ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 1 de outubro de 2019
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
Dª Elena Espinosa Mangana
D. Carlos López Font
D. Abel Losada Álvarez
D. Jaime Aneiros Pereira
Dª Yolanda Aguiar Castro

NON ASISTEN:

Dª Mª Carmen Silva Rego
Dª Mª José Caride Estévez
Dª Patricia Rodríguez Calviño

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e cinco minutos do día un de outubro
de dous mil dezanove e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero
Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretaria a concelleira, Sra. Aguiar Castro, constitúese a Xunta de Goberno Local
desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA de acordo coa
orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a secretaria de Admón. Municipal, Sra.
Gallardo Fariña, por ausencia da titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno
Local, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso, e a titular da Asesoría Xurídica, Sra.
Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(838).ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DE SERVIZOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DUN AULA DE ESTUDO SITA NO
EDIFICIO AUDITORIO-PAZO DE CONGRESOS. EXPTE. 23062/332.
Visto o informe de fiscalización do 27/09/19, dáse conta do informe-proposta da
Mesa de Contratación realizada en sesión da mesma data, que di o seguinte:
11.- Propostas de adxudicación
b) Procedemento aberto para a contratación de servizos auxiliares necesarios para o
funcionamento dun aula de estudo sita no edificio auditorio-Pazo de Congresos (23.062-332)
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
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•
•
•

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 de servizos auxiliares necesarios para o funcionamento dun aula
de estudo sita no edificio auditorio-Pazo de Congresos (23.062-332)

ANTECEDENTES
Primeiro.- A concelleira delegada de Contratación, por delegación da Xunta de Goberno
local (acordo do 20 de xuño de 2019), o 12 de setembro de 2019 adoptou a seguinte
resolución:
“Primeiro.- Tomar razón da exclusión acordada pola Mesa de Contratación do Concello
de Vigo, na sesión do 6 de agosto de 2019, de GRUPO SIFU GALICIA, S.L., por
exceder a súa oferta económica o orzamento base de licitación correspondente á parte
fixa do contrato.
Segundo.- Excluír deste procedemento aos seguintes licitadores, por conter as súas
ofertas valores anormais ou desproporcionados, sen que se tivesen xustificado, ben
porque non presentaron xustificación ningunha en prazo ou porque non se cumpren os
requisitos para consideralas xustificadas consonte o informe asinado pola xefa do
Servizo de Educación o 9 de setembro de 2019:
1. SAMYL, S.L.
2. MULTISERVICIOS EMPRESARIALES LARGO, S.L.
3. EULEN CEE, S.A.
Terceiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas neste procedemento aberto para a contratación de servizos
auxiliares necesarios para o funcionamento dun aula de estudo sita no edificio
auditorio-Pazo de Congresos (23.062-332) na seguinte orde descendente:
Licitadores
1
2
3
4
5

INTEGRA MANTEMENTO XESTIÓN E SERVIZOS
INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
SERVICIOS SECURITAS, S.A.
RANDSTAD PROJECT SERVICES
DIMOBA SERVICIOS, S.L.
ALIANZAS Y SUBCONTRATAS, S.A.

Puntuación
total
88,75
88,05
65,02
61,86
37,11

Cuarto.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, INTEGRA MANTEMENTO
XESTIÓN E SERVIZOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, 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. Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
2. 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, INTEGRA
MANTEMENTO XESTIÓN E SERVIZOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO,
o día 12 de setembro de 2019, que presenta a documentación requirida o 24 de setembro,
dentro do prazo concedido.
Debido á existencia dun erro no importe da garantía definitiva requirida ao licitador na
notificación de data 12 de setembro, o licitador completou con data 27 de setembro a
garantía definitiva depositada ata o importe do 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.
Terceiro.- A Mesa de Contratación na sesión do 27 de setembro de 2019 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
INTEGRA MANTEMENTO XESTIÓN E SERVIZOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO, 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 teña presentado a mellor oferta, de conformidade coo disposto no artigo 145,
segundo proceda de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que
rexa a licitación.
A oferta máis vantaxosa para a administración contratante é a formulada por INTEGRA
MANTEMENTO XESTIÓN E SERVIZOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO,
de acordo cos informes de valoración das proposicións avaliables mediante xuízo de valor e
das proposicións avaliables mediante fórmula, de datas 31 de xullo e 9 de setembro de
2019, respectivamente.
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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:
“Adxudicar a INTEGRA MANTEMENTO XESTIÓN E SERVIZOS INTEGRADOS
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO o procedemento aberto para a contratación de
servizos auxiliares necesarios para o funcionamento dun aula de estudo sita no edificio
auditorio-Pazo de Congresos (23.062-332) por un prezo total de 141.106,61 euros,
sendo a cota correspondente ao IVE de 24.489,58 euros, e co seguinte detalle:
•

A parte fixa que engloba os custos laborais derivados dos servizos fixos que se
prestan todo o ano, dos medios e materias necesarios para a prestación do servizo
e os de xestión/organización ascende a 118.354,61 euros, sendo o importe
correspondente ao IVE de 20.540,88 euros.

•

A parte variable constituída polos custos laborais derivados da prestación de
servizos por incremento do horario da sala de estudos, e de servizos de
conserxería en relación a eventos (900 horas/ano) ascende a 22.752,00 euros,
sendo o importe correspondente ao IVE de 3.948,69 euros.

Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada”.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
dez minutos. Como secretaria dou fe.
ME.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez

