
 

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA 

Sra. Alcaldesa – Presidenta 

Dª. María Dolores García Giménez 

 

De conformidade co establecido na Lei 30/2007 do 30 de Outubro de Contratos do Sector 
Público, no Real Decreto 1098/2001 de 12 de outubro, no Real Decreto 817/2009, de 8 de 
maio e no Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro polo que se crea o Fondo Estatal para 
o Emprego e a Sostenibilidade Local, iniciouse procedemento de licitación para adxudicar, 
mediante procedemento negociado con publicidade o contrato de obra consistente na 
“Recuperación do pavillón de servizos do parque de Compostela”,  cun tipo licitación de 
268.325,14�  (IVE incluído). 
 

Por Resolución da Alcaldía do catro de outubro de 2010, resolveuse adxudicar á empresa 
Construcciones A. Varela Villamor, S.L., o contrato de obra consistente na “Recuperación do 
pavillón de servizos do parque de Compostela”, de conformidade coa súa oferta, é dicir, 
polo prezo de 194.651,39� (IVE excluído) o que corresponde un IVE de 35.037,25�, polo que o 
importe total (IVE incluído) ascende a cantidade de 229.688,64�, cun prazo de execución de 2 
meses e comprometéndose á destinar á execución do contrato un total de 40 persoas, das 
que 20 (totalizando 7.040 horas) atópanse integradas na plantilla da empresa e 20 (totalizando 
7.040 horas) serán de nova contratación, cos requisitos que esixe o Real Decreto-Lei 13/2009 
e as condicións especiais de execución do contrato que se fixan no Prego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rexen a licitación. 
 

Coa data 16 de outubro de 2010 (Rex. Entrada 16998), o adxudicatario provisional presenta 
escrito no que fai constar que: �... que revisada la documentación presentada  se ha verificado 
que la empresa a la que represento, de manera involuntaria y por un error de interpretación ala 
hora de la formulación de la plica, en lo que se refiere al criterio de valoración �personal 
ofertado�, se ha ofertado por nuestra empresa la dedicación de 40 personas a la obras, de las 
que 20 serían de plantilla de la empresa y otras 20 serían nuevas contrataciones de personal 
incluído en las listas de solicitantes del empleo del I.N.E.M.... Esta oferta, como facilmente se 
puede apreciar a la vista de la obra objeto de la licitación, es incorrecta e inviable... solicitando 
se tome en consideración el defecto material referido anteriormente, admitiéndose la 
rectificación del mismo (corresponde 10 trabajadores de la empresa y 10 trabajadores dela 
lista del INEM, suponiendo un total de 7.040 horas trabajadas�). 
 

O 19 de outubro reúnese a mesa de Contratación da devandita licitación, ós efectos de 
estudiar e informar a solicitude presentada por Construcciones A. Varela Villamor, S.L., 
propoñendo ó Órgano de Contratación que rexeite ó alegado polo adxudicatario provisional 
citado por canto non é posible rectificar ou modificar a oferta presentada, sobre todo cando se 
coñece a do resto dos licitadores presentados, así como ás puntuacións obtidas.  
 

Por resolución da Alcaldía de data 19 de outubro de 2010, desestimáronse as alegacións 
formuladas por Construcciones A. Varela Villamor, S.L. e deixouse sen efecto a adxudicación 
provisional feita ó seu favor. 
 

En aplicación do disposto no artigo 135.5 da Lei 30/2007, deuse traslado ó seguinte licitador 
pola orde en que quedaron clasificadas as ofertas, Sercoysa, Proyectos y Obras, S.A., para 



 

que manifestara a súa conformidade ou disconformidade a ser o novo adxudicatario 
provisional do contrato de referencia. 
 

Consta no expediente escrito de aceptación, presentado por Sercoysa, Proyectos y Obras, 
S.A., con data 20 de outubro de 2010, ós efectos do artigo 135.5 da Lei 30/2007 do 30 de 
outubro de Contratos do Sector Público. 
 

En consecuencia, esta Alcaldía de conformidade co artigo 135.3, 4 e 5 da Lei 30/2007, de 30 
de outubro, de Contratos do Sector Público, vista a Resolución da Alcaldía 29 de xuño de 
2009, pola que se delegou na Xunta de Goberno Local distintas competencias en materia de 
contratación, e do disposto polo artigo 21 da Lei 7/1985 de Bases de Réxime Local,  
 

RESOLVE 
 

1.- Adxudicar provisionalmente á empresa, Sercoysa, Proyectos y Obras, S.A.., o contrato de 
obra consistente no “Recuperación do pavillón de servizos do parque de Compostela”, de 
conformidade coa súa oferta, é dicir, polo prezo de 186.832,95� (IVE excluído) o que 
corresponde un IVE de 33.629,93�, polo que o importe total (IVE incluído) ascende a cantidade 
de 220.462,88�, cun prazo de execución de 3 meses e comprometéndose á destinar á 
execución do contrato un total de 19 persoas, das que 15 (totalizando 7.920 horas) atópanse 
integradas na plantilla da empresa e 4 (totalizando 2.112 horas) serán de nova contratación, 
cos requisitos que esixe o Real Decreto-Lei 13/2009 e as condicións especiais de execución 
do contrato que se fixan no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexen a 
licitación. 

 

2.- Comunicarlle o adxudicatario provisional que, no prazo de 10 días hábiles, a contar dende 
o seguinte á publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante, deberá 
presentar conforme ó disposto na Cláusula 13.10 do Prego de Cláusulas Administrativas a 
seguinte documentación: 
 

• Documentación xustificativa de atoparse o corrente no cumprimento das obrigas 
tributarias (Administración do Estado, Autonómica e do Concello de Vilagarcía de 
Arousa) e coa Seguridade Social. 

• Certificación de alta no IAE no exercicio e no enderezo fiscal, ou recibo acreditativo do 
aboamento do derradeiro recibo do imposto correspondente á actividade concreta que 
se oferta, acompañado dunha declaración responsable asinada polo licitador na que se 
faga constar que non se dou de baixa na matrícula do imposto. No caso de estar 
exento deste imposto presentará declaración xustificativa ó respecto. 

• Resgardo acreditativo da constitución na Tesourería Municipal de garantía por importe 
do 5% do prezo de adxudicación do contrato excluído o IVE. 

 
3.- Notifíquese a presente resolución ós licitadores e publíquese no perfil do contratante. 
 

Así o manda e asina a Sra. Alcaldesa, a vinte de outubro de dous mil dez, ante mín, Secretaria 
Xeral que tomei razón. 
 
 
 
 


