SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021
(FECHA: 22/09/2021 12:38:00)

No despacho de Alcaldía do Concello de Cambre, ás nove horas do día catorce de setembro de dous mil vinte e
un, baixo a presidencia do señor alcalde don Óscar A. Garcia Patiño, reúnese a Xunta de Goberno Local, co fin
de realizar a sesión ordinaria convocada para o efecto.
Asisten os concelleiros que a continuación se relacionan, segundo nomeamento efectuado mediante Resolución
da Alcaldía número 1315/2019, de data 1 de xullo: dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, dona Elisa Pestonit Barreiros,
don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, don Daniel Mallo Castro e don Diego Alcantarilla Rei.
Non asisten e presentan escusa don Juan González Leirós e dona Maria Dolores Pan Lesta.

Óscar Alfonso García Patiño

Faise constar que asisten tamén ao acto don Ramón Boga Moscoso, concelleiro con delegación especial dos
servizos de Turismo e Patrimonio, incluídos na Área de Presidencia; dona Maria Carmen Pan Matos, concelleira
con delegación especial do servizo de Desenvolvemento Asociativo, incluído na área de Presidencia; dona
Mónica Varela Germade, concelleira con delegación especial do servizo de Cultura, incluído na área de Cultura,
Deportes e Xuventude; e dona Patricia María Parcero Quiñoy, concelleira con delegación especial dos servizos
de Medio Ambiente e Mobilidade, incluídos na área de Educación, Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade; isto
en aplicación do disposto no artigo 133.3 do Regulamento orgánico municipal.
Intervén como secretaria accidental dona Verónica Maria Otero López.
Aberto o acto pola presidencia, examinaronse os asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.
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O señor presidente pregunta aos asistentes se desexan formular algunha observación ao borrador da acta
correspondente á sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local de data 7 de setembro de 2021 e, ao non se
formular, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que asistiron á citada sesión e están
hoxe presentes (don Óscar A. García Patiño, dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, dona Elisa Pestonit Barreiros, don
Daniel Mallo Castro e don Diego Alcantarilla Rei) aprobou o citado borrador.
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1º. Aprobación, se procede, dos borradores das actas da sesión ordinaria do día 7 de setembro de 2021 e
da sesión extraordinaria e urxente do día 9 de setembro de 2021

O señor presidente pregunta aos asistentes se desexan formular algunha observación ao borrador da acta
correspondente á sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local de data 9 de setembro de 2021 e,
ao non se formular, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que asistiron á citada sesión
e están hoxe presentes (don Óscar A. García Patiño, dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, dona Elisa Pestonit
Barreiros, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, don Daniel Mallo Castro e don Diego Alcantarilla Rei) aprobou o
citado borrador.
2º. Boletíns e correspondencia
- Orde de 9 de setembro de 2021, da Consellería de Sanidade, pola que se modifica o anexo da Orde de 21 de
xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da
situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de
autorización xudicial para a sua eficacia. (Diario Oficial de Galicia número 175-Bis, do 10 de setembro de 2021).
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- Orde de 9 de setembro de 2021, da Consellería de Sanidade, pola que se modifica a Orde de 25 de xuño de
2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (Diario Oficial de Galicia número
175-Bis, do 10 de setembro de 2021).
3º. Informe das resolucións ditadas pola alcaldía e polos concelleiros delegados da área dende a anterior
Xunta de Goberno Local
Os presentes danse por informados das resolucións da alcaldía e concellerías delegadas de área ditadas dende
o día 3 ao 9 de setembro do ano que andamos, que comeza coa resolución da concelleira delegada da área de
Benestar Social número 1521/2021 e remata coa resolución da Alcaldía número 1551/2021, segundo se
relaciona a seguir:

Óscar Alfonso García Patiño

Nº decreto
1521/2021
1522/2021
1523/2021
1524/2021
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1526/2021
1527/2021
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1525/2021

1528/2021
1529/2021

1530/2021
1531/2021
1532/2021
1533/2021

Data sinatura
Asunto
03-09-2021
Conceder a axuda alimentación básica e hixiene persoal a por un
período máximo de 18 meses, condicionada ao cumprimento do
proxecto. Solicitante: ADP
03-09-2021
Conceder axuda alimentación básica e hixiene persoal por un
período máximo de 18 meses condicionada ao cumprimento do
proxecto. Solicitante: JAMB
03-09-2021
Desestimento axuda alimentación básica e hixiene persoal de GT
03-09-2021
Orde de execución por vertidos de residuos e restos de construción
en antigua cementera La Estrella, sita en Espíritu Santo, Cecebre.
Propiedade: IdelN, S.L.
03-09-2021
Designación avogado e procurador da no procedemento abreviado
0000166/2021 relativo á reclamación responsabilidade patrimonial
por caída nunha rampla situada na rúa Francisco Añón, á altura da
gasolineira no Temple, debido segundo indica a reclamante a falta
de protección ou varanda na rampla o día 23 de maio de 2020
03-09-2021
Celebración voda civil o 10 de setembro ás 12 horas
03-09-2021
Convocatoria da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do día
7 de setembro de 2021
03-09-2021
Orde de execución por vertido de aguas fecales a camiño público
desde edificación sita en Mercurín, Anceis. Propiedade: SMRP e
RPM
03-09-2021
Contrato Menor mediante sistema de vale pedido para a prestación
do servizo de dirección de obra de pavimentción de beirarrúas en
rúa Río Mero, Río Miño, e acceso Plaza Amador e Daniel. A Barcala
( Fase 2).
03-09-2021
Expediente sancionador pola colocación dunha nova rampla de
madeira en Constitución, O Temple. Infractor: DY, S.L.
03-09-2021
Reposición legalidade urbanística por utilización de cheminea por
parte do establecemento denominado El Gaucho Díaz
03-09-2021
Solicitude de adhesión ao programa Son de Bares do Concello de
Cambre os días 4 e 5 de setembro
03-09-2021
Devolución aval para garantir as obras de urbanización de
construción da vivenda sita en Formigueiro - Brexo, promovido por
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1534/2021

03-09-2021

1535/2021

03-09-2021

1536/2021

06-09-2021

1537/2021

06-09-2021

1539/2021

06-09-2021

1538/2021

07-09-2021

1540/2021

07-09-2021

1541/2021

08-09-2021

1542/2021
1543/2021
1544/2021

08-09-2021
08-09-2021
08-09-2021

1545/2021

09-09-2021

1546/2021

09-09-2021

1547/2021

09-09-2021

1548/2021

09-09-2021

1549/2021

09-09-2021

1550/2021

09-09-2021

1551/2021

09-09-2021

JSV
Devolución do aval presentado para garantir as obras de
urbanización da vivenda unifamiliar sita en Estrada Espiritu Santo,
Cecebre
Corrección de erros da segregación urbanística no lugar Lendoiro Cecebre promovido por FFC
Devoluciçon aval para licenza de construción de vivenda sita en
Anceis promovido por IBM
Reposición legalidade urbanística pola colocación dun portal nun
camiño privado no lugar de Enxertos, Sigrás. Propiedade JAEG e
PLP
Reposición legalidade urbanística por actos en Volteiro, Cecebre,
consistentes na construción dun porche sen título habilitante.
Propiedade: RGG e LMBH
Aprobación de facturas e gastos e recoñecemento de obrigas por
importe total de 5.172,59 euros
Comparecencia Procedemento Abreviado nº 173/2021 Recurso
Contencioso – Administrativo interposto por JAAG, JFRR e JABR
contra o Concello de Cambre
Licenza de parcelación de finca de 15.722 m2 sita en Meixigo Cambre en catro parcelas de 9.377 m2, 1.442 m2, 4.800 m2 e 103 m2,
sendo a última de cesión ao Concello promovido por CSB
Solicitude de número de vivenda de IBM
Solicitude de número a instancia de JMMB
Convalidación da omisión de fiscalización na aprobación
convocatoria pública de bolsas de estudo para o curso 2021/2022Educación
Convocatoria da sesión extraordinaria e urxente da Xunta de
Goberno Local do día 9 de setembro de 2021
Conceder a axuda alimentación básica e hixiene persoal por un
período máximo de 18 meses, condicionada ao cumprimento do
proxecto. Solicitante: JAV
Denegar a axuda alimentación básica e hixiene persoal. Solicitante:
LCC
Conceder a renovación tarxeta de estacionamento para persoas con
discapacidade. Solicitante: JNL
Denegar a axuda emerxencia social alimentación por esgotar o
período máximo de concensión establecido na ordenanza
reguladora. Solicitante: GIC
Licenza de vivenda unifamiliar e cerramento na parcela sita en
Arrigada - Cambre promovida por JYP
Celebración voda civil o día 14 de setembro ás 12 horas

A continuación, a Presidencia, ao abeiro do establecido no artigo 133 do Regulamento orgánico municipal
respecto de que as sesións da Xunta de Goberno Local se axustarán ao establecido para o Pleno, somete a
votación ordinaria a declaración de urxencia das propostas en relación cos seguintes asuntos:

- Proposta de adxudicación da “Subministración de mobiliario de oficina (cadeiras e mesa) para o persoal do
Concello de Cambre”, a prol do licitador “KL-1 Mobiliario de oficina, S.L.”, non prezo total ofertado de 2.792,34
euros sen IVE, 3.378,73 euros IVE incluído. Expte: 2021/C005/000006.
(FECHA: 22/09/2021 12:38:00)

- Proposta de adxudicación do contrato menor correspondente á obra de “Mantemento de elementos de madeira
nos asientos das gradas do teatro do parque da igrexa, Cambre”, á empresa López Freire Inversiones, S.L., no
prezo ofertado de 13.300,00 € sen IVE, 16.093,00 €, IVE incluído. Expediente núm. 2021/C002/000140.
- Proposta de adxudicación da “Campaña de conservación da fauna e flora do Concello de Cambre”, a prol do
licitador “ARCEA Xestión de Recursos Naturais S.L.”, no prezo total ofertado de 18.100,00 euros sen IVE,
21.901 euros IVE incluído. Expte: 2021/C004/000020.

Óscar Alfonso García Patiño

Vista a valoración das ofertas presentadas, consonte aos criterios contemplados na cláusula 12 do prego de
cláusulas administrativas particulares (prezo ofertado á baixa e incremento do prazo de garantía) e que consta
na Acta do órgano de asistencia de data 20 de xullo de 2021, así como a proposta de adxudicación efectuada
polo órgano de asistencia segundo Acta do día 20 de xullo de 2021, ratificada con data 4 de agosto de 2021, a
prol do licitador “KL-1 Mobiliario de oficina, S.L.” no prezo total ofertado de 2.792,34 euros sen IVE, 3.378,73
euros IVE incluído, por ser a entidade que obtén a maior puntuación en aplicación dos criterios de adxudicación
que consta na cláusula 12 do prego de cláusulas administrativas particulares, tendo en conta que xustificou
suficientemente a súa oferta, inicialmente incursa en presunción de ser anormalmente baixa, isto segundo o
informe emitido polo xefe dá Área de Urbanismo e Réxime Interior municipal con data 2 de agosto 2021,
ratificado polo órgano de asistencia constituído no presente procedemento en sesión celebrada o día 4 de
agosto actual.

Vista a proposta da alcaldía de data 10 de setembro de 2021 que literalmente se transcribe a continuación:
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“Visto o expediente de contratación incoado co nº 2021/C005/000006 para a adxudicación, por procedemento
aberto simplificado abreviado (con pluralidade de criterios de adxudicación de apreciación automática), da
“Subministración de mobiliario de oficina (cadeiras e mesa) para o persoal do Concello de Cambre”, cun
orzamento base de licitación de 6.071,02 euros sen IVE, 7.345,93 euros IVE incluído.
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A) Proposta de adxudicación da “Subministración de mobiliario de oficina (cadeiras e mesa) para o
persoal do Concello de Cambre”, a prol do licitador “KL-1 Mobiliario de oficina, S.L.”, non prezo total
ofertado de 2.792,34 euros sen IVE, 3.378,73 euros IVE incluído. Expte: 2021/C005/000006.
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sendo aprobada a urxencia da totalidade das propostas por unanimidade dos seis concelleiros que asisten á
Xunta de Goberno Local.

Visto que, outorgado ao licitador proposto como adxudicatario o prazo de sete días hábiles, para que presentase
a documentación contemplada na cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas particulares, isto de
conformidade co establecido no artigo 159.4 dá Lei 9/2017 do 8 de novembro, de contratos do sector público
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23 UE e 2014/24/UE do 26 de febreiro de 2014, este achegou en prazo toda a documentación requirida,
acreditando a súa solvencia económica e financeira e solvencia técnica, así como a adecuación dos bens
ofertados ás características esixidas nos pregos, segundo informe da xefa da Unidade de Réxime Interior
municipal de data 6 de setembro de 2021.

Visto o informe emitido pola secretaria accidental, de data 9 de setembro de 2021, que contén a proposta de
acordos a adoptar, e mailo informe de fiscalización número 342/2021 emitido polo interventor municipal con data
do 9 de setembro de 2021.
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Á vista do establecido na cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas particulares que rexen no presente
expediente, e de conformidade co disposto nos artigos 150 e 159 da Lei 9/2017 do 8 de novembro, de
contratos do sector público,
Por todo o exposto, en uso das atribucións que me confire o art. 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Réxime Local e tendo en conta a delegación de atribucións desta Alcaldía a prol da Xunta de Goberno Local
efectuada mediante Resolución número 1324/2019, do 1 de xullo, propoño a adopción do seguinte ACORDO:

Óscar Alfonso García Patiño

Primeiro: De conformidade coas propostas formuladas con datas 15 de xuño e 20 de xullo de 2021 polo Órgano
de asistencia designado no presente expediente, declarar válida a licitación, admitindo nela as ofertas
presentadas polas seguintes empresas, por ter presentado o sobre ou arquivo electrónico C, Subtitulado
“Documentación administrativa e criterios cuantificables mediante a aplicación de fórmulas” coas
condicións e requisitos establecidos na cláusula 14.1 do prego de cláusulas administrativas particulares
regulador do presente expediente tendo achegado a declaración responsable e a proposición, conforme ás
condicións e requisitos establecidos na Cláusula 14 e Anexos II e III do PCAP:

- Aceroffice, S.L.
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- Criterio, Equipamento e Instalacións, S.L.
- Diego García Besteiro
- KL-1 Mobiliario de Oficina, S.L.
- Ofipapel Center, S.L.
- Paz Dismac, S.L.
- Royal Mayline, S.L.
- Subministracións Técnicas de Galicia , S.L.
Segundo: De conformidade coa proposta formulada con data 15 de xuño de 2021 polo Órgano de asistencia
designado no presente expediente, e segundo o establecido no art. 159.6.a) da Lei 9/2017 de Contratos do
Sector Público, así como na cláusula 13.2 e apartado 10 do Anexo I do Prego de cláusulas administrativas
particulares aplicable ao presente contrato, nos que se establecen que as proposicións para poder tomar parte
na licitación presentaranse dentro do prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao de
publicación do anuncio no Perfil de Contratante, finalizando neste caso o prazo de licitación ás 23:59 horas do
día 27/05/2021, inadmitir a oferta presentada pola empresa “Isabella Premium, S.L.” por terse presentado a
través da PLACSP o día 28/05/2021 ás 08:46 horas, fóra do prazo establecido para o efecto, incumprindo con
iso os requisitos establecidos tanto nas citadas cláusulas para a presentación de proposicións no presente
procedemento, así como o establecido no art. 159.6.a) e art. 139.1 da Lei 9/2017 de contratos do sector público,
en virtude do cal : “1. As proposicións dos interesados deberán axustarse aos pregos e documentación que
rexen a licitación, e a súa presentación supón a aceptación incondicionada polo empresario do contido da
totalidade das súas cláusulas ou condicións, sen excepción ou reserva algunha,…”
Terceiro: De conformidade coa proposta formulada con data 15 de xuño de 2021 polo Órgano de asistencia
designado no presente expediente, e segundo o establecido no art. 139.1) da Lei 9/2017 de contratos do sector
público, así como na cláusula 12.a) e punto segundo do Anexo III (“Modelo de proposición”), do Prego de
cláusulas administrativas particulares aplicable ao presente contrato, nos que se establecen que en ningún caso
poderase superar o importe total nin os importes unitarios de licitación, e que a superación de calquera destes
prezos suporá a exclusión do licitador ao cal afecte, rexeitar e por conseguinte excluír da licitación a oferta
presentada pola empresa “Titania Sur Ibérica, S.L.” por exceder do prezo de licitación na partida “mesa
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regulable”, para a cal a empresa oferta un prezo unitario de 1.030,21 euros sen IVE, 1.246,56 euros IVE incluído,
cando o prezo de licitación (que non pode superarse, conforme establece o propio modelo Anexo III do PCAP,
no seu punto segundo, así como a cláusula 12.a) do PCAP), é de 914,00 euros sen IVE, 1.105,94 euros IVE
incluído
Cuarto: De conformidade coa proposta formulada con data 20 de xullo de 2021 polo Órgano de asistencia
designado no presente expediente, excluír da licitación a oferta presentada pola entidade “Cienfuegos e Canteli
Equipamento 2016, S.L.”, por non achegar a documentación de emenda que lle foi solicitada con data 24 de
xuño de 2021, data na cal ademais se publicou na PLACSP a Acta do 15 de xuño de 2021 da sesión do órgano
de asistencia onde constan os acordos adoptados, polo que dita entidade incumpriu os requisitos establecidos
tanto na cláusula 14 do PCAP para a presentación de proposicións no presente procedemento, como o
establecido no art. 139.1 da Lei 9/2017 de contratos do sector público, en virtude do cal :

Óscar Alfonso García Patiño

“1. As proposicións dos interesados deberán axustarse aos pregos e documentación que rexen a licitación, e a
súa presentación supón a aceptación incondicionada polo empresario do contido da totalidade das súas
cláusulas ou condicións, sen excepción ou reserva algunha,…”
No mesmo sentido, o artigo 62.2 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas
(RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, establece que a non presentación da
documentación requirida será causa de inadmisión da proposición, e así o determinou igualmente o Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuais, entre outras, na súa Resolución nº 1133/2019 do 14 de
outubro de 2019, onde expresamente indica que :
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“ (…) a pesar da concesión á recorrente dun prazo de tres días para emendar, con todo non chega a acreditar
que tal emenda tivera lugar, polo que procede, conforme o prego, a exclusión da empresa que se atopa nesta
situación. A exclusión da empresa nestas condicións non causa en absoluto indefensión á mesma, sempre que
se adoptaron durante o procedemento de licitación, unha serie de garantías que permitan considerar que se lle
notificou correctamente, que así constaba nos pregos e que transcorreu o prazo, sen que esta se producise (… )
Do exposto despréndese, por tanto, que o órgano de contratación cumpriu co previsto no PCAP, que responde
ao disposto nos artigos 139 e 141 da LCSP, así como ao disposto no artigo 81.2 do RGLCAP modificado,
ademais, polo disposto no artigo 141 da LCSP, e á publicidade a través da Plataforma de Contratación.”
Quinto: Aprobar, de acordo coa proposta do órgano de asistencia que consta no informe de valoración de
ofertas de data 20 de xullo de 2021, a seguinte valoración das proposicións presentadas polos licitadores
admitidos no procedemento, conforme aos criterios cuantificables automaticamente establecidos na cláusula 12,
así como o límite para o cálculo de posibles ofertas anormalmente baixas, que queda establecido naquelas
inferiores ao prezo anual de 3.983,52 euros atopándose neste suposto a presentada pola entidade que obtén a
maior puntuación, “KL-1 Mobiliario de Oficina, S.L.”
Empresa
Aceroffice S.L
Criterio, Equipamiento e Instalaciones,
S.L.
Diego García Besteiro
KL-1 Mobiliario de Oficina, S.L.
Ofipapel Center, S.L.
Paz Dismac, S.L.
Royal Mayline, S.L.
Suministros Técnicos de Galicia, S.L.

Prezo total
ofertado
(IVE
incluído)
4.075,18 €

Puntos
prezo

Prazo
garantía

Puntos
garantía

Total
puntos

58,04

10 anos

10

68,04

4.877,14 €

48,49

8 anos

10

58,49

7.345,67 €
3.378,73 €
4.007,52 €
4.623,41 €
6.015,13 €
4.647,27 €

32,20
70
59,02
51,16
39,32
50,89

6 anos
6 anos
2 anos
8 anos
2 anos
8 anos

10
10
0
10
0
10

42,20
80
59,02
61,16
39,32
60,89
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Sexto: Aprobar, de conformidade cos apartados anteriores do presente acordo e segundo o acordo adoptado
polo Órgano de asistencia designado no presente expediente con data 20 de xullo de 2021, a seguinte orde
decrecente de clasificación obtida polas empresas licitadoras, en función das ofertas presentadas e tendo en
conta os criterios de adxudicación que constan na cláusula 12 do prego de cláusulas administrativas
particulares:

Óscar Alfonso García Patiño

Orde

Puntos

Oferta
anormalmente
baixa

80

SI

1º

KL-1 Mobiliario de Oficina, S.L.

2º

Aceroffice S.L

68,04

NON

3º

Paz Dismac, S.L.

61,16

NON

4º

Suministros Técnicos de Galicia, S.L.

60,89

NON

5º

Ofipapel Center, S.L.

59,02

NON

6º

Criterio, Equipamiento e Instalaciones, S.L.

58,49

NON

7º

Diego García Besteiro

42,20

NON

8º

Royal Mayline, S.L.

39,32

NON
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Sétimo: Tendo en conta os acordos que constan na Acta do órgano de asistencia de data 4 de agosto de 2021,
declarar que a empresa “KL-1 Mobiliario de Oficina, S.L.” xustificou suficientemente a súa oferta inicialmente
incursa en presunción de resultar anormalmente baixa, iso de conformidade co establecido na cláusula 15.2.4 do
Prego de cláusulas administrativas particulares, ao achegar documentación acreditativa dos prezos ofertados,
iso tendo en conta o informe emitido polo xefe dá Área de Urbanismo e Réxime Interior municipal en data 2 de
agosto de 2021, do cal deriva que a empresa acreditou debidamente a oferta proposta, tendo en conta que
consta debidamente xustificada a porcentaxe de desconto aplicable, e debidamente apoiada a oferta polo
principal provedor, así como a suficiencia dos medios persoais para a realización das tarefas vinculadas á
execución do contrato.

(FECHA: 22/09/2021 09:59:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

Licitador

Oitavo: De conformidade coa proposta formulada polo órgano de asistencia designado no presente expediente
con data do 20 de xullo de 2021, posteriormente ratificada o día 4 de agosto de 2021, adxudicar o expediente
núm. 2021/C005/000006, para a “Subministración de mobiliario de oficina (cadeiras e mesa) para o persoal do
Concello de Cambre”, a prol do licitador “KL-1 Mobiliario de oficina, S.L.”, con NIF B155***** e endezo en
travesía do Portiño 2, modulo 14, Parque empresarial de Suevos, 15140 Arteixo (A Coruña), no prezo total
ofertado de 2.792,34 euros sen IVE, 3.378,73 euros IVE incluído e un prazo total de garantía dos productos a
subministrar de 6 anos, por ser a entidade que obtén a maior puntuación en aplicación dous criterios de
adxudicación establecidos na cláusula 12 do PCAP, (prezo ofertado á baixa e incremento do prazo de garantía),
xustificando debidamente a súa oferta inicialmente incursa en presunción de resultar anormalmente baixa, isto
de conformidade co establecido non artigo 159.4, punto 2º, da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público ( LCSP).
Noveno: De conformidade co establecido na cláusula 16.2 do prego de cláusulas administrativas particulares
regulador do expediente, e tendo en conta o establecido no artigo 159.6 g) LCSP, por atoparnos ante un
procedemento aberto simplificado abreviado, entenderase formalizado o contrato mediante a firma da aceptación
polo contratista adxudicatario do acordo de adxudicación que lle sexa notificado, e que deberá aceptar non prazo
de 10 días hábiles seguintes á notificación.

(FECHA: 22/09/2021 12:38:00)

De acordo co establecido na cláusula 21 do prego de cláusulas administrativas particulares, antes de comezar a
execución do contrato e unha vez asinada a aceptación do acordo de adxudicación que lle sexa notificado, o
adxudicatario deberá presentar unha copia dun Seguro de Responsabilidade Civil, para facer fronte aos danos a
terceiros das responsabilidades inherentes ao obxecto do contrato, coas coberturas de Responsabilidade Civil
da actividade obxecto do contrato e a Responsabilidade Patronal, cunha contía mínima de 300.000 euros por
sinistro e un sublímite mínimo de 150.000 euros por víctima. Así mesmo presentará copia do recibo que confirme
que se atopa ao corrente do pago da esta póliza.
Décimo: Nomear como responsable do contrato á xefa da unidade de Réxime Interior municipal de
conformidade co establecido na cláusula 17 do prego de cláusulas administrativas particulares e máis non artigo
62.1 da Lei 9/2017 do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, polo que lle corresponderá a labor de
supervisar a execución do contrato, adoptar as decisións, e ditar as instruccións necesarias co fin de asegurar a
correcta realización da prestación pactada.

Óscar Alfonso García Patiño

De acordo co establecido na cláusula 17 do PCAP, unha vez adxudicado o contrato, a empresa adxudicataria
dispón dun prazo de 5 días hábiles para presentar o modelo e cor exacta do/o elemento/s ofertado/s co deseño
e características esixidas. Estes modelos serán visados pola xefa da Unidade de Réxime Interior, a cal deberá
emitir informe favorable confirmatorio do pedido no prazo máximo de 5 días hábiles desde a entrega.
Durante este período, o adxudicatario virá obrigado igualmente a tomar as medidas e adaptacións particulares
ás dimensións e localización de cada posto de traballo, ás que se adaptará a subministración adxudicada, tendo
en conta especialmente a situación das instalacións eléctricas, telefónicas e informáticas dos edificios.
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(FECHA: 22/09/2021 09:59:00) ,

Unha vez transcorrido este prazo, o adxudicatario deberá entregar os bens nun prazo de entrega que non
poderá superar o prazo máximo de 1 mes desde a confirmación do pedido e realizar neste este prazo a
correspondente montaxe seguindo as directrices apuntadas polos técnicos municipais responsables.
Décimo primeiro: Notificar os presentes acordos aos licitadores presentados e publicar non prazo de quince
días a adxudicación non Perfil do Contratante do Concello de Cambre, incluído na Plataforma de Contratación
do Sector Público do Estado (https://contrataciondelestado.é), de conformidade co establecido non artigo 151.1
dá Lei de Contratos do Sector Público, facéndolles saber que, de conformidade co establecido non artigo 114 dá
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común dás administracións públicas, estes
acordos poñen fin á vía administrativa, polo que, a teor do establecido nos artigos 112 e 123 da citada lei,
poderán recorrerse potestativamente en reposición ou impugnalos directamente ante a xurisdición contenciosoadministrativa.
O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción da
notificación e deberá presentarse ante o señor alcalde (artigo 124 da Lei 39/125 e artigo 21.1 k) da Lei 7/1985,
de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local).
O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á
recepción da notificación e deberá presentalo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou a
Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (segundo a distribución
competencial establecida nos artigos 8 e 10 dá Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa), todo isto sen prexuízo de que poida exercitar, de ser o caso, calquera outro recurso
que estime procedente.
Décimo segundo: Notifíquese á responsable do contrato, e máis ao departamento de Intervención Municipal,
para ou seu coñecemento e aos efectos oportunos.”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e
como foi transcrita.
(FECHA: 22/09/2021 12:38:00)

B) Proposta de adxudicación do contrato menor correspondente á obra de “Mantemento de elementos de
madeira nos asientos das gradas do teatro do parque da igrexa, Cambre”, á empresa López Freire
Inversiones, S.L., no prezo ofertado de 13.300,00 € sen IVE, 16.093,00 €, IVE incluído. Expediente núm.
2021/C002/000140.
Vista a proposta da alcaldía de data 13 de setembro de 2021 que literalmente se transcribe a continuación:

Óscar Alfonso García Patiño

“Con data 04/08/2021 asínase polo arquitecto municipal o documento denominado “Descrición técnica para as
obras de Mantemento de elementos de madeira nos asientos das gradas do teatro do parque da igrexa,
Cambre”, cun importe de licitación de 13.450,00 euros sen IVE e 16.274,50 euros IVE incluído, e un prazo de
execución dun mes.
En concreto, o proxecto consiste nas reparacións e reposición de elementos de madeira danados que
conforman os asentos das bancadas existentes no Parque da Iglesia, parroquia de Cambre, corrixindo certas
deficiencias que presenta actualmente para permitir un óptimo uso por parte dos usuarios nos diversos actos
que nelas se realizan ao longo do ano.
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As sucesivas reparacións das que foron obxecto estas bancadas deixan pegada en canto á estética xeral do
conxunto, apreciándose claramente os puntos ou elementos que se repararon. Isto supón un claro problema a
nivel estético e de visión espacial do conxunto.
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(FECHA: 22/09/2021 09:59:00) ,

Descríbese nesta memoria o estado actual: “O paso do tempo e a exposición aos axentes atmosféricos e
biolóxicos provocaron deficiencias nos elementos de madeira que conforman os asentos nas bancadas
existentes no Parque da Igrexa de Cambre. O gran uso que se lle deu ata hoxe ao recinto, e o continuo
envellecemento da madeira, provocou a deterioración de moitas das pezas que configuran os asentos: tarimas,
respaldos, rastreles de suxeición e tornillería. Co paso dos anos realizáronse pequenas reparacións que
liquidaron puntualmente os defectos, pero o estado actual da instalación fai urxente unha actuación de
mantemento integral. As deficiencias que presenta actualmente a instalación supoñen un perigo para a súa
utilización por parte dos usuarios.

Agora chegouse a un punto no que calquera reparación similar non sería posible, se temos en conta os defectos
nos rastreles de suxeición, a diminución de material nos elementos e a oxidación dos elementos de suxeición.
Polo que se propón unha intervención.
Con data 06/08/2021 asínase polo coordinador da Área de Cultura, Deportes e Educación e polo concelleiro
delegado da Área de Cultura, Deportes e Xuventude e pola concelleira delegada da Área de Economía, Facenda
e Recursos Humanos o documento denominado “Proposta-Informe de necesidade”, correspondente á actuación
de referencia, no que se motiva a necesidade da realización destas obras no mal estado dos elementos e se
xustifica a súa urxencia en que non se poden dilatar mais polo chegada do inverno, que é cando empeoran as
inclemencias meteorolóxicas.
Segundo consta en dito informe, os traballos a realizar serán os seguintes:
Desmontaxe e posterior montaxe, con reposición, da tarima deteriorada que conforma a parte de asiento.

Desmontaxe e reposición dos elementos de soporte suxección da tarima a la estructura das gradas.

(FECHA: 22/09/2021 12:38:00)

Lavado, lixado e protección dos elementos de madera que conforman o respaldo dos asientos, coa
sustitución das pezas que están moi danadas.
Con data 09/08/2021 emítese documento de “Retención de crédito” pola Intervención municipal no que consta a
consignación orzamentaria adecuada e suficiente na aplicación orzamentaria 171 21000 (mantemento
infraestructuras parques e xardins)
O órgano competente para a autorización e aprobación do gasto, e para a adxudicación do expediente,é a Xunta
de Goberno Local (segundo Resolución da Alcaldía nº 1324/2019 do 1 de xullo de delgación de atribucións a
prol da Xunta de Goberno Local).

Óscar Alfonso García Patiño

As actuacións que se pretenden levar a cabo enmárcanse dentro das competencias que o Concello de Cambre
ten en materia de “ Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad ” e “Promoción de la cultura y
equipamientos culturales” conforme se estipula no artigo 25.2 (apartados d) e m)) da Lei 7/1985 reguladora das
bases de réxime local, redactado por Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da
Administración Local.
Con data 23/08/2021 emítese informe pola coordinadora en funcións de Actividades culturais e educativas
municipal no que consta:
Primeiro: No expediente foron invitadas a/s seguinte/s empresa/s:
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Segundo: Presentaron oferta as empresas que a continuación se relacionan:
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- Construcciones López Cao, S.L.
- Murat Construcción y mantenimiento, S.L.
- López Freire Inversiones, S.L.

Empresa

Oferta
sen IVE

Oferta
IVE incluído

López Freire Inversiones, S.L.

13.300,00 euros

16.093,00 euros

Murat Construcción y mantenimiento, S.L.

13.425,00 euros

16.244,25 euros

Construcciones López Cao, S.L.

13.450,00 euros

16.274,50 euros

Terceiro: Tendo en conta que o criterio de selección da oferta máis vantaxosa é o prezo PROPOÑO:
Adxudicar o contrato menor correspondente á obra de “MANTEMENTO DE ELEMENTOS DE MADEIRA NOS
ASIENTOS DAS GRADAS DO TEATRO DO PARQUE DA IGREXA. CAMBRE.”, á empresa López Freire
Inversiones, S.L., con NIF B70151535, domicilio en rúa Río Sil, 2, Oleiros, no prezo ofertado de 13.300,00 € sen
IVE, 16.093,00 € IVE incluído, por ser a empresa que fixo mellor oferta atendendo ao único criterio de valoración,
factor prezo.
Os artigos 118.1 e 131.3 da Lei 9/2017, do 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, do 26 de febreiro de 2014, establecen que se consideran contratos menores os contratos de valor
estimado inferior a 40.000 euros, cando se trate de contratos de obras, ou a 15.000 euros, cando se trate de

(FECHA: 22/09/2021 12:38:00)

contratos de subministración ou de servizos, sen prexuízo do disposto no artigo 229 en relación coas obras,
servizos e subministracións centralizados no ámbito estatal, e que poderán adxudicarse directamente a calquera
empresario con capacidade de obrar e que conte coa habilitación profesional necesaria para realizar a
prestación, cumprindo coas normas establecidas no artigo 118.
Visto o informe emitido pola secretaria accidental de data 08 setembro de 2021, e mailo informe de fiscalización
nº 343/2021, emitido polo interventor da Corporación con data do 12 de setembro de 2021.
Visto canto antecede, por parte desta Alcaldia considérase comprobado o cumprimento da regra contida no
artigo 118.2 da LCSP, respecto da necesidade do contrato para o exercicio das competencias propias do
Concello en “materia de infraestrutura viaria e outros equipamentos de sua titularidade” e “promoción da cultura
e equipamentos culturais” conforme se estipula no artigo 25.2 (apartados d) e m) da Lei 7/1985 reguladora das
bases de réxime local , así como que no presente suposto non se está alterando o obxecto do contrato para
evitar a aplicación dos umbrais descritos no artigo 118.1.

Óscar Alfonso García Patiño

En uso das atribucións que me fóron conferidas polo artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Réxime Local, e tendo en conta a delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta Local
efectuada mediante Resolución número 1324/2019, do 1 de xullo, propoño á Xunta de Goberno Local a
adopción do seguinte ACORDO :
Primeiro: Aprobar o documento denominado “Descrición técnica para as obras de Mantemento de elementos
de madeira nos asientos das gradas do teatro do parque da igrexa, Cambre”, correspondente á obra
“Mantemento de elementos de madeira nos asientos das gradas do teatro do parque da igrexa, Cambre”,
elaborado polo arquitecto municipal cun importe de licitación de 13.450,00 euros sen IVE e 16.274,50 euros IVE
incluído, e un prazo de execución dun mes.
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Segundo: Aprobar o documento denominado “Informe-Proposta de necesidade” asinado polo coordinador da
Área de Cultura, Deportes e Educación e polo concelleiro delegado da Área de Cultura, Deportes e Xuventude e
pola concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Recursos Humanos, correspondente á obra
“Mantemento de elementos de madeira nos asientos das gradas do teatro do parque da igrexa, Cambre”, no que
queda motivada a necesidade do contrato e que non se esta alterando o obxecto co fin de evitar a aplicación da
umbral descrita no artigo 118.1 da LCSP respecto aos contratos menores.
Terceiro: Aprobar o gasto con cargo ás aplicacións orzamentarias 171 21000 (mantemento infraestructuras
parques e xardins)
Cuarto: Acordar a contratación como contrato menor, expediente 2021/C002/000140, da obra de referencia, isto
en aplicación do establecido nos artigos 118 e 131.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector
público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.
Quinto: Adxudicar o contrato para a obra “Mantemento de elementos de madeira nos asientos das gradas do
teatro do parque da igrexa, Cambre”, á empresa López Freire Inversiones S.L., con NIF B7015****, domicilio en
Rúa Sil, nº 2, Oleiros, no prezo ofertado de 13.000,00 € sen IVE, 16.093,00 € IVE incluído, por ser a empresa
que fixo mellor oferta atendendo ao único criterio de valoración, factor prezo.
Sexto: De conformidade co establecido no artigo 118.1 da LCSP deberá incorporarse ao expediente a factura
correspondente, que deberá reunir os requisitos que as normas de desenvolvemento da Lei establezan.

Sétimo: Designar como responsable do contrato , ao arquitecto municipal a quen corresponderá supervisar a
súa execución e asegurar a correcta realización da prestación pactada

(FECHA: 22/09/2021 12:38:00)

Oitavo: Notifíquese ao arquitecto municipal, responsable do contrato, ao coordinador da área así como ao
departamento de Intervención, para a súa constancia e para os efectos oportunos.
Noveno: Notificar os presentes acordos aos interesados, facéndolles saber que, de conformidade co establecido
no artigo 114 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas, pon fin á vía administrativa, polo que, a teor do establecido nos artigos 112 e 123 da citada lei, poderá
recorrerse potestativamente en reposición ou impugnalo directamente ante a xurisdición contenciosoadministrativa.

Óscar Alfonso García Patiño

C) Proposta de adxudicación da “Campaña de conservación da fauna e flora do Concello de Cambre”, a
prol do licitador “ARCEA Xestión de Recursos Naturais S.L.”, no prezo total ofertado de 18.100,00 euros
sen IVE, 21.901 euros IVE incluído. Expte: 2021/C004/000020.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e
como foi transcrita.
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Vista a proposta da alcaldía de data 14 de setembro de 2021 que literalmente se transcribe a continuación:
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O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á
recepción desta notificación e deberá presentalo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou
a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (segundo a distribución
competencial establecida nos artigos 8 e 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa), todo isto sen prexuízo de que poida exercitar, de ser o caso, calquera outro recurso
que estime procedente.”

(FECHA: 22/09/2021 09:59:00) ,

O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción desta
notificación e deberá presentalo ante o señor alcalde (artigo 124 da Lei 39/125 e artigo 21.1 k) da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime local).

“Visto o expediente de contratación incoado co nº 2021/C004/000020 para a adxudicación, por procedemento
aberto simplificado abreviado (con un único criterio de adxudicación: factor prezo), da “Campaña de
conservación da fauna e flora do Concello de Cambre”, cun orzamento base de licitación de 19.500,00 euros sen
IVE, 23.595,00 euros IVE incluído.
Vista a valoración das ofertas presentadas, consonte aos criterios contemplados na cláusula 12 do prego de
cláusulas administrativas particulares (prezo ofertado á baixa) e que consta nas actas do órgano de asistencia
de datas 26 e 31 de agosto de 2021, así como a proposta de adxudicación efectuada polo órgano de asistencia
segundo acta do día 9 de setembro de 2021 a prol do licitador “ARCEA Xestión de Recursos Naturais S.L.” no
prezo total ofertado de 18.100,00 euros sen IVE, 21.901 euros IVE incluído, por ser a entidade que obtén a
maior puntuación en aplicación dos criterio de adxudicación que consta na cláusula 12 do prego de cláusulas
administrativas particulares.
Visto que, outorgado ao licitador proposto como adxudicatario o prazo de sete días hábiles, para que presentase
a documentación contemplada na cláusula 17 do prego de cláusulas administrativas particulares, isto de
conformidade co establecido no artigo 159.4 dá Lei 9/2017 do 8 de novembro, de contratos do sector público
pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello

2014/23 UE e 2014/24/UE do 26 de febreiro de 2014, este achegou en prazo toda a documentación requirida, tal
e como se deriva dos informes emitidos con data de 13 de setembro polo coordinador de actividades culturais e
educativas e pola secretaria accidental, respectivamente.
(FECHA: 22/09/2021 12:38:00)

Visto o informe de fiscalización número 344/2021, emitido polo interventor municipal con data 13 de setembro de
2021.
Á vista de canto antecede e tendo en conta a delegación de atribucións desta Alcaldía a prol da Xunta de
Goberno Local efectuada mediante Resolución número 1324/2019, do 1 de xullo, propoño a adopción do
seguinte ACORDO:

Óscar Alfonso García Patiño

Primeiro: De conformidade coa proposta formulada con data 26 de agosto de 2021 polo Órgano de asistencia
designado no presente expediente, declarar válida a licitación, admitindo nela as ofertas presentadas polas
seguintes empresas, por ter presentado o sobre ou arquivo electrónico C, Subtitulado “Declaración
responsable e Oferta económica” coas condicións e requisitos establecidos na cláusula 14.1 do prego de
cláusulas administrativas particulares regulador do presente expediente tendo achegado a declaración
responsable e a proposición, conforme ás condicións e requisitos establecidos na Cláusula 14 e Anexos II e III
do PCAP:
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- Arcea Xestión de Recursos Naturais, S.L.
- EMDESFOR 2002, S.L.
- Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarias y Empresarios de Castilla-La Mancha.
- Sinerxia Plus Constructora, S.L.U.
- Xestores Medioambientais de Galicia S.L.
Segundo: De conformidade coa proposta formulada con data 31 de agosto de 2021 polo Órgano de asistencia
designado no presente expediente, tendo en conta a cláusula 13.2 do Prego de cláusulas administrativas
particulares aplicable ao presente contrato, en consonancia co Anexo II do referido Prego no seu apartado nº 10,
(o cal constitúe lei reguladora do contrato que os licitadores declaran coñecer e aceptar), así como o establecido
no art. 159.4 da LCSP, que esixe a inscrición dos licitadores que participen no presente procedemento nos
Rexistros estatal ou autonómico na data final de presentación de ofertas, obrigación legal respecto da que non
cabe decisión algunha aos órganos de contratación e que todos os licitadores que presentan propostas a partir
do 9 de setembro de 2018 deben cumprir, segundo pronunciamento de, entre outras, a Xunta Consultiva da
Comunidade de Aragón no seu informe nº 20/2018 do 3 de setembro, excluír a oferta presentada pola
entidade “Raxia Formación, S.L.U.”, ao non atoparse este licitador, á data final de presentación de ofertas (25
de agosto de 2021) inscrito en ningún dos Rexistros contemplados no art. 159.4 da LCSP, sendo obrigatoria a
inscrición a efectos de participar en procedementos abertos simplificados a partir do 9 de setembro de 2018 e
atopándose dita obrigación expresamente contemplada na cláusula 13.2 do Prego de cláusulas administrativas
particulares regulador do presente contrato.
Terceiro: Aprobar, de conformidade coa proposta formulada con data 31 de agosto de 2021 polo Órgano de
asistencia designado no presente expediente, a seguinte valoración das proposicións presentadas, conforme ao
único criterio cuantificable automaticamente establecido na cláusula 12 (prezo), polos 5 licitadores admitidos, co
seguinte resultado:
ARCEA

EMDESFOR

Precio sin
18.100,00 € 18.915,00 €
IVA

JOVENES
EMPRESARIOS
CM

SINERXIA
PLUS

XESTORES
M.
DE GALICIA

16.599,00 €

19.400,00 €

17.490,00 €

Precio con
21.901,00 € 22.887,15 €
IVA
Total puntos
91,71
87,76

23.474,00 €

21.162,90 €

100,00

85,56

94,91

(FECHA: 22/09/2021 12:38:00)

Tendo en conta o disposto na Cláusula 16.3.1. do PCAP respecto ao cálculo das ofertas anormalmente baixas
(“4.Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades porcentuais á
media aritmética das ofertas presentadas. Con todo, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a dita
media en máis de 10 unidades porcentuais, procederase ao cálculo dunha nova media só coas ofertas que non
se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media
calcularase sobre as tres ofertas de menor contía”), procédese ao cálculo, resultando como tales, inicialmente,
as que sexan inferiores a 16.290,72 euros sen IVE, resultando que non se atopa no devandito suposto ningunha
das proposicións admitidas na licitación.

Óscar Alfonso García Patiño

Cuarto: Aprobar, de conformidade coa proposta formulada con data 31 de agosto de 2021 polo Órgano de
asistencia designado no presente expediente, a seguinte puntuación global obtida por cada un dos licitadores,
por orde decrecente de puntuación:
Empresa
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE JÓVENES
EMPRESARIAS Y EMPRESARIOS DE CASTILLA-LA
MANCHA
XESTORES MEDIOAMBIENTAIS DE GALICIA SL
ARCEA XESTIÓN DE RECURSOS NATURAIS SL
EMDESFOR 2002 SL
SINERXIA PLUS CONSULTORA SLU

Puntos
100
94,91
91,71
87,76
85,56
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Quinto: De conformidade coa proposta formulada con data 31 de agosto de 2021 polo Órgano de asistencia
designado no presente expediente, e de conformidade co establecido no art. 66 da Lei 9/2017 de Contratos do
Sector Público e coa “Cláusula 3 Obxecto do contrato” do prego de cláusulas administrativas particulares
aplicable á presente licitación, na que se especifica a prestación para realizar, excluír á entidade “Federación
de Asociacións de Novas Empresarias e Empresarios de Castela-A Mancha”, dado que o seu obxecto social
non se adecúa ás prestacións do presente contrato.

(FECHA: 22/09/2021 09:59:00) ,
Verónica María Otero López
FIRMADO POR

20.084,79 €

Sexto: De conformidade coa proposta formulada con data 9 de setembro de 2021 polo Órgano de asistencia
designado no presente expediente, aceptar a renuncia, formulada con data 6 de setembro, pola entidade
“Xestores Medioambientais de Galicia, S.L.” e, en consecuencia, excluír á devandita entidade da presente
licitación; isto, de conformidade co informe emitido polo coordinador de actividades culturais e educativas de
data 8 de setembro de 2021.
Sétimo: De conformidade coa proposta formulada polo órgano de asistencia designado no presente expediente
con data do 9 de setembro de 2021, adxudicar o expediente núm. 2021/C004/000020, para a “Campaña de
conservación da fauna e flora do Concello de Cambre”, a prol do licitador “ARCEA Xestión de Recursos
Naturais S.L.”, NIF B36****75, con domicilio na rúa Velázquez Moreno 9, 36201 Vigo, Pontevedra, no prezo
total ofertado de 18.100,00 euros sen IVE, 21.901 euros IVE incluído, por ser a entidade que obtén a maior
puntuación en aplicación do único criterio de adxudicación establecido na cláusula 12 do PCAP (prezo ofertado á
baixa) e por ter presentado en prazo a documentación requirida conforme á cláusula 17.1 do PCAP.

(FECHA: 22/09/2021 12:38:00)

Oitavo: De conformidade co establecido na cláusula 17.2 do prego de cláusulas administrativas particulares
regulador do expediente, e tendo en conta o establecido no artigo 159.6 g) LCSP, por atoparnos ante un
procedemento aberto simplificado abreviado, entenderase formalizado o contrato mediante a firma da aceptación
polo contratista adxudicatario do acordo de adxudicación que lle sexa notificado, e que deberá aceptar non prazo
de 10 días hábiles seguintes á notificación.
De acordo co establecido na cláusula 17.1.11 do PCAP, deberán constar no expediente de contratación 3 días
hábiles antes do inicio da execución do contrato, os seguintes documentos de disposición de medios persoais,
tal e como consta na Cláusula 2 do PPT:
- Contrato de traballo, contrato mercantil ou orzamento aceptado no que se contemple a actividade para realizar
dentro do proxecto
- Alta na seguridade social ou colexio profesional
- Certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais, no seu caso

Óscar Alfonso García Patiño

Para estes efectos, dita documentación será remitida a través da sede electrónica do Concello de Cambre ao
Departamento de Contratación municipal, para a súa incorporación ao expediente e constancia ao responsable
do contrato, con polo menos tres días hábiles de antelación ao comezo dos traballos.
Noveno: Nomear como responsable do contrato ao coordinador de actividades educativas e culturais, don José
Luís Martínez Názara, de conformidade co establecido na cláusula 17 do prego de cláusulas administrativas
particulares e máis non artigo 62.1 da Lei 9/2017 do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, polo que
lle corresponderá a labor de supervisar a execución do contrato, adoptar as decisións, e ditar as instruccións
necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada.
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Décimo: Notificar os presentes acordos aos licitadores presentados e publicar no prazo de quince días a
adxudicación non Perfil do Contratante do Concello de Cambre, incluído na Plataforma de Contratación do
Sector Público do Estado (https://contrataciondelestado.é), de conformidade co establecido non artigo 151.1 dá
Lei de Contratos do Sector Público, facéndolles saber que, de conformidade co establecido non artigo 114 dá Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común dás administracións públicas, estes acordos
poñen fin á vía administrativa, polo que, a teor do establecido nos artigos 112 e 123 da citada lei, poderán
recorrerse potestativamente en reposición ou impugnalos directamente ante a xurisdición contenciosoadministrativa.
O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción da
notificación e deberá presentarse ante o señor alcalde (artigo 124 da Lei 39/125 e artigo 21.1 k) da Lei 7/1985,
de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local).
O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á
recepción da notificación e deberá presentalo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou a
Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (segundo a distribución
competencial establecida nos artigos 8 e 10 dá Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa), todo isto sen prexuízo de que poida exercitar, de ser o caso, calquera outro recurso
que estime procedente.
Décimo primeiro: Notificar ao responsable do contrato, e máis ao departamento de Intervención Municipal, para
o seu coñecemento e aos efectos oportunos.”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e
como foi transcrita.
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E non habendo máis asuntos que tratar, remata a sesión sendo as nove horas e dez minutos, do que eu,
secretaria accidental, certifico.
O presidente

A secretaria accidental

Óscar A. García Patiño

Verónica Maria Otero López

