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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. 

   
ASISTENTES: 
 

 

CONCELLEIROS: 
Dª. María Loureiro García,  D. Jesús Antonio Fernández Cal, D. Carlos Alberto Gueimunde 

Cabaleiro, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, Dª. Covadonga Viamonte Aguiar, D. Bernardo José 
Fraga Galdo, D. Manuel Galdo Dopico, Dª. Olaia Casas Chaves, Dª. Cándida Méndez Salgado, Dª. 
Mª del Carmen Gueimunde González, D. Celestino Valentín García Paz, D. Antonio José Bouza 

Rodil, D. Guillermo Leal Arias e D. Jesús Fernández Fernández. 
 

AUSENCIAS 
 
Alcalde-Presidente: D. Melchor Roel Rivas 

Concelleiros: D. César Aja Mariño, D. Jaime de Olano Vela, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López,  
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
D. Sergio Aguado Delicado 

 

SECRETARIA XERAL 
Dª.  Mª Luz Balsa Rábade         

 

Excusan a súa asistencia D. César Aja Mariño, D. Jaime de Olano Vela, Dª. Mª. Isabel Rodríguez 

López. 
 

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as trece horas e trinta minutos do día 27 de 

novembro de dous mil trece, reúnense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros citados 

anteriormente, ó obxecto de celebrar a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, baixo a 

Presidencia da 1ª Tenente de Alcalde, por asunción de funcións da Alcaldía por Decreto de 

23/09/2013, asistida de mín, que como Secretaria Xeral, certifico do acto do Concello.  

 

Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase polo Sr. Alcalde aberta a 

sesión, polo que se procede a tratar os asuntos incluidos na Orde do Día. 

 

 

1.- RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN. 
 

Tendo en conta que se trata dun procedemento de licitación por tramitación urxente e a necesidade 

de non demorar a súa adxudicación, por unanimidade ratifícase a urxencia da sesión. 

 

2.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE 25/10/2013 E 25/11/2013. 
 

Queda sobre a mesa para a seguinte sesión a aprobación das actas das sesións de 25/10/2013 e 

25/11/2013. 
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3.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO “XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO EDUCATIVO 
DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE 0 A 3 ANOS, SITA NA AVDA. RAMÓN 
CANOSA NÚM. 10 DE VIVEIRO”. 
 

  

Intervén a 1ª Tenente de Alcalde, Dª. María Loureiro García,  que preside o Pleno por asunción de 

funcións da Alcaldía por Decreto de 23 de setembro de 2013, para darlle a palabra á Secretaria 

Municipal ós efectos de explicar o acordo a adoptar neste punto. 

 

Intervén a Secretaria Municipal, Dª. Mª Luz Balsa Rábade, para indicar que, según o establecido na 

normativa vixente e no prego de cláusulas administrativas particulres, unha vez proposta pola Mesa 

de Contratación a empresa que según as valoracións contidas nas respectivas actas da mesma 

resultou ser a que presentou a oferta máis ventaxosa, e tendo en conta a proposta de adxudicación 

do Pleno da Corporación de data 25 de novembro de 2013 co requerimento á empresa proposta para 

a presentación da documentación prevista na cláusula 23 do prego, contando o expediente con 

proposta de adxudicación do servizo de contratación a favor da empresa Aurora, Pilar y Ana S.L., 

en función dos antecedentes sinalados, e constando informe de Secretaría e Intervención previos á 

adxudicación, procede por parte do órgano de contratación a adxudicación do contrato. 

 

Vista a proposta da 1ª Tenente de Alcalde, que di: 
 
“ (...) Resultando que polo Pleno da Corporación de data 14 de outubro de 2013 se aprobou o expediente de 
contratación denominado “Xestión do servizo público educativo da escola infantil municipal de 0 a 3 anos, 
sito na Avda. Ramón Canosa núm. 10 de Viveiro” cun orzamento de licitación de 765.728,72 € e un prazo de 
duración de catro anos, consonte ó prego de clásulas administrativas particulares e de prescripcións 
técnicas reguladores do expediente, e cunha posibilidade de dúas prórrogas de dous anos cada unha, 
aprobándose os pregos que rixen dito proceso, así como tramitación do expediente mediante procedemento 
aberto e tramitación urxente, xunto coa aprobación do gasto para a presente anualidade de 2013. 
 
Resultando que no Pleno da Corporación de data 25 de outubro de 2013 se acordou solicitar a colaboración 
da Deputación Provincial de Lugo para facilitar ó Concello un técnico que emita informe de valoración dos 
criterios subxectivos incluídos na documentación contida no sobre nº 2, considerando designado para dita 
labor o técnico que sexa remitido polo ente provincial, designándose por dito ente a D. Manuel Ángel Jove 
Losada, xefe do servizo de contratación. Solicitado por parte deste técnico colaboración de persoal 
municipal para a valoración da documentación contida no sobre nº2, por parte do Concello designouse ó 
Director de Servizos Sociais do Concello como persoal colaborador na valoración dos criterios subxectivos. 
 
Resultando que celebradas as pertinentes reunións da Mesa de Contratación en orde á apertura dos sobres 
nº1, nº2 e nº3 resultou, según consta nas respectivas actas deste órgano, que foron admitidas a licitación as 
seguintes empresas, resultando excluída a empresa Futures Infografía S.L. 
 
Resultando que esta exclusión veu fundamentada, tal e como consta nas actas da Mesa de Contratación de 
datas 30 de outubro e 8 de novembro de 2013 porque según os Estatutos presentados por este licitador, esta 
sociedade non cumpriría co obxecto da contratación que nos ocupa, que é a de educación infantil de ne-
nos/as de 0 a 3 anos, por contar dita empresa cuns estatutos nos que figura un obxecto social totalmente 
diferente ao que é o obxecto social para escolas infantís. 
 
Resultando que manifestado o seu desacordo por parte desta empresa coa exclusión, na reunión de 8 de 
novembro de 2013, presenta nese momento a seguinte documentación: 
 
- Certificado de acordo adoptado Acta da Xunta Xeral Extraordinaria de “Futures Infografía S.L.”. 
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- Escritura outorgada ante o notario do Ilustre Colexio de Galicia, don Miguel A. Hortigüeda Esturillo. 
 
Resultando que por parte da Mesa de Contratación, na sesión de 8 de novembro de 2013 se ratifica na 
exclusión da empresa Futures Infografía S.L., con base nas seguintes fundamentacións: 

 
1. A escritura de ampliación do obxecto social da entidade, figura cunha data posterior ao 

peche de prazo para a presentación de proposicións. 
 
2. O artigo 57 TRLCSP establece que “As persoas xurídicas só poderán ser adxudicatarias 

de contratos cuias prestacións estean comprendidas dentro dos fins, obxecto ou ámbito de 
actividade que, a tenor dos seus estatutos, ou reglas fundacionais, lle sexan propios”. 

 
3. A capacidade de obrar e habilitación profesional é un requisito esixido polo TRLCSP 

para contratar co sector público, formando parte a súa acreditación da documentación 
administrativa a incluir no sobre nº 1, establecéndose no prego de cláusulas 
administrativas a presentación da escritura de constitución da entidade e, no seu caso, 
modificación, inscritas no rexistro mercantil, cando este requisito fora esixible, e se non o 
fose, no correspondente rexistro oficial que fora preceptivo. 

 
4. O suposto de que o obxecto social dunha entidade, antes da expiración do prazo de 

presentación de proposicións, sexa diferente do obxecto social do contrato, e que, polo 
tanto, fora necesario unha modificación posterior que innovara no obxecto social da 
entidade foi considerada polo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, 
na resolución do recurso 239/2013, como un defecto insubsanable. 

 
Resultando que en base ó sinalado nos puntos anteriores as empresas que resultaron finalmente admitidas ó 
procedemento foron: 
 
Mónica María Quelle Maseda y otros. 
Mª Engracia Ramudo Franco. 
Aurora, Pilar y Ana S.L. 
Eulen servicios sociosanitarios S.A. 
 
Resultando que según consta na acta da Mesa de Contratación de data 20 de novembro de 2013, a 
puntuación acadada polas empresas admitidas no que respecta ós criterios subxectivos, asumindo a Mesa a 
valoración realizada polo técnico nomeado a tal efecto coa colaboración dos técnicos municipais, foi a 
seguinte: 
 
Mónica María Quelle Maseda y otros.: 38 
Mª Engracia Ramudo Franco.: 35 
Aurora, Pilar y Ana S.L.: 25 
Eulen servicios sociosanitarios S.A.: 27 
 
Resultando que según consta na acta da Mesa de Contratación de 20 de novembro, a puntuación obtida por 
cada unha das empresas admitidas no referente á oferta económica foi a seguinte: 
 
Mónica María Quelle Maseda y otros.: 14,07 
Mª Engracia Ramudo Franco.: 11,66 
Aurora, Pilar y Ana S.L.: 60 
Eulen servicios sociosanitarios S.A.: 31,14 
 



EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   

                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                     SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA   

                                                               VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982560128  Fax:982561147   E-mail: concello@viveiro.es  

 
            

Resultando que a puntuación total obtida por cada unha das empresas resultou ser a seguinte: 
 
Mónica María Quelle Maseda y otros.: 52,07 
Mª Engracia Ramudo Franco.: 36,66 
Aurora, Pilar y Ana S.L.: 95 
Eulen servicios sociosanitarios S.A.: 58,14 
 
Resultando que en base á puntuación obtida por parte da Mesa de Contratación, na sesión de data 20 de 
novembro de 2013, propúxose como adxudicataria á empresa Aurora, Pilar y Ana S.L, por resultar a oferta 
máis ventaxosa, según se acredita das respectivas actas da Mesa de Contratación. 
 
Resultando que na reunión da Mesa de Contratación de 20 de novembro, en base á cláusula 18 do prego de 
cláusulas administrativas, unha vez procedida á apertura dos sobres nº3, se manifestaron observacións por 
parte das empresas Mª Engracia Ramudo Franco e Mónica María Quelle Maseda y otros, a primeira en 
relación a un desacordo coa puntuación obtida en relación ós criterios subxectivos e a segunda en relación 
á desconfianza que lles xeraba a oferta económica máis baixa presentada, presentándose posteriormente 
por parte de ambas reclamacións por escrito.  
 
Resultando que estas reclamacións foron resoltas polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o día 25 
de novembro de 2013, desestimándose a primeira e dándose por enterada das recomendacións recollidas na 
segunda en aras á labor de inspección do servizo por parte do Concello.  
 
Resultando que no Pleno de data 25 de novembro de 2013 se acordou propoñer como adxudicataria á 
empresa Aurora, Pilar y Ana S.L. e requerir a dita empresa para que se presentase no prazo de cinco días 
hábiles a documentación referida na cláusula 23 do prego de cláusulas administrativas particulares. 
 
Resultando que según consta no informe emitido polo Servizo de Contratación, en data 27 de novembro de 
2013 presentouse por parte da empresa a documentación requerida. 
 
Resultando que consta no expediente, tendo en conta a presentación da documentación requerida, proposta 
de adxudicación do Servizo de Contratación a favor da empresa Aurora, Pilar y Ana S.L. 
 
Resultando que o órgano de adxudicación é o Pleno da Corporación. 
 
En base a todos os antecedentes expostos, por parte desta Alcaldía proponse ó Pleno da Corporación a 
adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Adxudicar o contrato denominado “Xestión do servizo público educativo da escola infantil 
municipal de 0 a 3 anos, sito na Avda. Ramón Canosa núm. 10 de Viveiro”, á empresa Aurora, Pilar y Ana 
S.L., con CIF B15922230, por un prezo de seiscentos cincuenta e seis mil euros (656.000,00 €) e cunha 
duración de catro anos (4), con posibilidade de dúas prórrogas de 2 anos cada unha (máximo 8 anos). 
 
Segundo.- Asumir o compromiso de habilitación do crédito orzamentario preciso para facer fronte ás 
obrigas derivadas do contrato durante os exercizos 2014 e seguintes, ata o último exercizo da vixencia do 
contrato. 
 
Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Urbanismo para a súa notificacións ós 
licitadores e a continuidade do expediente ata a súa conclusión e ós Departamento de Intervención e 
Tesourería para o seu coñecemento.(...)” 
   

Non existindo debate sobre este asunto procédese á votación, acordándose por unanimidade: 
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Primeiro.- Adxudicar o contrato denominado “Xestión do servizo público educativo da escola 

infantil municipal de 0 a 3 anos, sito na Avda. Ramón Canosa núm. 10 de Viveiro”, á empresa 

Aurora, Pilar y Ana S.L., con CIF B15922230, por un prezo de seiscentos cincuenta e seis mil euros 

(656.000,00 €) e cunha duración de catro anos (4), con posibilidade de dúas prórrogas de 2 anos 

cada unha (máximo 8 anos). 

 

Segundo.- Asumir o compromiso de habilitación do crédito orzamentario preciso para facer fronte 

ás obrigas derivadas do contrato durante os exercizos 2014 e seguintes, ata o último exercizo da 

vixencia do contrato. 

 

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Urbanismo para a súa notificacións 

ós licitadores e a continuidade do expediente ata a súa conclusión e ós Departamento de 

Intervención e Tesourería para o seu coñecemento. 

 

Rematada a votación intervén a Secretaria Municipal para comunicar un erro advertido na acta do 

pleno de data 28 de agosto de 2013, na que se recollía a asistencia do Sr. Alcalde, D. Melchor Roel 

Rivas así como a presidencia deste do Pleno, non asistindo e tendo delegadas as funcións na 1ª 

Tenente de Alcalde, sendo presidido dito pleno por esta última.  

 

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da 1ª Tenente de Alcalde levántase a sesión, sendo  

as 13 horas e 45 minutos do día 27 de novembro de 2013, extendéndose de todo o tratado a presente 

acta, da que eu, como Secretaria, dou fe. 

 

             

        A  SECRETARIA, 

 

 

 

  

 


