxectivos xerais e
específicos ben definidos, Recuperación da cultura tradicional galega, educación en igualdade e valores de
coeducación. Detalle pormenorizado de contidos incluindo valores de igualdade, reparto de tarefas no fogar e valoración do
traballo da muller na sociedade. Variedade temática, incorporando actividades de recuperación de tradición histórica e
coñecemento da natureza.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 9 puntos.
Metodoloxía ben definida, pafticipativa. Definición metodoloxía de traballo e metodoloxía de actividades, con intervención
de todos os axentes implicados, inclúe reunións con pais/nais, diaria de equipa técnica, inicial e final e
correcta definición de principios metodolóxicos.
Recursos materiais: 5 puntos.



Suficientes, Escaso detalle.
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 3 puntos.
lncorporación transversal da perspectiva de xénero no proxecto. Programación de actividades en clave de xénero.
Proposta ampla de actividades non sexistas.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación: 2 puntos.
O sistema de coordinación e avaliación estímase correcto e suficiente
Difusión do programa: 2 puntos.
Suficiente e adecuada.
TOTAL: 39 PUNTOS

ESTUDIOS TÉCNICOS TOPYSA S.L.
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 1 puntos.
Xustificación sen relación cós obxectivos do programa descritos no prego técnico O proxecto non se xustifica en relación ao
contexto no que se encadra. Obxectivos estandarizados e adaptados a unha soa temática (medio natural).  Ausencia
absoluta de enfoque de xénero. Linguaxe sexista. Non se realiza contextualización no concello de Ferrol, nin en relación á
realidade demográfica nin a ningún outro aspecto, social, cultural, económico, etc.
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 2 puntos.
Proposta de actividades monográfica, temática ambiental, Non se especifican correctamente aos destinatarios/as, non se
agrupa por idades. Non se atende á planificación tendo en conta a distinción por idades. Non atende a obxectivos
específicos (educación na tolerancia, respecto ás diferenzas...) Ausencia de perspectiva de xénero. Uso de linguaxe sexista.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 2 puntos.
Pouco definida. Única diferenciación entre clases teóricas e prácticas
Recursos materiais: 5 puntos.
Suficientes.
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas:0puntos.
Non incorpora.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación. 1 punto
Non incorpora un programa de coordinación adecuado.  Presenta proceso de xestión do propio servizo.  Sistema de
avaliación básico
Difusión do programa: 0 punntos.
Non incorpora,
TOTAL: 11 PUNTOS

ESPROADE S.L
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 5 puntos.
Correcta xustificación, escasa contextualización no concello de Ferrol, non se realiza estudio estatístico nin demográfico
nin socio comunitario con datos de interese para a implantación e xestión do programa. Obxectivos xerais e específicos
básicos e estandarizados.
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 12 puntos.
Proposta  de actividades  pormenorizada,  contidos  orixinais lncorporación  enfoque de xénero,  Obxectivos  xerais e
específicos definidos. Obradoiros específicos materia de xénero, programa de materiais transversais
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 10 puntos.
Metodoloxía moi ben definida, criterios metodolóxicos desenrolados incluíndo a atención á diversidade e o uso da lingua
galega como lingua vehicular. Definición de obxectivos metodolóxicos en diferentes ámbitos (psicolóxico, social e físico.
Referencia a tres modelos de actuación (saúde, educativo, utilitariolecer). Vertente social e docente.
Recursos materiais: 7 puntos.
Amplo catálogo de recursos materiais adecuados a cada unha das actividades propostas.
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 3 puntos.
lncorporación transversal da perspectiva de xénero no proxecto. Programación de actividades en clave de xénero.
Proposta ampla de actividades non sexistas.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliaciôn: 2 puntos



O sistema de coordinación e avaliación estímase correcto e suficiente
Difusión do programa: 2 puntos.
Correcto e adecuado
TOTAL: 41 PUNTOS

GESTIÓN PLUS
Xustificación do proxecto. obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 5 puntos.
Xustificación correcta, contextualización pouco desenrolada e escasa de datos demográficos e estatísticos relativos á
realidade socio demográfica da cidade, datos non desagregados por sexos, obxectivos xerais estandarizados. Ausencia de
normativa de referencia.
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 6 puntos.
Denomínación xeneralista, pouca definición en canto aos destinatarios sin organización por idades, non contempla a
atención á diversidade ou necesidades especiais, tendo en conta gue gran parte das actividades teñen un importante
compoñente  físico  ou  deportivo.  Non  contemplan  as  dificultades  da  realización  das  actividades  en  condicións
meteorolóxicas adversas (nadal). Contido concreto dos obradoiros pouco definidos. lncorporación de obradoiros para
traballar diferentes idiomas.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 5 puntos.
Definición metodolóxica correcta,  básica, apañado específico en cada unha das actividades propostas, ausencia de
criterios de intervención definidos. 
Recursos materiais: 5 puntos.
Suficientes.
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: I puntos.
Non se implementa o enfoque de xénero en todas as actividades propostas ou cando menos non se define
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación 2 puntos.
Estímase suficiente
Difusión do programa: 1 puntos
Non prevé difusión a través de redes sociais.
TOTAL: 25 PUNTOS

LOTE 2: Campamentos
urbáns “Peque-educa

en igualdade” ” 

Xustificación
obxectivos e
context. (...)

Denominación
(....)

Metodoloxía
de traballo

(...)

Recursos
materiais

Perspectiva
de xénero

(...)

Coordinación Difusión Total

MOVE  SERVICIOS  DE
OCIO Y DEPORTE SL

3 4 5 3 1 1 2 19

ESPROADE SL 5 12 10 7 3 2 2 41

LUDUS  TEMPORI  S.
COOP. GALEGA

6 12 9 5 3 2 2 39

ESTUDOS  TÉCNICOS
TOPYSA SL

1 2 2 5 0 1 0 11

SERVIPLUSTOTAL SL 6 11 9 7 2 2 2 39

EL  PARAGUAS  AZUL
SLU

5 10 2 6 1 2 2 28

AXIÑA  SERVICIOS
DEPORTIVOS SL

8 12 8 5 2 1 2 38

LA  GUAGUA  SERVICIOS
SOCIOCULTURALES SL

8 13 9 7 2 2 2 43

SERVICIOS 8 13 9 7 2 2 2 43



DEPORTIVOS  GALICIA
SL                       

Anexo ao informe de valoración dos criterios cuxa cuantificación depende dun xuízo de valor segundo o prego de
prescricións técnicas para a contratación dun servizo para a organización ,  coordinación e execución do programa
campamentos "PEQUE-EDUCA EN IGUALDADE"

A puntuación para o Lote 2 campamentos urbáns "Peque educa en lgualdade", basease nas seguintes consideracións
cinguidas aos criterios de valoración contidas no prego de prescricións técnicas.

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

EL PARAGUAS AZUL SLU
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol:  5 puntos.
Obxectivos correctos, estandarizados, non se contemplan necesidades detectadas atendendo á contextualización do
programa no Concello de Ferrol, unicamente táboa estatística da poboacíón ferrolá de idades entre 3 e 13 anos. Non existen
indicadores de contexto nin análise de necesidades. Datos de porcentaxe de idades desagregados por sexos. Ausencia de
normativa.
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 10 puntos.
Denominación e metodoloxía estandarizada, pouca concreción e detalle non contidos de cada obradoiro con escasa
referencia ao desenvolvemento técnico e metodolóxico.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervenciónión: 2 puntos"
Escasa definición da metodoloxía, ausencia de criterios de intervención técnicos e materiais, limítase a referir que as
actividades serán impartídas por persoal cualificado en cada unha das actividades, sen mais detalle.
Recurses materiais: 6 puntos.
Adecuados e suficientes conforme a definición do obradoiros
Tratamento da presptectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 1 puntos.
O xénero é unha categoría de análise que serve para integrar e avaliar un proxecto dentro dun contexto e unha realidade
determinada , a de ambos sexos. O proxecto limítase a recoller datos específicos de idade desagregados por sexos, sen
recoller a situación real  de homes e mulleres nin a potencial  modificación desa realidade de xeito positivo para
nenos/nenas, relacionando o contido do programa con ese obxectivo en concreto. Unica referencia estandarizada e non
implementada, no apartado "orixinalidade da temática" reiterado en cada un dos obradoiros propostos.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación. 2 puntos.
Estímase correcto e suficiente.
Difusión do programa: 2 puntos.
Estímase correcto e suficiente.
TOTAL: 28 PUNTOS

SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA SL
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 8 puntos.
Xustificación baseada nos principios de conciliación familiar e igualdade de xénero, referencia específica á problemática
da violencia de xénero con obxectivos xerais para o conxunto do programa e obxectivos específicos ben definidos en cada
unha das propostas de actividades. Contextualización detallada no concello de Ferrol con expresión de datos poboacionais
xerais e datos da poboación obxectivo desagregados por sexos,  Breve análise de datos de poboación.  Ausencia de
normativa,
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 13 puntos.
Promoción  da visibilidade  do talento feminino na denominación  das  actividades.  Detalle  preciso das  idades  dos
destinatarios,  con división por grupos de idades.  Descrición de obxectivos moi detallada e variedade temática nas
actividades propostas, obxectivos operativos. Obradoiros específicos orientados á promoción da igualdade de sexos,
inversión de roles e traballo de visibilización e estudo dos estereotipos sexistas, importante presencia de actividades
deportivas, artísticas e escénicas.



Metodoloxía de traballo e criterios de intervención. 9 puntos.
Metodoloxia organizativa, descrición xeral e organigrama funcional, con detalle da organización dos servizos e detalle do
organigrama funcional. Descrición extensa e detallada dos procedementos de traballo con descrición e análise de cada un
dos postos de traballo.  Metodoloxía de traballo e criterios de intervención con especial mención ao tratamento da
perspectiva de xénero. Definición da organización didáctica xeral dos campamentos.
Recursos materiais: 7 puntos.
Amplo catálogo de medios materiais con inclusión das novas tecnoloxías nas ferramentas de traballo nos diferentes
obradoiros. Materiais modernos e adecuados aos contido dos obradoiros propostos.
Tratamentos da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 2 puntos.
lntegración correcta da perspectiva de xénero na totalidade dos apartados do proxecto,
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación. 2 puntos.
Estímase correcto e suficiente
Difusión do programa: 2 puntos
Estímase correcto e suficiente.
TOTAL: 43 PUNTOS

AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 8 puntos.
Correcta xustificación e definición de obxectivos, ampla defínición do contexto socio demográfico adaptado á realidade do
concello de Ferrol. Definición gráfica e descritiva dos factores demográficos, xeográficos, económicos e medioambientais.
Datos desagregados por sexos e referencia estatística a poboación emigrante e inmigrante. Ausencia de normativa.
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 12 puntos.
Correcta definición de obxectivos incorporando a perspectiva de xénero como valor transversal. incorporación transversal
de temáticas de educación ambiental, para a paz, de consumo, viaria, igualdade de oportunidades, para a saúde, sexual,
cívica e moral e cultura galega. Estudo do perfil das persoas destinatarias segundo as franxas de idade con detección de
necesidades para a definición da metodoloxía a empregar en cada unha de elas. Os obradoiros propostos teñen un contido
orixinal e variado incorporando diversas e completas disciplinas, dende o xogo, actividades deportivas, video forum,
historia das mulleres da cidade,  violencia de xénero e coeducación.  Completo catálogo de actividades con contido
transversal de xénero.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 8 puntos.
Metodoloxía ben definida con expresión de principios metodolóxicos e característica metodolóxicas, incorpora estratexias
metodolóxicas específicas para promover os valores de gualdade,
Recursos materiais: 5 puntos.
Adecuados
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 2 puntos.
lncorporación transversal da perspectiva de xénero no proxecto. Programación de actividades en clave de xénero.
Referencias normativas básicas. Proposta ampla  de actividades non sexistas.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación: 1 puntos.
O sistema de avaliación estímase correcto e suficiente. Non se fai referencia ao sistema de coordinación, interna, co
Concello e con pais/nais
Difusión do programa: 2 Puntos.
Correcto e suficiente
TOTAL: 38 PUNTOS

MOVE SERVICIOS DE OCIO E DEPORTE SL
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 3 puntos.
Obxectivos xerais e específicos adecuados, aínda que estandarizados. Ausencia dunha contextualización específica e
adecuada as características socio demográficas do concello de Ferrol. Ausencia de normativa.
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidae na temática: 4 puntos.
Escaseza descritiva tanto dos contidos como dos obxectivos. Non se definen de xeito adecuado as distintas actividades
propostas nin se fai unha distribución clara por idades.



Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 5 puntos
Definición metodolóxica xeneralista con criterios de intervención xeneralizados lnclúe protocolo de atención á diversidade
Recursos materiais: 3 puntos.
Non se detallan adecuadamente
Tratamento da perspectiva de xénero na progrramación e proposta de actividades non sexistas: 1 puntos 
Non  existe unha  incorporación  transversal  da  perspectiva  de  xénero no global  do  proxecto.  Definida  pero non
implementada.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación: 1 puntos,
O sistema de avaliación estímase correcto e suficiente. Non se fai referencia a un sistema detallado de coordinación,
interna, co Concello e con pais/nais.
Difusión do programa: 2 puntos.
Correcto e suficiente
TOTAL: 19 puntos

SERVIPLUS TOTAL SL
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 6 puntos
Correcta xustificación, sin definición de obxectivos xerais pero si  específicos en cada un dos apartados referidos á
presentación dos diferentes obradoiros. Realízase unha contextualización xeral, adaptada á realidade e antecedentes
históricos do Concello na que se aprecia a ausencia de enfoque de xénero.
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 11 puntos.
Denominación creativa e orixinal con definición de obxectivos xerais e específicos, correcta definición de destinatarios e
organización por franxas de idades.  Estruturación de contidos.  Programación de actividades detallada.  lmportante
presenza das artes plásticas, expresión corporal e oral, teatro, música...lncorporación do enfoque de xénero na práctica
totalidade das actividad es propostas. Enfoq ue intercultural.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 9 puntos.
Metodoloxía  ben  definida  con  expresión  de  principios  metodolóxicos  e  característica  metodolóxicas.  Diferencia
metodoloxía das actividades e a metodoloxía de traballo. Procedementos para a atención de necesidades educativas.
Estratexia detallada e medidas de atención â diversidade. Estruturación dos contidos
Recursos materiais: 7 Puntos.
Amplo catálogo de materiais adaptados a cada unha das disciplinas.
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 2 puntos.
lncorporación transversal da perspectiva de xénero no proxecto. Programación de actividades en clave de xénero.
Proposta ampla de actividades non sexistas.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación: 2 puntos.
O sistema de avaliación estímase correcto e suficiente.
Difusión do programa: 2 puntos.
Suficiente e adecuada.
TOTAL 39 PUNTOS

LA GUAGUA SERVICIOS SOCICICULTURALES
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 8 puntos.
Orixinalidade na definición dos obxectivos e na descrición do proxecto.  Contextualización gráfica e descritiva utilizando fío
condutor a través de diferentes accións que xiran o redor da visualización das desigualdades e a corrección en inicio dos
modelos educativos. Define obxectivos xerais, específicos e educativos. Ausencia de normativa.
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 13 puntos.
Denominación creativa e orixinal "sementando igualiños". Contidos que xiran a redor da temática de xénero cunha proposta
de actividades que destaca polo orixinal e pedagóxica. Creación de personaxes adaptados á temática xeral do proxecto que
actuarán como dinamizadores do programa. Aporta composición musical a modo de himno do proxecto e que se pretende
utilizar como elemento definidor do mesmo, Define obxectivos xerais, específicos e educativos. Correcta definición de
destinatarios con organización por franxas de idade, definindo unha identidade para cada un dos grupos. Carné de puntos
en relación cos obxectivos acadados como incentivo pedagóxico.



Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 9 puntos.
Metodoloxía ben definida con definición de aspectos pedagóxicos con importante presencia de perspectiva de xénero
(mirada lila), con introdución de criterios como o reforzo positivo ou a interculturalidade transversal. Previsión de medición
de impacto.
Recursos materiais: 7 puntos.
Amplo catálogo de materiais adaptados a cada unha das disciplinas. Material didáctico, lúdico, funxible, deportivo e
audiovisual.
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 2 puntos.
lncorporación transversal da perspectiva de xénero no proxecto. Programación de actividadeb en clave de xénero.
Proposta ampla de actividades non sexistas.
Coordinación do servizo, Sistema de avaliación : 2 puntos.
O sistema de coordinación e avaliación estímase correcto e sufíciente.
Difusión do programa 2 puntos.
Destaca a orixinalidade nas propostas de difusión. Grabación de canción identificadora do programa, entrega de chaleques,
carnet por puntos familiar, acto de entrega de diplomas.
TOTAL; 43 PUNTOS

LUDUS  TEMPORI  S. COOP. GALEGA
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 6 puntos.
Correcta xustificación e adecuada contextualización no concello de Ferrol. Datos estatísticos non desagregados por sexos.
Obxectivos xerais e específicos ben definidos. Ausencia de normativa.
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática:12 puntos.
Proposta de actividades pormenorizada, con contidos orixinais e incorporación deenfoque de xénero. Obxectivos xerais e
específicos ben definidos. Recuperación da cultura tradicional galega, educaciÓn en igualdade e valores de coeducación.
Detalle pormenorizado de contidos incluíndo valores de igualdade, reparto de tarefas no fogar e valoración do traballo da
muller na sociedade. Variedade temática, incorporando actividades de recuperación de tradición histórica e coñecemento
da natureza.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 9 puntos.
Metodoloxía ben definida, participativa. Definición metodoloxía de traballo e metodoloxía de actividades, con intervención
de todos os axentes implicados, inclúe reunións con pais/nais, diaria de equipa técnica, inicial e final e correcta definición
de principios metodolóxicos.
Recursos materiais: 5 puntos.
Suficientes. Escaso detalle.
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 3 puntos.
Incorporación transversal da perspectiva de xénero no proxecto. Programación de actividades en clave de xénero.
Proposta arnpla de actividades non sexistas.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación: 2 puntos. 
O sistema de coordinación e avaliación estímase correcto e suficiente
Difusión do programa: 2 puntos.
Suficiente e adecuada,
TOTAL: 39 PUNTOS

ESTUDIOS TÉCNICOS TOPYSA S.L.
Xustificación do proxecto, obxectivos e contextualiación no concello de Ferrol. 1 puntos
Xustificación sen relación cós obxectivos do programa descritos no prego técnico. O proxecto non se xustifica en relación
ao contexto no que se encadra. Obxectivos estandarizados e adaptados a unha soa temática (medio natural). Ausencia
absoluta de enfoque de xénero. Linguaxe sexista. Non se realiza contextualización no concello de Ferrol, nin en relación á
realidade demográfica nin a ningún outro aspecto, social, cultural, económico, etc.
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 2 puntos.
Proposta de actividades monográfica, temática ambiental. Non se especifican correctamente aos destinatarios/as, non se
agrupa por idades.  Non se atende á planificación tendo en conta a distinción por idades. Non atende a obxectivos



específicos (educación na tolerancia, respecto ás diferenzas...) Ausencia de perspectiva de xénero. Uso de linguaxe sexista.
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 2 puntos
Pouco definida. Única diferenciación entre clases teóricas e prácticas 
Recursos materiais: 5 puntos.
Suficientes.
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 0 puntos.
Non incorpora.
Coordianción do servizo. Sistema de avaliación: 1 puntos. 
Non incorpora un programa de coordinación adecuado.  Presenta proceso de xestión do propio servizo.  Sistema de
avaliación básico
Difusión do programa: 0 puntos.
Non incorpora.
TOTAL: 11 PUNTOS

ESPROADE S.L
Xustificación do proxecto. obxectivos e contextualización no concello de Ferrol: 5 puntos.
Correcta xustificación, escasa contextualización no concello de Ferrol, non se realiza estudio estatístico nin demográfico
nin socio comunitario con datos de interese para a implantación e xestión do programa. Obxectivos xerais e específicos
básicos e estandarizados.
Denominación, destinatarios, obxectivos, contidos, orixinalidade na temática: 12 puntos.
Proposta de actividades pormenorizada,  contidos orixinais lncorporación enfoque  de xénero.  Obxectivos xerais e
especÍficos definidos. Obradoiros específicos materia de xénero, programa de materiais transversais
Metodoloxía de traballo e criterios de intervención: 10 puntos.
Metodoloxía moi ben definida, criterios metodolóxicos desenrolados incluíndo a atención á diversidade e o uso da lingua
galega como lingua vehicular. Definición de obxectivos metodolóxicds en diferentes ámbitos (psicolóxico, social e físico.
Referencia a tres modelos de actuación (saúde, educativo, utilitariolecer). Vertente social e docente.
Recursos materiais: 7 puntos.
Amplo catálogo de recursos materiais adecuados a cada unha das actividades propostas,
Tratamento da perspectiva de xénero na programación e proposta de actividades non sexistas: 3 puntos.
lncorporación transversal da perspectiva de xénero no proxecto. Programación de actividades en clave de xénero.
Proposta ampla de actividades non sexistas.
Coordinación do servizo. Sistema de avaliación: 2 puntos.
O sistema de coordinación e avaliación estímase correcto e suficiente
Difusión de programa: 2 puntos.
Amplo catálogo de accións de difusión, trípticos, web, blog..
TOTAL: 41 PUNTOS

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

 EXCLUIR do presente procedemento ás dúas empresas que nos lotes 1 e 2 non
acadaron a puntuación mínima de 20 puntos establecidas nos pregos.

 PONDERAR, nos dous lotes, as empresas inicialmente admitidas coa puntuación que
se detalla nos informes técnicos de data 25/04/2018.

Acto  seguido procédese á apertura,  en acto  público,  dos sobres C) “  Oferta económica-
criterio avaliable mediante cifras ou porcentaxes” correspondente aos licitadores inicialmente
admitidos, resultando do seguinte xeito:



LOTE  1:  Campamentos  rurais
“Peque-educa en igualdade” 

Tipo de licitación (sen IVE): 12,5 €/hora 

(núm. orientativo de horas 1.782 h/anuais)

ESPROADE SL Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 12,47 euros /hora

GESTIÓN PLUS SLU Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 10,15 euros /hora

LUDUS  TEMPORI  S.  COOP.
GALEGA                         

Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 11,95 euros /hora

SERVIPLUSTOTAL SL Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 10,91 euros /hora

EL PARAGUAS AZUL SLU Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 12,25 euros /hora

AXIÑA  SERVICIOS  DEPORTIVOS
SL                             

Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 12,38 euros /hora

LA  GUAGUA  SERVICIOS
SOCIOCULTURALES SL    

Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 12,34 euros /hora

SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA
SL                       

Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 12,50 euros /hora

LOTE  2:  Campamentos  urbáns
“Peque-educa en igualdade” Tipo de licitación (sen IVE): 12,5 €/hora 

(núm. orientativo de horas 4.272 h/anuais)

ESPROADE SL Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 12,42 euros /hora

LUDUS  TEMPORI  S.  COOP.
GALEGA                         

Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 11,95 euros /hora

SERVIPLUSTOTAL SL Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 10,28 euros /hora

EL PARAGUAS AZUL SLU Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 10,32 euros /hora

AXIÑA  SERVICIOS  DEPORTIVOS
SL                             

Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 12,23 euros /hora

LA  GUAGUA  SERVICIOS
SOCIOCULTURALES SL     

Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 11,32 euros /hora

SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA
SL                       

Que oferta a execución do contrato na cantidade, sen
IVE, de 12,50 euros /hora

Rematada a apertura de sobres, o expediente pasa a informe técnico respecto do criterio
establecido nos pregos para o sobre C).



Na Mesa de Contratación Permanente celebrada o día 22/05/2018, dase conta do informe
técnico (lotes 1 e lote 2)  que, en data 11/05/2018, redacta a técnica de muller, dona Sandra
Suárez e no que consta:

LOTE 1: Campamentos rurais “Peque-educa en igualdade” Criterios cuantificables de
xeito automático

Criterios xuízo
de valor

Total

ESPROADE SL                                                             41,51 ptos 41 ptos 82,51 ptos

GESTIÓN PLUS SLU 51 ptos 25 ptos 76 ptos

LUDUS TEMPORI S. COOP. GALEGA                        43,32 ptos 39 ptos 82,32 ptos

SERVIPLUSTOTAL SL                                                   47,45 ptos 39 ptos 86,45 ptos

EL PARAGUAS AZUL SLU                                               42,26 ptos 28 ptos 70,26 ptos

AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS SL                           41,81 ptos 40 ptos 81,81 ptos

LA GUAGUA SERVICIOS SOCIOCULTURALES SL    41,95 ptos 44 ptos 85,95 ptos

SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA SL                       41,41 ptos 43 ptos 84,41 ptos

LOTE 2: Campamentos urbáns “Peque-educa en igualdade” ” Criterios cuantificables de xeito
automático

Criterios xuízo
de valor

Total

ESPROADE SL                                                             42,41 ptos 41 ptos 83,21 ptos

LUDUS TEMPORI S. COOP. GALEGA                        43,87 ptos 39 ptos 82,87 ptos

SERVIPLUSTOTAL SL                                                   51 ptos 39 ptos 90 ptos

EL PARAGUAS AZUL SLU                                               50,80 ptos 28 ptos 78,80 ptos

AXIÑA SERVICIOS DEPORTIVOS SL                           42,87 ptos 38 ptos 80,87 ptos

LA GUAGUA SERVICIOS SOCIOCULTURALES SL    46,31 ptos 43 ptos 89,31 ptos

SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA SL                       41,94 ptos 43 ptos 84,94 ptos

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

PONDERAR, nos dous lotes, as empresas inicialmente admitidas coa puntuación que se detalla
no informe técnico de data 11/05/2018; CLASIFICAR as empresas inicialmente admitidas por
orden decrecente e, en consecuencia, REQUIRIR á empresas SERVIPLUS TOTAL SL para a
presentación da documentación establecida na cláusula 21 do prego de cláusulas administrativas
particulares que rexe a licitación. Advertíndolle das consecuencias da presentación defectuosa,
fóra de prazo ou de non atender ao requerimento cursado.

Na  Mesa  de  Contratación  permanente  celebrada  o  día  15/06/2018,  dase  conta  de  toda  a
documentación requirida á empresa SERVIPLUS TOTAL SL segundo o acordo adoptado
pola Mesa de Contratación Permanente na súa sesión de data 22/05/2018 e de seguido,
dase  conta  da  documentación  presentada  pola  referida  empresa,  os  días  4/06/2018  e
7/06/2018, dentro do prazo de requirimento concedido, en atención ao acordo anterior. 



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

7. CALIFICAR  favorablemente  toda  a  documentación  presentada  pola  empresa
proposta  para  a  adxudicación;  agás  a  correspondente  á  solvencia  económica  e
financeira, tendo en conta o esixido na cláusula 21.E-1) do prego que rexe a licitación
ao tomar en consideración a opinión técnica desfavorable emitida pola Intervención
Municipal  ao  respecto  (o  licitador  presenta  declaración sobre  volume anual  de
negocios e solicitude de presentación no Rexistro Mercantial de A Coruña das
contas anuais do exercicio 2017).

En consecuencia, se lle CONCEDEN TRES DÍAS HÁBILES para a subsanación do defecto
detectado.

Na Mesa  de  Contratación  Permanente  celebrada  o  día  25/06/2018,  dase  conta de  toda  a
documentación que, dentro do prazo concedido, presenta a empresa  SERVIPLUS TOTAL,
S.L. Unha vez examinada, considerando o informe técnico favorable respecto da revisión da
documentación  acreditativa  da  solvencia  técnica  e  da  efectiva  disposición  de  medios
persoais e materiais precisos para a execución do contrato e a revisión favorable que con
caracter previo realiza o interventor  municipal  respecto da documentación acreditativa da
solvencia  económica  e  financeira,  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:

6. CALIFICAR  favorablemente  toda  a  documentación  presentada  e  ELEVAR
PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN para os dous lotes ao órgano de contratación, a
favor da empresa SERVIPLUS TOTAL, S.L.

Por todo todo o anteriormente exposto, e en base ao disposto no artigo 10.1 da Lei 40/2015, de 1
de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, propónse á Alcaldía a adopción da seguinte
resolución:

Primeiro.- Avogar a competencia delegada na Xunta de Goberno Local, para a adopción desta
resolución.

Segundo.-  EXCLUIR do LOTE nº 1 e 2 ás ofertas presentadas polas empresas que non
acadaron a puntuación mínima de 20 puntos que o  prego establece para poder optar  á
segunda fase (sobre C) que son:

 MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE SL

 ESTUDOS TÉCNICOS TOPYSA SL         

Terceiro.- Polas razóns recollidas na parte  expositiva,  ADXUDICAR os LOTES Nº 1 e 2 da
Contratación  do  Servizo  para  a  organización,  coordinación  e  execución  do  programa
“Peque-Educa en Igualdade” (AV 04203 17/07)  á empresa SERVIPLUS TOTAL, S.L. (CIF B-
70019294)  na cantidade total de 10,91 €/hora, sen IVE para o LOTE 1, e a suma de 10,28
€/hora, sen IVE para o LOTE 2. 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 2018: Lote  1:  23.512,50  (10%  IVE
incluído)

Lote 2: 990,00 (10% IVE incluído)

Ano 2019: Lote  1:  57.502,50  (10%  IVE
incluído)

Lote 2: 1.237,50 € (10% IVE incluído)

Cuarto.-  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  aquel  en  que  se  reciba  a  notificación  da  adxudicación  ós  licitadores  e
candidatos se FORMALIZARÁ o contrato.

Quinto.-  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.

Sexto.- Ratificar a presente resolución na Xunta de Goberno Local”.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade, acordou ratificar a resolución anteriormente transcrita.

8. PROPOSTA DE  APROBACIÓN DA ADXUDICACIÓN DO C  ONTRATO DENOMINADO  
“  SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA OS PARTICIPANTES NAS ACTIVIDADES  
DEPORTIVAS ORGANIZADAS POLO CONCELLO DE FERROL  ” (AV 02002 17/17) A  
FAVOR  DA    EMPRESA     MARKEL  INTERNATIONAL  INSURANCE  COMPANY  LTD,  
SUCURSAL  EN ESPAÑA    E   OUTROS  ACORDOS  COMPLEMENTARIOS  . EXAMINADA  a
proposta  que  eleva  o  Presidente  da  Mesa  de  Contratación,  que
textualmente di:

“O xefe do servizo de Facenda e Patrimonio remitiu á Unidade de Contratación a solicitude
de contratación do  SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA OS PARTICIPANTES
NAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POLO CONCELLO DE FERROL xunto
co prego de prescricións técnicas de data 30/06/2017 e a restante documentación necesaria
para a tramitación do expediente, que foi completada en data 13 de xullo de 2017.

Atópanse incorporados ao expediente os preceptivos Pregos de Cláusulas Administrativas
que rexerán a contratación. Consta informe xurídico da técnico de contratación de data 17 de
xullo de 2017.

Establécese  como  prima  anual  máxima  de  licitación  a  cantidade  de  29.000  €/anuais
(incluídos tódolos impostos e recargos de aplicación). Este prezo non se atopa suxeito a IVE
consonte o disposto no apartado 16 do artigo 20 da Lei 37/1992. 

A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 25 de setembro de 2017, aprobou a
contratación  administrativa  correspondente  ao  SEGURO COLECTIVO  DE ACCIDENTES
PARA OS PARTICIPANTES NAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POLO
CONCELLO DE FERROL, mediante procedemento aberto, cun único criterio de valoración e
tramitación ordinaria. 

O orzamento  máximo ascende á  cantidade  de 58.000 €  (incluidos  todos  os  impostos  e
recargos de aplicación)



Consonte o disposto na cláusula 12 do Prego de prescricións técnicas establécese un prazo
de  duración  de  dous  (2)  anos  a  contar  dende  as  00:00  horas  do  día  01/01/2018,  con
posibilidade  de  prórroga  por  outros  dous  (2)  anos,  ata  un  máximo  total  de  catro  (4)
anualidades, incluída a duración inicial e as prórrogas. 

O día 09/10/2017 se publicou anuncio no perfil do contratante do Concello de Ferrol. O día
09/0102017 se publicou anuncio de licitación no BOP nº 192.

O día 27/10/2017 se incorpora ao expediente certificado de recepción de plicas, donde o xefe
de negociado do Rexistro Xeral  informa que para o  presente  procedemento presentaron
proposición as seguintes empresas: 

As ofertas presentadas son as seguintes:
Plica 1 PREVISIÓN BALEAR M.P.S.
Plica 2 MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD., SUCURSAL ESPAÑA
Plica 3 SURNE MUTUA DE SEGUROS
Plica 4 HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, SA de Seguros y Reaseguros

Na Mesa  de  Contratación  Permanente  celebrada  o  día  07/11/2017,  dase  conta  das  ofertas
presentadas e tendo en conta que todas as empresas cumpren coa documentación esixida; a
Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable de todos os vocais asistentes, acordou
a admisión inicial das catro empresas que presentaron oferta.

Acto seguido, en acto público, procedese á apertura dos sobres B), resultando como segue:.

1 PREVISIÓN BALEAR M.P.S. Que  oferta  a  execución  do  contrato  na
cantidade,  exenta  de  IVE,  de  18.485,00
€/ano.

2 MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE
COMPANY LTD., SUCURSAL ESPAÑA

Que  oferta  a  execución  do  contrato  na
cantidade,  exenta  de  IVE,  de  17.990,01
€/ano.

3 SURNE MUTUA DE SEGUROS Que  oferta  a  execución  do  contrato  na
cantidade, exenta de IVE, de 21.410 €/ano

4 HELVETIA  COMPAÑÍA  SUIZA,  SA  de
Seguros y Reaseguros

Que  oferta  a  execución  do  contrato  na
cantidade, exenta de IVE, de 26.000 €/ano

O expediente pasa a informe técnico.

Na Mesa de Contratación Permanente celebrada o día 24/11/2017 dase conta do informe
que  en  data  9/11/2017 emite  a  firma  B.V.C.  ARTAI  CORREDURÍA  DE  SEGUROS,
adxudicataria do contrato  de prestación dos  “Servizos de mediación e asesoramento en
materia  de  aseguramento  do  Concello  de  Ferrol (PN  14/52)”;  informe  que  conta  coa
conformidade  do  xefe  de  servizo  de  Facenda  e  Patrimonio.  No  informe  se  recolle  a
clasificación outorgada ás catro ofertas económicas presentadas tendo en conta o criterio
establecido nos pregos.
Considerando que no informe anterior non consta si algunha das catro ofertas económicas
incorre, ou non, no suposto de baixa temeraria segundo o disposto nos pregos, se suspende
a adopción de calquera acordo ata clarificar tecnicamente o asunto.  

O expediente pasa novamente a informe técnico.



Na Mesa de Contratación Permanente celebrada o día 19/12/2017, dase conta do informe que
en data 5/12/2017 emite a firma B.V.C. ARTAI CORREDURÍA DE SEGUROS, adxudicataria
do  contrato  de  prestación  dos  “Servizos  de  mediación  e  asesoramento  en  materia  de
aseguramento do Concello de Ferrol (PN 14/52)”; informe que conta coa conformidade do
xefe  de  servizo de  Facenda e Patrimonio.  No  informe considera que  a empresa Markel
InternaTional Insurance Cia. Ltd. Sucursal en España xustifica a baixa temeraria, dado que a
prima que oferta é a mesma que estaba cobrando ao longo dos últimos anos ao Concello de
Ferrol e facéndose cargo de todos os sinistros sen demora algunha.

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

CLASIFICAR as ofertas presentadas e inicialmente admitidas coa puntuación que detalla o
técnico municipal no seu informe de data 09/11/2017.
REQUERIR  da  empresa  MARKEL  INTERNATIONAL  INSURANCE  COMPANY  LTD,
SUCURSAL EN ESPAÑA (CIF W0068002E) a presentación da documentación que o prego
que rexe a contratación establece na súa cláusula 21, advertíndolle das consecuencias da
presentación  defectuosa,  da  presentación  fóra  de  prazo  ou  da  non  presentación  da
documentación requirida.

Na Mesa de Contratación Permanente celebrada o día 17/04/2018 dase conta  de toda a
documentación requirida á  empresa  MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
LTD,  SUCURSAL EN ESPAÑA segundo o  acordo  adoptado  pola  Mesa  de  Contratación
Permanente na súa sesión de data 19/12/2017 e de seguido, dase conta da documentación
presentada, dentro do prazo de requirimento concedido, en atención ao acordo anterior. 

Revisada a documentación; a Mesa de Contratación Permanente, co voto favorable de todos
os vocais asistentes, acordou:
CALIFICAR favorablemente toda a documentación presentada pola empresa proposta para a
adxudicación; agás a correspondente á solvencia económica e financeira, tendo en conta o
esixido na cláusula  21.E-1)  do prego  que  rexe  a licitación ao tomar en consideración a
opinión técnica  desfavorable  emitida  pola  Intervención Municipal  ao  respecto  (o licitador
presenta certificación do Rexistro Mercantil de Madrid de depósito das contas anuais
do exercicio 2016; copia cotexada ante Notario de Contas anuais do exercicio 2016, se
ben  non  consta  expresamente  a  aprobación  das  referidas  contas  anuais. En
consecuencia,  CONCEDERLLE  TRES  DÍAS  HÁBILES  para  a  subsanación  do  defecto
detectado  e  por  outra  parte,  se  apreciou  a  conveniencia  de  acreditar  as
correspondentes  contas  anuais  da  sucursal  en  España da  entidade  mercantil
londinense (a Sociedade que ten o seu domicilio social en Londres, aínda que conta con
Sucursal en España presenta as referidas contas en termos consolidados de acordo ca
normativa mercantil do Reino Unido e a República de Irlanda.

Na sesión da Mesa de Contratación celebrada o día 22/05/2018 dase conta do requirido, en
prazo  de  subsanación,  á empresa MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD,
SUCURSAL EN ESPAÑA e deuse lectura do escrito de alegacións presentado pola sucursal en
relación á apreciación que se fixo da conveniencia de acreditar as contas anuais da sucursal en
España tendo en conta que a entidade mercantil londinense presentou as referidas contas en
termos consolidados de acordo ca normativa mercantil do Reino Unido e a República de Irlanda.

Considerando a opinión técnica favorable da Intervención Municipal; 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 para acreditar a súa solvencia económica e financiera (cláusula 21.E-1) e xunto
coa xa clasificada favorablemente na sesión anterior; propoñer ao órgano de contratación á
adxudicación do contrato á empresa  MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA.

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

Primeiro.- Adxudicar á empresa  MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD,
SUCURSAL  EN  ESPAÑA, (CIF  W0068002E),  o  contrato  denominado  “SEGURO
COLECTIVO  DE  ACCIDENTES  PARA  OS  PARTICIPANTES  NAS  ACTIVIDADES
DEPORTIVAS  ORGANIZADAS  POLO  CONCELLO  DE  FERROL”  Expte.:  (AV  02002
17/17), polo prezo de 17.990,01 €, exento de IVE, e nas condicións ofertadas pola empresa
adxudicataria.

Segundo.- FORMALIZAR o contrato de acordo co establecido na cláusula 22.a) do prego de
cláusulas administrativas particulares. É dicir, no prazo máximo de quince días hábiles (oito
días se o procedemento fose urxente) seguintes a aquél en que se reciba a notificación da
adxudicación ós licitadores e candidatos.

Terceiro.-  DESIGNAR, de acordo co establecido na cláusula 31 do PCAP, RESPONSABLE
DO CONTRATO correspondente ó  “SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA OS
PARTICIPANTES NAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POLO CONCELLO
DE FERROL” Expte.:  (AV 02002 17/17) ao xefe do Servizo de Facenda e Patrimonio, don
Joaquín Martínez Cubero”.

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

9. P  ROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  
ADMINISTRATIVA;  CONVOCATORIA  DE  LICITACIÓN  PÚBLICA;  PREGOS  DE
CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES E DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS
QUE REXEN A CONTRATACIÓN DA   OBRA INCLUIDA NO PROYECTO “Aglomerado en  
el  camino  C-125  y  tramos  anexos  de  C-126  (AVS  03007  17/18);
DECLARACIÓN DA URXENCIA NA TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE QUE NON AFECTARÁ
AOS  PRAZOS  DE  LICITACIÓN,  ADXUDICACIÓN  E  FORMALIZACIÓN  DO
PROCEDEMENTO;      DISPENSA DA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA A  
PRESENTACIÓN DE OFERTAS     E   OUTROS ACORDOS COMPLEMENTARIOS  . Examinada a
proposta  que  eleva  o  Xefe  do  Servizo  de  Contratación,  que
textualmente di:

“O 14/06/2018 o concelleiro delegado de obras e servizos remitiu
á Unidade de Contratación a solicitude de inicio do expediente de
contratación da obra incluída no Proxecto “AGLOMERADO EN EL CAMINO C-
125  Y  TRAMOS  ANEXOS  DE  C-126”  redactado  polo  arquitecto  técnico
municipal D.  David Couselo Méndez  en  febreiro  de 2018  xunto  coa
restante documentación integrante do expediente para a súa aprobación
polo órgano competente.



O citado investimento conta cunha subvención da Axencia Galega
de Desenvolvemento Rural no ámbito do Plan de Mellora de Camiños
Municipais  2018-2019, fixándose  como  data  límite  para executar  e
xustificar as inversións correspondentes o 17 de setembro de 2018.

Se atopan incorporados ao expediente a memoria xustificativa da
necesidade da contratación de data 14/06/2018, os preceptivos pregos
de  cláusulas  administrativas  que  rexerán  a  contratación  de  data
25/06/2018, informe xurídico de contratación de data 25/06/2018 e
documento  RC  para  facer  fronte  aos  gastos  derivados  da  presente
contratación.

O orzamento base de licitación ascende á cantidade de 42.247,93
€ sen IVE (51.119,99 € 21% do IVE incluido) co desglose de unidades e
prezos  unitarios  reflectivo  no  Proxecto.  O  prazo  de  execución
previsto é de 30 días laborables.

Atendendo ás características do contrato o procedemento a seguir
para a súa adxudicación será o procedemento aberto simplificado con
pluralidade de criterios de adxudicación obxectivos (prezo e prazo).

Tendo en conta o establecido na Disposición Adicional Segunda da
LCSP  respecto  das  competencias  en  materia  de  contratación  das
entidades locais, e no punto 3 da Disposición Adicional Décimoquinta
da LCSP, non se esixe a presentación de ofertas utilizando medios
electrónicos,  atendendo  ao  informe  específico  de  data  22/06/2018
incorporado  ao  expediente,  non  resultando  posible  a  demora  na
contratación  sen  prexudicar  o  interese  xeral  dado  o  prazo  de
xustificación da subvención que financia esta obra.

Con  carácter  previo  á  aprobación  do  expediente  deberá
incorporarse informe de intervención sobre fiscalización do gasto nos
termos da DA 3ª da LCSP.

Examinada a documentación que se acompaña e de conformidade co
establecido nos artigos 116, 117 e Disposición Adicional Segunda da
Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público pola que
se  transpoñen  ao  ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de
febreiro de 2014, proponse á Xunta de Goberno Local como órgano de
contratación  competente  en  virtude  da  delegación  conferida  pola
Alcaldía mediante Resolución de data 1 de xuño de 2016 a adopción dos
seguintes acordos:

PRIMEIRO.-  Declarar a urxencia na tramitación do expediente de
contratación da obra “AGLOMERADO EN EL CAMINO C-125 Y TRAMOS ANEXOS
DE C-126”, que non afectará aos prazos de licitación, adxudicación e
formalización do procedemento consonte o establecido no artigo 119.2
b) LCSP por remisión do 159.5 LCSP.

SEGUNDO.-  Aprobar  o  expediente  e  os  Pregos  de  Cláusulas
Administrativas e de Prescricións Técnicas que rexerán a contratación



da obra incluida no proxecto “AGLOMERADO EN EL CAMINO C-125 Y TRAMOS
ANEXOS DE C-126” redactado polo arquitecto técnico municipal D. David
Couselo Méndez e outorgarlle o seguinte número de expediente AVS
03007 17/18.

TERCEIRO.- Aprobar o gasto correspondente a dita contratación
por importe de 51.119,99 € (21% IVA incluído) e imputalo á aplicación
03007 1533 60900 do orzamento municipal.

CUARTO.-  Dispoñer  a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación
mediante procedemento aberto simplificado previsto no artigo 159 da
Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público con
pluralidade de criterios obxectivos de valoración, nas condicións e
prazos indicados nos Pregos e publicar o anuncio de licitación no
Perfil do Contratante do órgano de contratación.

QUINTO.- Dispensar a utilización de medios electrónicos para a
presentación de ofertas neste procedemento polas razóns reflectidas
no informe específico de data 22 de xuño de 2018”

A  Xunta  de  Goberno  Local,  en  votación  ordinaria  e  por
unanimidade,  acordou  a  aprobación  da  proposta  anteriormente
transcrita condicionada á corrección dos erros que constan no informe
de Intervención.



10. ROGOS. Non se formularon.

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

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

  D. Jorge Juan Suárez Fernández      D. Rogelio Cenalmor Palanca


