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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA     7     D  E   XANEIRO   DE 20  21  .

Na Casa Consistorial de Ames, sendo as once horas e trinta minutos (11:30 h) do día sete (7)
de xaneiro de dous mil vinte e un (2021), reúnese a Xunta de Goberno local deste Concello en
sesión ordinaria de  primeira convocatoria, baixo a Presidencia do alcalde, José M. Miñones
Conde e coa asistencia dos/as tenentes de alcalde David Santomil Mosquera, José Blas García
Piñeiro, Genma Otero Uhía, Luísa Feijóo Montero, Ana Belén Paz García e Natividad González
Rodríguez. 

Asiste o interventor accidental, Emilio Garrido Moreira.

Actúa de secretaria a accidental da corporación, Concepción Vilas Cantelar. 

PUNTO PRIMEIRO. ACTAS ANTERIORES.

O señor presidente pregunta aos asistentes se teñen algunha alegación que formular á acta da
sesión anterior, ordinaria do 30.12.2020, que foi distribuída con anterioridade, en cumprimento
do  establecido  no  artigo  91.1  do  Regulamento  de  organización,  funcionamento  e  réxime
xurídico  das  entidades  locais,  aprobado  polo  Real  decreto  lexislativo  2568/1986  de  28  de
novembro (ROF). 

Non formulándose alegacións polos asistentes,  a Presidencia declara  aprobada a acta,  por
unanimidade dos membros presentes da Xunta de Goberno Local.

PUNTO  SEGUNDO.- CLASIFICACIÓN  DE  OFERTAS  E  REQUIRIMENTO  DE
PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS
NO  PROXECTO  DE AMPLIACIÓN DO  PAVILLÓN POLIDEPORTIVO  DE BERTAMIRÁNS.
NOVO PAVILLÓN ANEXO NA ALA SUR.

Expediente GESTDOC: 1609/2020

Dáse  conta  á  Xunta  de  Goberno  Local,  que  na  sesión  do  día  20  de  novembro  de  2020
aprobouse o expediente de licitación das Obras incluídas no Proxecto de Ampliación do Pavillón
Polideportivo de Bertamiráns. Novo Pavillón Anexo na Ala Sur. 

A Mesa de Contratación en sesión celebrada o 29 de decembro de 2020 para a licitación do
expediente  anteriormente  citado  e  unha  vez  aberto  o  Sobre  Único  e  subsanada  a
documentación, formulou proposta de clasificación por  orden decrecente de puntuación das
empresas admitidas á licitación, de acordo todo elo co previsto no artigo 83 do Real decreto
1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos do
sector publico.

En base  ó  anterior,  e  ó  conxunto  de antecedentes  que figuran no expediente,  a  Xunta  de
Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, previa delegación da Alcaldía
(decreto 1776/2019), adopta os seguintes acordos:

Primeiro.-  Clasificar por orde decrecente de puntuación ás empresas participantes na licitación
das obras incluídas no proxecto de ampliación do pavillón polideportivo de Bertamiráns. Novo
pavillón anexo na ala sur, do seguinte xeito: 

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA 
(IVE incluído)

PUNTUACIÓN

OCISAT SL 414.498,02 € 76,3
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OBRAS GALLAECIA SL 426.011,70 € 69,07

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA 449.997,81 € 46,67

CONSTRUCCIONES D. OGANDO SL 451.776,20 € 44,99

GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SL 483.879,00 € 15,03

ESVEDRA OBRAS Y REFORMAS SLU 483.997,64 € 14,93

Segundo.-  Declarar  que  as  características  esenciais  da  contratación  para  a  empresa
clasificada  en  primeiro  lugar, OCISAT,  SL con CIF  B-15480406, son  as  que  figuran  na
proposición formulada, e nos pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e nos Pregos de
Prescricións Técnicas.

Terceiro.- A oferta formulada pola empresa resultou a seguinte: 

OFERTA ECONÓMICA OFERTA ECONÓMICA (IVE incluído)

342.560,34 € 414.498,02 €

Cuarto.- Duración do contrato. 

A duración do contrato será de SEIS MESES, a partir do día seguinte ao da sinatura da acta de
comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comenzo. 

O  contrato  só  se  prorrogará  cando  concorran  as  circunstancias  e  requisitos  esixidos  pola
lexislación vixente.

Quinto.- Resto de condicións. 

O  adxudicatario  deberá  cumprir  coas  condicións  fixadas  nos  pregos  de  cláusulas
administrativas  particulares  polo  que  se  rexeu  o  procedemento,  así  como  coa  proposición
formulada.

Sexto.- Notificar o presente acordo aos licitadores.

Sétimo.- No prazo de sete días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento,  presentará,  por  medios  electrónicos  e  con  sinatura  electrónica  a  seguinte
documentación:

a) Índice de documentos presentados

b) Certificación acreditativa de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa
seguridade social.

c) Xustificación da solvencia Económica e Financeira

Debera  acreditar  a  solvencia  económica  mediante  os  requisitos  específicos  de  solvencia
económica e financeira que se indican no PCAP.

d) Solvencia Técnica.

Deberá acreditar a solvencia técnica mediante  os requisitos específicos de solvencia  técnica
que se indican no PCAP.

e) Garantía.

Documento acreditativo de ter constituída en calquera das formas establecidas no artigo 108
da LCSP unha garantía definitiva por un importe de 17.128,02 € segundo se especifica nos
pregos que rexeron para a licitación correspondentes ao 5% do prezo de adxudicación excluído
o imposto sobre o valor engadido.

Documento xustificativo, de ser o caso, de reembolso ao concello do importe dos anuncios de
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licitación. O adxudicatario deberá aboar ao concello en concepto de reembolso dos gastos de
publicacións dos anuncios de licitación de acordo co estipulado no artigo 75 do Real  decreto
1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos do
sector público. 

f)  Acreditación  de  dispor  efectivamente  dos  medios  persoais  e  materiais  que  se
comprometera a dedicar ou adscribir á execución do contrato segundo o establecido no PCAP.

Non será necesario  acreditar  a  efectiva disposición dos medios persoais  e  materiais
establecidos no anexo V no caso de que o contratista  proposto como adxudicatario
dispoña da clasificación establecida no apartado 8 do anexo I do presente prego.

De non presentarse a citada documentación no prazo conferido  non se poderá proceder  á
adxudicación do contrato ao licitador clasificado en primeiro lugar.

Oitavo.- Facultar  ao  señor  alcalde,  para  cantas  actuacións  sexan  precisas  para  a  mellor
execución do acordado.

E non habendo máis asuntos que tratar  levántase a sesión ás  once horas e trinta e cinco
minutos, estendéndose a presente acta que asina o señor presidente, do que certifico.

O alcalde A secretaria accidental

José M. Miñones Conde Concepción Vilas Cantelar
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