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CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña)

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA
20-12-2021

(FECHA: 17/01/2022 10:35:00)

No salón de Plenos da Casa do Concello de Ponteceso (A Coruña) ás 14:06 horas do día 20 de
decembro de 2021, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde D. Xosé Lois García Carballido, reúnese,
en primeira convocatoria, a Xunta de Goberno Local co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
convocada en legal forma para o día da data.
ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. XOSÉ LOIS GARCÍA CARBALLIDO

Xose Lois García Carballido

SRES.CONCELLEIROS/AS PRESENTES.Dª. NOELIA MARÍA VARELA SUÁREZ
Dª MARÍA TERESA CHOUCIÑO CALVETE
SECRETARIA EN RÉXIME DE ACUMULACIÓN DE FUNCIÓNS: Dª. MARÍA CRISTINA VARELA
GARCÍA
INTERVENTORA: Dª. LUCÍA MATA RODRÍGUEZ
A presidencia, tras comprobar que se cumpre o quórum legalmente exixido polo artigo 113.1.c) do
Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, declara aberta a sesión, e procédese a tratar os
asuntos incluídos na orde do día da convocatoria e que se indican a continuación:

CVD: OqdxLzHcfdNxFJdngb+D
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Pola presidencia pregúntase aos asistentes se hai algunha observación. Ao non formularse
ningunha, enténdese aprobada por unanimidade.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 16/01/2022 10:11:00) ,

1.- Lectura e aprobación, se procede, do borrador das actas das sesións anteriores. Acta da
sesión celebrada o 29-11-2021

2.- Dación de conta de decretos da Alcaldía avocando competencias delegadas na Xunta de
Goberno Local:
-Resolución da Alcaldía número 789/2021, de 1 de decembro, de aprobación do expediente
de contratación do Servizo de Axuda no Fogar.
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 2021/C004/000001, SERVIZO DE
AXUDA A DOMICILIO DO CONCELLO DE PONTECESO
O Concello de Ponteceso ven a prestar o servizo de axuda no fogar mediante contrato de servizos
por medio da adxudicación á empresa ATENDO CALIDADE, cun contrato administrativo
formalizado no ano 2018, vencido na actualidade.

Trátase dun servizo esencial que require un importante número de persoal para a súa prestación.
A xestión do persoal por parte do departamento de servizos sociais deste concello sería inviable,
posto que dito departamento conta só con dúas traballadoras sociais. O traballo a desenvolver
conleva a dedicación exclusiva dunha equipa de persoas que ademais conten con experiencia na
realización desas tarefas e se atopen inscritos no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de
Servizos Sociais, para o programa de axuda no fogar.
Este concello carece de medios persoais para prestar estas actividades con persoal propio, de
xeito que a única opción para prestar este servizo e así dar continuidade de atención ás persoas
usuarias é a súa contratación cunha empresa suficientemente capacitada.

(FECHA: 17/01/2022 10:35:00)

Esta alcaldía entende que o servizo de axuda no fogar (S.A.F.) é un servizo prioritario, e neste
tempo de pandemia do COVID-19 coas limitacións que ten este concello en canto medios impediu
a tramitación do expediente de contratación para a adxudicación do servizo, por iso por medio da
providencia desta alcaldía de data 01-09-021 comezáronse os trámites, e por medio da resolución
da alcaldía núm. 660/2021 de data 19-10-2021 acordouse o inicio do expediente de contratación
2021/C004/000001, sendo o obxecto do contrato a prestación do servizo de axuda no fogar no
uso das competencias municipais que establece a Lei 13/2008 de 3 de decembro de servizos
sociais de Galicia e o Decreto 99/2012 de 16 de marzo que regula os servizos sociais
comunitarios e o seu financiamento.

Xose Lois García Carballido

Emitido e asinado pola traballadora social na data de 10-09-2021 o informe de insuficiencia de
medios e da necesidade, pola intervención municipal na data de 23-09-2021 emítese o estudo
económico financeiro, o cal establécese o valor estimado do contrato de servizos e determina,
entre outros aspectos, a competencia da alcaldía como órgano de contratación. Pola dependencia
de contratación o T.A.X. na data de 19-10-2021 emitiu o informe-memoria do servizo na que se
xustifica o contrato, cualificado como administrativo de servizos, artigo 17 da LCSP, duración de 1
ano, a tramitar polo procedemento aberto, e cun valor estimado de 471.473,53 € e orzamento
base de licitación de 490.332,47 €, a tramitar con licitación electrónica por medio da Plataforma de
Contratos do Sector Público, non suxeito a regulación harmonizada e tramitación anticipada.
Redactado o prego de prescricións técnicas pola traballadora social na data 30-11-2021 e o prego
de cláusulas administrativas particulares redactado polo técnico de administración xeral na data
de 30-11-2021, e rematados os trámites previdos na LCSP someteuse aos informes preceptivos
da secretaría, emitido na data de 30-11-2021 e da intervención, de data 01-12-2021, ámbolos
dous en sentido favorable á súa aprobación.

CVD: OqdxLzHcfdNxFJdngb+D
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 16/01/2022 10:11:00) ,

Por todo o anterior, xustificada a insuficiencia de medios e a necesidade do contrato para a
prestación do “SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE PONTECESO”, é vontade
deste órgano de contratación proceder a aprobación do inicio do expediente de contratación dos
referidos servizos polo procedemento aberto, tramitación ordinaria, non suxeito a regulación
harmonizada, con multiplicidade de criterios de adxudicación, e tramitación e licitación electrónica
por medio da Plataforma de Contratos do Sector Público.
A competencia propia da alcaldía como órgano de contratación ven atribuída pola Disposición
Adicional Segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro, LCSP, ao non sobrepasar o valor estimado
do contrato, cifrado en 471.473,53 €, o 10 por cento dos recursos ordinarios do vixente
orzamento municipal, cifrados en 472.102,62 €, e ser a súa duración máxima de 1 ano, inferior á
legalmente prevista. Se ben deberase ter en conta que tanto a aprobación do expediente como a
súa adxudicación deberá ser sometida á Xunta de Goberno Local, órgano que ostenta a
delegación de competencias da alcaldía nesta materia, outorgadas pola resolución da alcaldía
núm. 374/2019, do 26-06-2019, modificada pola resolución de alcaldía núm. 283/2020, de 11-052020.
Considerando que a Xunta de Goberno Local celebrou sesión ordinaria o pasado día 29 de
novembro de 2021 e de que non é posible convocala de urxencia para esta data, e logo de ver o
disposto no artigo 10 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, sobre
avocación de competencias, no uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local e
en especial a Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro, LCSP,

RESOLVO
Primeiro.- Avocar, de conformidade co artigo 10 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime
xurídico do sector público, a competencia delegada na XGL, única e exclusivamente para a
adopción deste acordo de aprobación de proxecto e expediente de contratación do “Servizo de
Axuda no Fogar (SAF motivada pola urxencia da súa aprobación e ante a imposibilidade de
celebrar a XGL data, e dar conta á mesma na vindeira sesión que se celebre.

(FECHA: 17/01/2022 10:35:00)

Segundo.- Aprobar o expediente de contratación de servizos, art. 17 da LCSP, denominado
“Servizo de Axuda no Fogar (SAF) do Concello de Ponteceso”, número 2021/C004/000001,
cun valor estimado de 471.473,53 € e orzamento base de licitación de 490.332,47 €, a tramitar
polo procedemento aberto, art. 156 e seguintes da LCSP, con multiplicidade de criterios de
adxudicación, con licitación electrónica por medio da Plataforma de Contratos do Sector Público,
non suxeito a regulación harmonizada e tramitación anticipada.
Terceiro.- Aprobar os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e de Prescricións
Técnicas que han de rexer a contratación mediante procedemento aberto do presente contrato de
servizos.

Xose Lois García Carballido

CUARTO.- Proceder á apertura do procedemento de adxudicación do presente contrato por
procedemento aberto regulado nos artigos 156 e seguintes da LCSP, dando orde de que se
proceda á publicación do pertinente anuncio no perfil do contratante deste Concello, para que no
prazo de QUINCE DÍAS NATURAIS, artigo 156.6 da LCSP, se poidan presentar as proposicións
que se estimen pertinentes.
QUINTO.- Dar conta ao Pleno do Concello na vindeira sesión ordinaria que se celebre.

O alcalde

A secretaria en réxime de acumulación

Xosé Lois García Carballido

María Cristina Varela García”
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A XGL dase por enterada.
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FIRMADO POR

Cristina Varela García

(FECHA: 16/01/2022 10:11:00) ,

Documento asinado electronicamente polo Sr. Alcalde-Presidente, D. Xosé Lois García Carballido,
ante min, a secretaria en réxime de acumulación, do que dou fe, aos efectos do disposto no artigo
3.2 do Real Decreto 128/2018.

Non tendo máis asuntos que tratar, a Presidencia remata a sesión ás 14:24 do día sinalado no
encabezamento, redactándose a presente acta, do que como secretaria dou fe, asinandoa xunto
co alcalde.
O alcalde

A secretaria de Xermade en réxime de acumulación de funcións
no Concello de Ponteceso

Xosé Lois García Carballido

M.ª Cristina Varela García

Documento asinado electrónicamente á marxe.

