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SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 28 DE
NOVEMBRO DE 2019
No despacho de Alcaldía do Concello de Cambre, ás dezanove horas do día vinte e oito de
novembro de dous mil dezanove, baixo a presidencia do señor alcalde don Óscar A. Garcia
Patiño, reúnese a Xunta de Goberno Local, co fin de realizar a sesión extraordinaria e urxente
convocada para o efecto.

Óscar Alfonso García Patiño

Asisten os concelleiros que a continuación se relacionan, segundo nomeamento efectuado
mediante Resolución da Alcaldía número 1315/2019, de data 1 de xullo do ano que andamos:
dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto,
don Daniel Mallo Castro, dona Maria Dolores Pan Lesta e don Diego Alcantarilla Rei.
Non asiste e presenta escusa don Juan González Leirós.
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; e dona Mónica Varela Germade, concelleira con
delegación especial do servizo de Cultura, incluído na área de Cultura, Deportes e Xuventude; isto
en aplicación do disposto no artigo 133.3 do Regulamento orgánico municipal.

Aberto o acto pola presidencia, examináronse os asuntos incluídos na orde do día da
convocatoria.
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1º. Pronunciamento da Xunta de Goberno Local respecto da urxencia da convocatoria e dos
seguintes asuntos a tratar, de conformidade co establecido no artigo 133.1 a) do
Regulamento orgánico municipal
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María Luisa de la Red Ampudia

(FECHA: 11/12/2019 13:52:00) ,

Intervén como secretaria xeral dona Maria Luisa de la Red Ampudia.

O Sr. alcalde explica que, tal e como consta na resolución de convocatoria desta sesión
extraordinaria e urxente, a urxencia da convocatoria vén xustificada por:
- O expediente de contratación número 2019/C002/000418 remitido a esta Alcaldía
correspondente á adxudicación ao licitador Jardinería Arce, S.L. no prezo ofertado de 9.356,75
euros sen IVE, (11.321,67 euros IVE incluído), das “obras de urxente reparación na Casa
Arrigada”. Expediente.
- O expediente de contratación número 2019/C004/000022 remitido a esta Alcaldía
correspondente á contratación mediante procedemento aberto simplificado, (con pluralidade de
criterios de adxudicación, de apreciación automática) do contrato de servizos correspondente á

representación procesual e á defensa xurídica e asistencia letrada nas actuacións derivadas do
acordo adoptado polo Pleno da Corporación de data 16 de maio de 2019.
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- Por diversos grupos municipais se preguntou pola incoación do expediente para contratar os
servizos de avogados, segundo o acordo plenario adoptado o día 16 de maio de 2019, tendo
adquirido esta alcaldía o compromiso de aprobalo na Xunta de Goberno ordinaria do 26 de
novembro de 2019, e tendo en conta a urxencia de iniciar as obras de reparación da Casa
Arrigada.
Sometido a votación ordinaria, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos sete concelleiros
asistentes á sesión, acordou ratificar a urxencia da convocatoria e dos seguintes asuntos a tratar,
isto de conformidade co establecido no artigo 133.1 a) do Regulamento orgánico municipal.
2º.- Expedientes de contratación

Óscar Alfonso García Patiño

2.1. Adxudicación ao licitador Jardinería Arce, S.L. no prezo ofertado de 9.356,75 € sen IVE,
(11.321,67 € IVE incluído), das “Obras de urxente reparación na Casa Arrigada”. Expediente
núm. 2019/C002/000418
Vista a proposta da concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de
data 27 de novembro de 2019 que literalmente se transcribe a continuación:
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María Luisa de la Red Ampudia
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“Con data 25/10/2019 elaborouse pola arquitecta técnica municipal, dona Susana Bahamonde
López, o documento de memoria económica para a contratación consistente nas “Obras de
urxente reparación na Casa Arrigada”, no que se descreben e valoran as actuacións a realizar
para a reparación de Casa Arrigada,cun importe de 11.273,20 € sen IVE, 13.640,57 €, IVE
incluído.
Con data 25/10/2019 emítese proposta-informe de necesidade de contratación asinado polo
coordinador de actividades culturais e educativas, o concelleiro delegado da Área de Cultura,
Deportes e Xuventude e pola concelleira delegada de Economía, Facenda e Recursos Humanos,
no que se motiva a necesidade desta contratación en que as inundacións que se presentan de
xeito cíclico estropearon os materiais do solo, paredes e pilares, entre outros,ademáis de que hai
que repoñer zócalos, tapar catas e buratos, ademáis de facer pequenos traballos de pintura, polo
que as actuacións resultan imprescindibles para proceder á apertura e posta en funcionamento
da Casa Arrigada como centro social xuvenil e nova sede da Oficina de Información Xuvenil.
Requírese esta actuación para poder abrir o servizo de atención a mocidade de Cambre en
condicións óptimas para prestar un servizo axeitado, isto de conformidade co establecido no
artigo 118.1 da LCSP e Resolución da Alcaldía nº 1323/2019 do 1 de xullo .
Con data 30/10/2019 emítese polo interventor municipal informe de fiscalización nº 329/2019
favorable á tramitación do expediente, no que consta a existencia de consignación orzamentaria
adecuada e suficiente na aplicación orzamentaria 337 62200 e de que as empresas ás que se ten
previsto solicitar oferta non superan os 40.000 euros en obras no presente exercicio orzamentario,
emitíndose documento de retención de crédito con data 29/10/2019.
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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 delegación de atribucións a prol da Xunta de Goberno Local).
Con data 08/11/2019 emítese informe polo animador xuvenil no que consta que foron invitadas as
seguintes empresas:
- Exteriores y Cubiertas, S.L.
- Jardinería Arce, S.L.
- Construcciones Navila, S.L.
e que presentaron oferta as empresas que a continuación se relacionan:

Óscar Alfonso García Patiño

Empresa
Exteriores y Cubiertas, S.L.
Jardinería Arce, S.L.
Construcciones Navila, S.L.

Oferta
IVE incluído

11.234,90 €

13.594,23 €

9.356,75 €

11.321,67 €

10.932,73 €

13.228,60 €
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formulando proposta de adxudicación das “Obras de urxente reparación na Casa Arrigada”, á
entidade Jardinería Arce, S.L. con NIF B15547979, e domicilio na Rúa Manuel Murgia, 4-6
entresollado 15011, A Coruña, no prezo ofertado de 9.356,75 € sen IVE, 11.321,67 € IVE incluído,
por ser a licitadora que fixo mellor oferta atendendo ao único criterio de valoración, factor prezo,
unha vez xustificada suficientemente a súa oferta, inicialmente incursa en presunción de resultar
anormalmente baixa, segundo informe emitido pola arquitecta técnica municipal con data de
22/11/2019.

(FECHA: 11/12/2019 13:52:00) ,
María Luisa de la Red Ampudia
FIRMADO POR

Oferta
sen IVE

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 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 canto antecede e o informe favorable emitido pola técnica de Xestión de Administración
Xeral de data 26 de novembro de 2019, por parte desta Concellería considérase comprobado o
cumprimento da regra contida no artigo 118.3 da LCSP, respecto de que non se está alterando o
obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais de contratación, e que o contratista
non ten subscrito máis contratos menores que individual ou conxuntamente superen a cifra que
consta no apartado primeiro deste artigo.
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En uso das atribucións que me fóron conferidas polo señor Alcalde segundo a Resolución
núm.1323/2019 do 1 de xullo, 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 de “Memoria económica das obras de urxente reparación na
Casa Arrigada”, elaborada con data 25/10/2019 pola arquitecta técnica municipal dona Susana
Bahamonde López, cun orzamento de 11.273,20 euros sen IVE e 13.640,57 euros IVE incluído,
así como a necesidade da contratación.
Segundo: Aprobar o gasto con cargo á aplicación orzamentaria 337 62200

Óscar Alfonso García Patiño

Terceiro: Acordar a contratación como contrato menor, expediente 2019/C002/000418, 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.
Cuarto: Adxudicar o contrato para execución das “Obras de urxente reparación na Casa
Arrigada”, á entidade Jardinería Arce, S.L. con NIF B15547979, e domicilio na Rúa Manuel
Murgia, 4-6 entresollado, 15011, A Coruña , no prezo ofertado de 9.356,75 € sen IVE, 11.321,67 €
IVE incluído, por ser a licitadora que fixo a mellor oferta atendendo ao único criterio de valoración,
factor prezo, unha vez xustificada suficientemente a súa oferta,
inicialmente incursa en
presunción de resultar anormalmente baixa.
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Sexto: Designar como directora da obra e responsable do contrato á arquitecta técnica municipal
dona Susana Bahamonde López, a quen corresponderá supervisar a súa execución e asegurar a
correcta realización da prestación pactada.
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María Luisa de la Red Ampudia
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Quinto: 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: Notifíquese á arquitecta técnica municipal, responsable do contrato, así como ao
departamento de Intervención o ao coordinador de actividades culturais e deportivas, para a súa
constancia e para os efectos oportunos.
Oitavo: 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 contencioso-administrativa.
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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).
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.”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos sete concelleiros asistentes á sesión, aprobou a
proposta tal e como foi transcrita.

Óscar Alfonso García Patiño

2.2 Aprobación do expediente de contratación número 2019/C004/000022, por
procedemento aberto simplificado, (con pluralidade de criterios de adxudicación, de
apreciación automática) do contrato de servizos correspondente á representación
procesual e á defensa xurídica e asistencia letrada nas actuacións derivadas do acordo
adoptado polo Pleno da Corporación de data 16 de maio de 2019.
Vista a proposta da concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos de
data 28 de novembro de 2019 que literalmente se transcribe a continuación:
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“Primeiro : Proceder a unha conciliación previa por vía civil, dándolle a “Alternativa dos Veciños” a
oportunidade de retractarse das acusacións que se derivan das expresións “recualificación ilegal
de solo rústico” e “pelotazo urbanístico que atenta contra a legalidade vixente” , vertidas nos
panfletos distribuídos polos domicilios deste municipio, en relación coa modificación puntual das
Normas subsidiarias de planeamento de Cambre no ámbito da N-VI, redactado pola entidade
“Oficina de Planeamento, S.A.”, e esixirlle a publicidade da retracción nos mesmos medios e polo
mesmo prazo utilizado para verter as acusacións.
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María Luisa de la Red Ampudia
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“O Pleno do Concello de Cambre, con data do 16 de maio de 2019, en sesión extraordinaria,
adoptou o acordo que a seguer se transcrebe :

Segundo : No seu defecto, interpoñer as accións penais pertinentes por delicto de calumnia e
subsidiariamente por inxurias ao Concello de Cambre como institución.
(…)l
Cuarto: Proceder a contratar os servizos dun despacho de avogados para levar a cabo o
indicado”.
Como consecuencia deste acordo, o Concello precisa contratar aos profesionais necesarios para
o exercicio da conciliación previa por vía civil que se acordou polo Pleno na antedita data, e das
accións penais pertinentes contra o partido político “Alternativa dos Veciños”,
polas
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manifestacións lesivas verquidas con publicidade en relación co acordo de aprobación provisional
da modificación puntual das Normas Subsidiarias do planeamento de Cambre no ámbito da N-VI,
adoptado polo Pleno da Corporación en sesión de data 28 de marzo de 2019, e en defensa da
dignidade da Corporación, incluíndo todos os labores propios do servizo profesional que resulte
necesario ata a súa completa execución.
Consta a providencia da concelleira-delegada de Economía, Facenda e Recursos Humanos , de
data 30 de outubro actual, de inicio do expediente de contratación, de conformidade co
establecido nos artigos 131 e 159 e concordantes da LCSP.
Consta Informe de Intervención asinado o 6 de novembro de 2019 pola técnica de xestión
orzamentaria de gastos e contabilidade, respecto da existencia no orzamento de 2019 de crédito
suficiente na aplicación orzamentaria 920.22604

Óscar Alfonso García Patiño

Con data do 28 de novembro de 2019 asínanse pola técnica de xestión de Administración xeral a
Memoria xustificativa da necesidade da contratación, así como o informe técnico relativo aos
criterios de solvencia, valoración, condicións especiais de execución do contrato e penalidades
administrativas, e mailos pregos de prescricións técnicas particulares para contratar a
representación procesual, defensa xurídica e asistencia letrada, dividíndose o obxecto do contrato
en dous lotes, e cun orzamento base de licitación total de 6.212,36 euros,e un valor estimado total
de 5.134,18 euros.
Visto o informe emitido pola técnica de xestión de Administración xeral, coa conformidade da
Secretaría xeral e máis do interventor municipais, de data 28 de novembro de 2019, favorable á
aprobación do expediente de contratación, e que contén a proposta de acordo a adoptar.
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Constando todos os documentos preceptivos, e tendo en conta as atribucións que me fóron
conferidas polo señor Alcalde segundo a Resolución núm. 1323/2019 do 1 de xullo, así como a
delegación de atribucións da Alcaldía a prol da Xunta de Goberno Local efectuada mediante
Resolución número 1324/2019, do 1 de xullo, propoño a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro: Declarar motivada no expediente a necesidade do contrato para dar cumprimento ao
acordo adoptado polo Pleno da Corporación con data 16 de maio de 2019, en defensa da imaxe e
dignidade do Concello de Cambre como institución, quedando acreditada a natureza e extensión
das necesidades que se pretenden cubrir, a idoneidade do obxecto e o contido para satisfacelas,
segundo se deriva da documentación obrante no expediente, todo isto de conformidade co
establecido no artigo 28 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 (en adiante LCSP).
Segundo: Declarar o expediente de contratación ordinario e, de conformidade co artigo 117.1 da
LCSP, aprobar o contido íntegro do expediente de contratación núm. 2019/C004/000022, por
procedemento aberto simplificado, (con pluralidade de criterios de adxudicación,de apreciación
automática), correspondente aos servizos de representación procesual, defensa xurídica e
asistencia letrada nas actuacións derivadas do acordo adoptado polo Pleno do Concello de
Cambre de data 16 de maio de 2019, dividíndose o obxecto do contrato en dous lotes ( Lote nº 1 :
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Defensa xurídica e asistencia letrada, e Lote nº 2 : Representación procesual), cun valor
estimado total para os dous lotes de 5.134,18 euros e un orzamento base de licitación total para
os dous lotes de 6.212,36 euros, isto a teor do establecido nos artigos 131.2, 145.1 e 159 e
concordantes da LCSP.
Terceiro: Aprobar o gasto por conta da aplicación orzamentaria 920.22604, comprometéndose o
Concello a consignar as cantidades que corresponda nos seguintes exercicios orzamentarios.
Cuarto: Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e mailo prego de prescricións
técnicas, e aprobar as características propias deste contrato, tal e como aparecen reflectidas no
Anexo I do prego administrativo.

Presidente:

A concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Recursos
Humanos, dona Mª Dolores Pan Lesta, e como suplente o concelleirodelegado de Urbanismo e Obras don Juan González Leirós.

Vogais:

A secretaria xeral da Corporación e, como suplente, o/a funcionario/a que
legalmente a substitúa.
O interventor municipal e, como suplente, o/a funcionario/a que
legalmente o substitúa.

Secretaria:

A auxiliar administrativa adscrita ao Departamento de Secretaría dona Mª
Juncal Capín Fonseca,e como suplente a técnica de xestión de
Administración xeral adscrita a Secretaría dona Verónica Mª Otero López
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Sexto: Dispoñer a apertura do procedemento de licitación mediante a publicación do
correspondente anuncio no Perfil do Contratante do Concello de Cambre, integrado na Plataforma
de Contratación del Sector Público do Estado, de conformidade co establecido nos artigos 63 e
135 da LCSP.
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Quinto: Tendo en conta o establecido na Disposición Adicional Segunda, punto 7, da LCSP, e o
informe emitido pola Secretaria Xeral de data 29 de outubro de 2019 en relación coa designación,
composición, número de membros e limitacións na designación de membros da mesa de
contratación, no presente expediente, a mesa de contratación estará composta por:

Sétimo: Publicar o presente acordo no Perfil do Contratante, así como os documentos do
expediente que conteñen a información a que se refire o artigo 63.3 da LCSP.”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos sete concelleiros asistentes á sesión, aprobou a
proposta tal e como foi transcrita.
E non habendo máis asuntos que tratar, remata a sesión sendo as dezanove horas e dez minutos,
do que eu, secretaria xeral, certifico.
O presidente

A secretaria xeral

María Luisa de la Red Ampudia
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Óscar A. Garcia Patiño
Maria Luisa de la Red Ampudia

