ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 24 de outubro de 2018

ASISTENTES:
Membros :
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Nuria Rodríguez Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª. Carmen Silva Rego
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.

Na Casa do Concello de Vigo, ás dez horas e dez minutos do día vinte e catro de
outubro de dous mil dezaoito e baixo a presidencia do segundo tenente de alcalde,
Sr.Prado Espiñeira, segundo Resolución de Alcaldía do 23/10/18, coa asistencia dos
concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira Sra.
Rodríguez Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co
obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do
día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Está tamén presente por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno
Local, Sra. Campos Acuña.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1195).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta ratifica a urxencia da sesión.
2(1196).ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS PARA A
XESTIÓN DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS “TOMÁS ALONSO” E “BOUZAS”. EXPTE. 21847/332.

Visto o informe de fiscalización do 23/10/18, dáse conta do informe-proposta
da mesma data, asinado pola secretaria da Mesa de Contratación, que di o
seguinte:
11.- Propostas de adxudicación
c) Procedemento aberto para a contratación dos servizos para a xestión das escolas infantís
municipais “Tomás Alonso” e “Bouzas” (21.847-332)
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LEXISLACIÓN APLICABLE
• 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
• Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público (RLCSP)
• Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral
da Lei de contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que non se opoña ao
Real decreto lexislativo 3/2011
• Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento aberto
para a contratación dos servizos para a xestión das escolas infantís municipais
“Tomás Alonso” e “Bouzas” (21.847-332)
ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno local na sesión que tivo lugar o 4 de outubro de 2018,
adoptou o seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas nos lotes 1 e 2 do procedemento aberto para a contratación dos
servizos para a xestión das escolas infantís municipais “Tomás Alonso” e “Bouzas” (21.847332) na seguinte orde descendente:
LOTE 1 ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL TOMÁS ALONSO
Licitador

Puntuación total

1

PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L.

90,75

2

COLEGIO LOS MILAGROS, S.L.

87,48

3

CLECE, S.A.

82,2

LOTE 2 ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL BOUZAS
Licitador

Puntuación total

1

PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L.

91,75

2

COLEGIO LOS MILAGROS, S.L.

86,64

3

CLECE, S.A.

85,31

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar nos dous lotes, PROMOCIÓN
FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L., para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar
desde o seguinte a aquel no que reciba o requirimento, a seguinte documentación (artigo
150.2 LCSP):
1.
2.

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
A documentación esixida nas cláusulas 8 e 22 do prego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).

3. Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 24 do
prego de cláusulas administrativas particulares”.
Segundo.- Este acordo foi notificado ao licitador clasificado en primeiro lugar nos dous
lotes, PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L., o día 8 de outubro de 2018, que
presenta a documentación requirida o 10 e 22 de outubro de 2018, dentro do prazo
concedido.
Terceiro.- A Mesa de Contratación na sesión do 23 de outubro de 2018 revisou a
documentación presentada, sendo esta correcta, polo que acordou, por unanimidade dos
membros presentes, propoñer ao órgano de contratación a adxudicación deste
procedemento.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ao órgano de contratación a obriga de
adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación.
O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase aos licitadores e,
simultaneamente, publicarase no perfil de contratante no prazo de quince días (artigo 151.1
LCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar
PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L., como a solicitada de oficio pola
Administración municipal e, comprobado que esta é correcta, procede adxudicar este
contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de Contratación. A proposta realizarase a favor do
licitador que presente a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa
de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación
(artigo 22.1.g RLCSP).
A primeira oferta economicamente máis vantaxosa para a administración contratante é a
formulada por PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L., de acordo co informe de
valoración das proposicións avaliables mediante xuízo de valor do 14 de setembro de 2018
(e informe complementario do 24 de setembro) e co informe de valoración das proposicións
avaliables mediante fórmula do 2 de outubro de 2018.
Terceiro.- A competencia para a resolución deste expediente correspóndelle á Xunta de
Goberno local (apartado 4 da disposición adicional segunda da LCSP), na súa calidade de
órgano de contratación.
En base ao que antecede, proponse á Xunta de Goberno local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do
seguinte acordo:
1. “Adxudicar a PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L. o lote 1 “EIM Tomás
Alonso” do procedemento aberto para a contratación dos servizos para a xestión das
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escolas infantís municipais “Tomás Alonso” e “Bouzas” (21.847-332) por un prezo total
de 902.675,23 euros (exento de IVE) e coas seguintes condicións:
a) Comprométese a realizar 5 saídas e visitas didácticas anuais.
b) Comprométese a realizar 10 actividades de escola de pais anuais.
2.

Adxudicar a PROMOCIÓN FORMACIÓN LAS PALMAS, S.L. o lote 2 “EIM Bouzas”
do procedemento aberto para a contratación dos servizos para a xestión das escolas
infantís municipais “Tomás Alonso” e “Bouzas” (21.847-332) por un prezo total de
881.682,78 euros (exento de IVE) e coas seguintes condicións:
a) Comprométese a realizar 5 saídas e visitas didácticas anuais.
b) Comprométese a realizar 10 actividades de escola de pais anuais.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e as ofertas presentadas”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
3(1198).PROXECTO MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA Nº 94/2018. EXPTE.
20183/240.
Visto o informe de fiscalización do 24/10/18, dáse conta da proposta da mesma data,
asinada polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
Antecedentes
O Servizo de Patrimonio achega unha memoria cunha proposta de modificación
orzamentaria para facer fronte a indemnización pola resolución dictada polo Xulgado do
Mercantil nº 3 de Pontevedra do contrato de concesión de Obra Pública Pazo de
Congresos.
Faise constar a inaprazabilidade do gasto, por ser esta a condición da aceptación da contía
da indemnización que resulta beneficiosa para os intereses municipales.
Expediente que se tramita
En execución da Resolución do Sr. Alcalde-Presidente da data que se reflicte na sinatura
electrónica, instrumentouse o expediente 20183/240 de modificación orzamentaria nº
(94/2018), que está conformado da seguinte documentación:
Memoria económica xustificativa do servizo de Patrimonio.
Resolución de incoación do expediente da data indicada na mesma.
Acreditación da Existencia dun Remanente Líquido de Tesourería positivo suficiente
para facer facer fronte ao financiamento da modificación orzamentaria.

Acreditación dun PMP por debaixo dos prazos legalmente establecidos.
Xustificación
A Xunta de Goberno Local en sesión de 28 de xuño de 2018, adoptou o acordo de incoar o
expediente de liquidación do Contrato de Concesión de Obra Pública coa valoración de
35.214.920,04 euros fronte aos 74.433.735,62 euros comunicados en data 24 de abril de
2018 polo administrador concursal de Pazo de Congresos, presentando escrito solicitando a
liquidación do contrato, achegando informe dun perito auditor no que xa se propón o modo
de practicar a liquidación co resultado de 74.433.735,62 euros.
O Concello a vista da valoración feita, solicitou outra contradictoria á firma Nostrum
Auditores SLP, arroxando un valor de 35.214.920,04 euros, que foi comunicada segundo o
acordo da Xunta de Goberno Local, que finalmente resultou aceptada pola Xunta Xeral de
Acreedores en sesión celebrada o 4 outubre, o que resulta favorable para os intereses
municipais, por supoñer un aforro de 10.898.5435,62 euros, resultado da diferenza entre o
solicitado e a valoración contradictoria.
O citado inmoble, xa está a ser xestionado polo Concello dende a súa entrega, o 31 de
marzo de 2018.
Vista a documentación incorporada, para que prosiga a tramitación e conclusión do
expediente, en cumprimento do previsto no artigo 123.h da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases de Réxime Local e art. 177.1 do texto refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais (TRLRFL), aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, previo informe do Sr. Interventor Xeral Municipal, formúlase ao Pleno da
Corporación, previo acordo da Xunta de Goberno Local e Ditame da Comisión Informativa
de Orzamentos e Facenda, a adopción do seguinte acordo:
Proposta
PRIMEIRO.- Aprobar a modificación orzamentaria nº 94/2018, Suplemento de Crédito,
correspondente ao expediente 20183/240 por unha contía de 15.614.920,04 euros, para
facer fronte aos empregos que mais abaixo se relacionan, sendo este o financiamento
adicional que xuntamente con outras dispoñibilidades ou estimación de ingresos adicionais,
é suficiente para afrontar o gasto.
A xustificación da súa tramitación está motivada na memoria xustificativa do servizo xestore,
no Decreto do Sr. Alcalde-Presidente da data da sinatura electrónica que figura na
Resolución.
A modificación orzamentaria financiarase con cargo ao RLTGG dispoñible da Liquidación do
Orzamento do ano 2017.
As orixes e aplicación de fondos (recursos e empregos) que conforman a modificación
orzamentaria son os seguintes:
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Emprego

Recurso

Xestor

Progr P.
Proxect Emprego
.
econom. o

PATRIM
ONIO

9330

6220007
0

189330
70

Importe

Conce
p.

Indemnización R. Contrato Pazo 15.614.920,0 870,00
de Congresos
4

Importe
15.614.920,
04

SEGUNDO.- Unha vez aprobada inicialmente a modificación orzamentaria nº 94/2018, en
cumprimento do previsto no art. 169 do TRLRFL, o expediente someterase a exposición
pública, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, por un período de 15 días hábiles,
durante os cales os interesados poderán interpoñer reclamacións.
TERCEIRO.- De non presentarse reclamacións no citado prazo, o expediente entenderase
definitivamente aprobado, elevándose a aprobación inicial a definitiva, procedéndose a súa
publicación no BOP, sendo executivos os créditos a partires da súa publicación.
De presentarse reclamacións, en cumprimento do regulamentado no artigo 169 do TRLRFL,
estas serán resoltas polo Pleno da Corporación no prazo dun mes, sometendo a proposta
de resolución das mesmas así como a aprobación definitiva da modificación orzamentaria
ao citado órgano.
As reclamacións consideraranse rexeitadas en calquera caso se non se resolven no acordo
de aprobación definitiva (artigo 20 do RP).
CUARTO.- Unha vez co crédito sexa executivo, procederase a tramitar o expediente de
acordo a finalidade do empregos do recurso.
QUINTO.- Ao amparo do previsto no artigo 171 do TRLRFL, contra a aprobación definitiva
da concesión do crédito extraordinario poderá interporse directamente recurso contenciosoadministrativo na forma e prazos que establece o artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo,
aínda que a interposición do recurso non suspenderá por se só a aplicación do Suplemento
de crédito.

Acordo
A Xunta de Goberno local presta a súa conformidade á precedente proposta.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás dez horas e
quince minutos. Como secretaria dou fé.
ME/mm.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Nuria Rodríguez Rodríguez.
O SEGUNDO TTE. ALCALDE, (RA 23/10/18)
Francisco Javier Pardo Espiñeira

