BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL CELEBRADA O DÍA 30 DE SETEMBRO DE 2011.

Na Casa do Concello de Silleda, sendo as CATORCE HORAS E TRINTA MINUTOS
do día TRINTA DE SETEMBRO DE DOUS MIL ONCE, baixo a Presidencia da Sra.
Alcaldesa Dª. PAULA FERNANDEZ PENA, reúnese a Xunta de Goberno Local, en sesión
extraordinaria, de primeira convocatoria, coa asistencia dos tenentes de Alcalde Dº MANUEL
CUIÑA FERNANDEZ e Dº MATÍAS RODRÍGUEZ DA TORRE e o concelleiro Dº
ANTONIO COUSO ÁLVAREZ a Interventora Municipal DONA ISABEL PERNAS
SANCHEZ e da Secretaria da Corporación DONA PAULA MARIA SUAREZ COTELO.
Non asiste:

Dª MARGARITA CAMPOS ESPIÑO

A Sra. Alcaldesa declara aberta a sesión que se desenvolve conforme á Orde do Día
seguinte:

1º.- CONTRATACIÓN.

1.1.- Adecuación e modernización de equipamentos comerciais.
Visto que pola Xunta de Goberno Local de 22 de setembro se iniciou o expediente de
contratación polo procedemento negociado sen publicidade para a obra: Melloras nas rúas dos
núcleos urbáns de Silleda e A Bandeira: Rúa Morón, Alfonso Trabazo e Braña do Medio no
núcleo urbán de Silleda e a rúa Parque no núcleo urbán de Bandeira asi como a peatonalización
da rúa Cartagena.
Vistos os pregos de cláusulas administrativas e técnicas redactadas polos servizos
municipais aprobados pola Xunta de Goberno local de 23 de setembro de 2011.
Visto que foron invitadas tres empresas: Construcciones Fernandez Sarmiento,S.A;
Construcciones Sangiao, S.A; Transportes y Maquinaria CP, S.L.
Visto o certificado de Secretaría das ofertas presentadas de data 29 de setembro no que
consta que todas presentaron as ofertas en prazo.
Visto que con data 29 de setembro de 2011 procedeuse á apertura do sobre A que se
corresponde coa documentación administrativa, e solicitouse a subsanación da documentación
a Construcciones Sangiao, S.A.
Visto que con data 30 de setembro de 2011 presentou a subsanación

Procédese á aertura do sobre B " DOCUMENTACIÓN RELATIVA AOS CRITERIOS
DE ADXUDUCACIÓN" resultando a seguinte puntuación:

EMPRESA
Const. Fernández
Sarmiento S.A.
Const. Sangiao, S.A.

Oferta
Económica

Prazo
Execución
parcial

Maior
Prazo
Garantía

179.910,00 €

9 días

1 mes

44,44 puntos

1 punto

55,43
9,99 puntos
180.000,00 €
9,98 puntos

Transportes y Maquinaria
C.P., S.L.

TOTAL

179.800,00 €

Non indica prazo
execución parcial

Non indica prazo
de garantía

0 puntos

0 puntos

8 días

2 meses

50 puntos

2 puntos

9,98

62
10,00 puntos

Examinadas as ofertas e examinados os aspectos de negociación previstos nos pregos e
de conformidade co establecido no artigo 135.3 e la Disposición Adicional Segunda da Lei
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos do Sector Público,
Visto o anterior, a Xunta de Goberno Local, dacordo coas atribucións delegadas pola
Alcaldía por resolución de 4 de xullo de 2011, por unanimidade acorda:

PRIMERO.

Clasificar as proposicións presentadas polos candidatos, de conformidade co
seguiente orde decrecente:
1º.- TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP, S.L
2º.- CONSTRUCCIONES FERNÁNDEZ SARMIENTO, S.A
3º.- CONSTRUCCIONES SANGIAO, S.A

SEGUNDO. Notificar e requerir a TRANSPORTES Y MAQUINARIA CP, S.L ,licitador que
presentou a oferta económicamente máis vantaxosa, para que presente no prazo
de dez días a contar dende o seguiente a aquél no que recibira o requerimento, a
documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas
obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de dispor efectivamente dos medios
que se comprometese a dedicar ou adscribir á execución do contrato conforme ao
artigo 53.2 da Lei de Contratos do Sector Público, e de ter constituido a garantía
definitiva que consiste no 5% do importe e adxudicación, excluido o IVE.

1.2.- Mellora de abastecemento nos núcleos rurais de Silleda , nas parroquias de
Cortegada e Saídres (PPC/11).
Visto que de conformidade co RD 835/2003, de 27 de xuño polo que se regula a
Cooperación Económica do Estado ás Inversións Locais, modificado polo RD 1263/2005 de 21
de outubro, Orden de Desenrolo e aplicación do citado Real Decreto, de 31 de xaneiro de 2006
e demaís Instruccións da Dirección Xeral de Administración Local, autorizouse pola Deputación
a obra correspondente ao Plan Provincial de Cooperación, anualidade 2011.
Visto que con data 20 de maio de 2011 e número de rexistro de entrada 2090 comunícase
por parte da Deputación de Pontevedra que non existe obxección ás obras solicitadas polo
Concello que consisten na mellora de abastecemento nos núcleos rurais de silleda , nas parroquias
de Cortegada e Saídres.
Visto que a subvención otorgada é a seguinte:

Total Orzamento

Administración
Xeral do Estado

Deputación
Provincial

Concello
de Silleda

93.450,37 €

37.380,15 €

28.035,11 €

28.035,11 €

Visto o proxecto redactado polos enxeñeiros técnicos industriais Fidel Gude Sanpedro e
Javier González Casanova (GAIA enxeñería).
Visto informe de Secretaría de data 21 de setembro sobre lexislación aplicable e
pocedemento a seguir.
Visto o informe asinado polo Arquitecto asesor do Concello con data 22 de setembro de
2011 no que se informa que a documentación do proxecto está completa e adecuada aos
condicionamentos exisibles ao proxecto, en harmonía e suxeita ó contido establecido no artigo
107 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
Visto que pola Xunta de Goberno Local de 22 de setembro se aprobou o proxecto e coa
mesma data levouse a cabo o replanteo da mesma.
Dado o importe do proxecto, 79.195,23 € máis 14.255,14 € de IVE, parece que o
prcedemento máis adecuado é o procedemento negociado sen publicidade.
Visto que a Xunta de Goberno Local de data 23 de setembro acordou iniciar o expediente
de contratación e que se redactaran os pregos de cláusulas administrativas e técnica particulares.
Vistos os pregos redactados polos servizos municipais e tendo en conta as observacións exportas
nos informes de Secretaría e de Intervención de data 29 de setembro.

Os membros da Xunta de Goberno Local acordan invitar a participar a todas as empresas
de Silleda que se dediquen a facer este tipo de obras, agás aquelas empresas que técnicamente
incumpriran as súas obrigas co concello nalgún momento.
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa delegación de competencias otorgada
por resolución de alcaldía de data 4 de xullo de 2011, por unanimidade acorda:
PRIMEIRO.

Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen
publicidade, para a obra consistente en MELLORA DE ABASTECEMENTO
NOS NÚCLEOS RURAIS DE SILLEDA , NAS PARROQUIAS DE
CORTEGADA E SAÍDRES.

SEGUNDO. Autorizar, na cuantía de de 93.450,37 euros, o gasto con cargo partida 161.629.00
do estado de gastos do Orzamento Municipal de este Concello no presuposto
prorrogado de 2011.
TERCEIRO. Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e Prego de
Prescripcións Técnicas que rexirán o contrato de obras.
CUARTO.

Solicitar ofertas as seguintes empresas :
- Contrucciones Lorenzo García, S.C.
- Abastecimientos y Construcciones S.A.
- Const. Fernández. Sarmiento, S.A.
- Fertaf, Obras y Servicios, S.L.
- Const. Pereiro y Campos, S.L.
- Construcciones Agustín Chaira, S.L.
- Urbanizaciones del Deza, S.L.
- Construcciones Areán, S.L.
- Construcciones Míguez Xestoso, S.L.
- Construcciones Sangiao, S.L.
- Construcciones Rey Rozados, S.L.
- Obras Técnicas de Galicia, S.L.
- Rivas y Otero Construcciones, S.L.
- Silleda Jardín, S.L.
- Carlos Rey Domínguez
- Excavaciones Luis Costa
- Excavaciones Benito, S.L.
- J.M. Montoto
- Excavaciones López
- Excavaciones M.E. Mejuto, S.L.
- Excavaciones MAPOL, S.L.
- Excavaciones Bandeira Deza, S.L.

- Excavaciones Sabino, S.L.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Sra. Presidenta levántase a sesión as quince
horas e dez minutos, extendéndose a presente acta, do que como Secretaria, dou fe.
A ALCALDESA,

A SECRETARIA,

