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DECRETO  
Visto que se aprobaron, mediante acordo desta XGL do día 29/07/2015, o 
expediente e os pregos de cláusulas administrativas particulares e de 
prescricións técnicas para a adxudicación do contrato de servizos do 
PROGRAMA LÚDICO-EDUCATIVO DE APERTURA DE CENTROS 
EDUCATIVOS PÚBLICOS FORA DO HORARIO LECTIVO no CEIP de Silleda, 
por procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, con varios 
criterios de adxudicación e tramitación urxente, e visto que tamén se procedeu 
a autorizar o gasto que supón a súa adxudicación. 

Visto que o día 05/08/2015 foi publicado un anuncio de licitación por prazo de 
OITO DÍAS no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, e no perfil de 
contratante do órgano de contratación, co fin de que os interesados 
presentasen as súas proposicións. 

Visto que durante a licitación foron presentadas as seguintes proposicións: 

1. Núm. de rexistro de entrada: 3677. Empresa: LiiBéLuLa, SC. 
2. Núm. de rexistro de entrada: 3690. Empresa: Asociación para o Desenvolvemento Social 

da Comarca do Deza – ACODE. 
3. Núm. de rexistro de entrada: 3767. Empresa: Maisescola XXI, actividades deportivas, 

culturais e de ocio, SC. 
4. Núm. de rexistro de entrada: 3777. Empresa: Conforocio Consultora, SL. 

Visto que, logo de declarar excluída a proposición de Conforocio Consultora, 
SL, por non cumprir co establecido no artigo 60 apartado d) do TRLCSP e da 
apertura dos sobres coa documentación correspondente aos criterios de 
valoración subxectiva, todo elo na sesión do 25/08/2015, e da recepción do 
informe de valoración técnica, a mesa de contratación que tivo lugar o día 
31/08/2015 procedeu á apertura dos sobres coa documentación 
correspondente aos criterios de valoración obxectiva e oferta económica, e 
realizou unha proposta de clasificación das ofertas pola orde decrecente de 
puntuación. 

Polo exposto, e de acordo coa dita proposta, ao abeiro da disposición adicional 
segunda e o artigo 151.3 do TRLCSP, a Xunta de Goberno Local, na sesión 
que tivo lugar o 1 de setembro de 2015, acordou deixar excluída a proposición 
de Confororio Consultora, SL e clasificar as proposicións presentadas polos 
licitadores atendendo á proposta levada a cabo pola mesa de contratación, 
segundo a seguinte orde decrecente: 
1.Maisescola XXI, actividades deportivas, culturais e de ocio, SC.: 8,0500 puntos. 
2.Asociación para o Desenvolvemento Social da Comarca do Deza – ACODE: 7,8874 puntos. 
3.LiiBéLuLa, SC.: 7,3318 puntos. 
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No prazo outorgado ao efecto, a empresa Maisescola XXI, actividades 
deportivas, culturais e de ocio, SC, presentou a documentación acreditativa da 
posesión e validez dos documentos esixidos no punto primeiro do artigo 146 do 
texto refundido da Lei de contratos do sector público, así como a 
documentación xustificativa de estar ao día no cumprimento das súas obrigas 
tributarias e coa Seguridade Social, de dispoñer efectivamente dos medios que 
se comprometese a dedicar ou adscribir á execución do contrato, de acordo co 
artigo 64.2 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado 
polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e de ter constituído a 
garantía definitiva. 

Á vista da dita documentación, e sometido o expediente a fiscalización (fase D) 
sen que se formularan reparos ou observacións, e en avocación, por razón de 
eficacia e celeridade, das atribucións delegadas na Xunta de Goberno Local 
mediante resolución do 15/06/2015, RESOLVO: 

PRIMEIRO. Adxudicar á empresa Maisescola XXI, actividades deportivas, 
culturais e de ocio SC o contrato de servizos do PROGRAMA LÚDICO-
EDUCATIVO DE APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS FORA 
DO HORARIO LECTIVO NO CEIP DE SILLEDA, por un prazo de CATRO 
ANOS contados desde o comenzo do curso escolar 2015/2016, segundo o 
expediente aprobado por acordo da XGL do 29/07/2015 e publicado no Boletín 
Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 149 do 05/08/2015 e no perfil do 
contratante, por un prezo de CENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000 €) 
exentos de IVE. 

SEGUNDO. Dispoñer o gasto con cargo á aplicación 324.22799 do orzamento 
vixente de gastos, por un importe de 150.000 €. 

TERCEIRO. Notificar esta resolución ao adxudicatario, requiríndoo para a 
sinatura do contrato no prazo máximo de 15 días hábiles, así como  aos 
licitadores que non resultaron adxudicatarios. 

CUARTO. Publicar esta resolución no perfil do contratante e no Boletín Oficial 
da Provincia de Pontevedra. 

Silleda, 8 de setembro de 2015 
O alcalde (P.S. Res. 04/09/2015) 

 

 

Ana Luisa González Costa 


