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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA 

DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 
DÍA 16 DE MAIO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior, celebrada o 9 de maio de 2018. 
Sometida á consideración da Xunta de Goberno Local a acta da sesión anterior, celebrada o día 

9 de maio de 2018, e non formulándose observacións á mesma, resulta aprobada por unanimidade 
e sen rectificacións. 

2.- Urbanismo: 

Expte.: 65/18 L.U. – RAMÓN PAZOS SOAGE – Licenza para construción de muro de contención na 
parcela sita en Aguete, 188A-Seixo, Marín. 

Visto o expediente de referencia, e de conformidade cos informes, técnico e xurídico, do servizo municipal 
de Urbanismo, favorables ó outorgamento de licenza, a Xunta de Goberno Local, en uso das competencias 
delegadas por resolución da Alcaldía de 16/06/2015 (BOP nº 127 de 06/07/2015), por unanimidade, 
ACORDA: 

CONCEDER a D. RAMÓN PAZOS SOAGE licenza para a construción dun muro de contención 
entre lindantes de 24,00 m de lonxitude e altura de 3,00 m realizado en pedra de mampostería, sobre 
o muro de contención se instala un peche de 1,00 m de altura rematado cunha fila de bloque de 
perpiaño de 0,40 m de alto e postes de pedra de 2,00 m de altura cada 3,70 m, na parcela sita en 
Aguete, 188 A - Seixo, Marín, segundo o proxecto redactado polo enxeñeiro técnico agrícola Benito 
Carballo Otero, visado polo colexio oficial o día 09/03/2018. 

Este acto administrativo suxéitase ás seguintes condicións: 
1.- Condicións do art. 357.4 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do solo de Galicia, segundo informe técnico de 18/04/18: 
a) Clasificación e cualificación urbanística do solo obxecto de actuación: Solo urbano de uso 

residencial unifamiliar. Ordenanza 1. 
b) Finalidade da actuación e uso o que se destinará: Muro de contención en pedra. 
c) Contía na que se orzan as obras: 13.092,74 € 
d) Situación e emprazamento das obras: Aguete, 188A- Seixo, Marín. 
e) Nome ou razón social do promotor: Ramón Pazos Soage. 
f) Técnico autor do proxecto e director das obras: Benito Carballo Otero (enxeñeiro técnico 

agrícola). 
2.-  Condicións xerais: 

ASISTENTES: 
Presidenta: 
María Ramallo Vázquez 
Concelleiros/as presentes: 
Manuel Santos Costa 
Mª Antonia Sanmartín García 
Mª. Cristina Acuña González 
Antonio Traba Miñones 
Pablo Novas Caballero 
Francisco J. Estévez Salazar 
Mª José de Pazo Allariz 
Secretaria: 
Paula Costas Romero. 
 
 

 
 
Na Casa do Concello de Marín, ás 13:45 horas 
do día 16 de maio de 2018, baixo a presidencia 
da Sra. alcaldesa, María Ramallo Vázquez, 
reúnense os/as concelleiros/as sinalados/as á 
marxe, co obxecto de celebrar SESIÓN 
ORDINARIA da Xunta de Goberno Local, 
previamente convocada. 
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‒ Prazo para o inicio e finalización das obras: De acordo co artigo 64 das NNUU do PXOM, 
dado que se trata dunha obra maior e que non se fixan prazos no proxecto técnico 
presentado, adóptanse por defecto os seguintes prazos: Para o inicio das obras, dentro do 
ano seguinte á notificación do acto de outorgamento. Tres anos para o remate das mesmas 
dende a notificación do acto de outorgamento, non podendo interromperse as obras por 
tempo superior a seis meses. 

‒ Os prazos para inicio e remate das obras computaranse dende o día seguinte ó da 
notificación do outorgamento da licencia. 

‒ O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da licencia por un novo prazo non 
superior ó inicialmente acordado, previa solicitude expresa formulada antes da conclusión 
dos prazos determinados e sempre que a licencia sexa conforme coa ordenación urbanística 
vixente no momento de concesión da prórroga. 

‒ A licencia entenderase caducada, previa audiencia ó interesado, por transcurso dos prazos 
fixados sen que se iniciaran as obras, e deberá obterse nova licencia axustada á ordenación 
urbanística en vigor. 

‒ Será requisito indispensable dispoñer, xunto á obra, de copia autorizada da licenza 
municipal e a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos 
dos técnicos directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos os que se vai destinar 
a construción, a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número 
de plantas autorizadas e o número do expediente.     

‒ O promotor e o construtor deberán cumprir as normas sobre seguridade e hixiene no 
traballo na execución das mesmas, e será á súa conta a seguridade das obras que se 
autorizan e a súa conservación, estando na obriga de cumprir as ordes de execución e 
reparacións que dispoña o Concello para manter as condicións de seguridade, salubridade 
e ornato. Faise constar expresamente que son de íntegra aplicación ó proceso de edificación 
en todas as súas fases as disposicións da Lei 38/99 de Ordenación da Edificación. 

‒ A presente licencia outórgase a salvo do dereito de propiedade, en estrita suxeición ós 
termos expostos e sen prexuízo do dereito de terceiro nin da intervención ou atribucións que 
puideran corresponder a outras Administracións ou xurisdicións. 

‒ Advírtese ó interesado que en aplicación do art. 1.8 do RD 1093/97 polo que se aproban as 
normas complementarias ó Regulamento para a execución da Lei Hipotecaria sobre 
inscrición no Rexistro da Propiedade de actos de natureza urbanística, a presente licenza é 
acto inscritible. 

‒ O incumprimento das condicións establecidas na resolución de concesión da presente licencia 
e da normativa urbanística, poderá dar lugar á adopción de medidas de restablecemento da 
legalidade urbanística e á apertura de expediente sancionador por infracción urbanística, 
sen prexuízo do resarcimento de danos e prexuízos que poidan producirse. 

3.- Subvencións: 
Expte.: 153/18 – DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA – Dación de contas da adxudicación de actuación 

do grupo musical “Roi Casal/Son galego son cubano”, incluído no Programa Musigal 2018. 
Dáse conta da resolución de 10 de maio de 2018 da Deputación Provincial de Pontevedra, pola que se 

adxudica ó Concello de Marín a actuación do grupo musical “Roi Casal/Son Galego Son Cubano”, prevista 
para o día 08/09/2018, por importe de 9.922,00 €, dentro do Programa Musigal 2018. 

A Xunta de Goberno Local queda informada. 

Expte.. 215/18 – DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA – Dación de contas da convocatoria de 
subvencións para a redacción de proxectos e plans de dinamización de camiños escolares seguros 
na rede de estradas provinciais da Deputación de Pontevedra. 

Dáse conta da publicación no BOPPO nº 89, de 9 de maio de 2018, das bases reguladoras para a 
convocatoria de subvencións para a redacción de proxectos e plans de dinamización de camiños escolares 
seguros na rede de estradas provinciais da Deputación de Pontevedra, e a publicación do extracto da 
convocatoria no BOPPO nº 90, de 10 de maio de 2018. 
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A Xunta de Goberno Local queda informada. 

Expte.: 216/18 – ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – Dación de contas das bases 
reguladoras e convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva e en réxime de 
concorrencia non competitiva, destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades 
locais de Galicia para o ano 2018, no marco do Acordo de formación para o emprego das 
administracións públicas. 

Dáse conta da Resolución de data 30 de abril de 2018 (DOG nº 91, de 14 de maio de 2018), da Escola 
Galega de Administración Pública, pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións, 
en réxime de concorrencia competitiva e en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas ao 
financiamento de plans de formación das entidades locais de Galicia para o ano 2018, no marco do Acordo 
de formación para o emprego das administracións públicas. 

A Xunta de Goberno Local queda informada. 

FÓRA DA ORDE DO DÍA: 
Previa declaración de urxencia aprobada por unanimidade dos presentes, adoptáronse os seguintes 

acordos: 

Expte.: 136/18 – CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA– 
Dación de contas da publicación de axudas concedidas para a programación de actividades de 
dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal, 
integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia. 

Dáse conta da Resolución do 9 de maio de 2018 (DOG nº 93, de 16 de maio de 2018), da Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se dá publicidade das axudas concedidas 
ao abeiro da Orde do 20 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras da 
subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura 
nas bibliotecas e/ou axencias de lectura de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas 
públicas de Galicia, na cal, figura incluído, entre outras entidades, o Concello de Marín, como 
beneficiario dunha subvención por importe de 855,26 €. 

A Xunta de Goberno Local queda informada. 

Expte.: 642/17 – Adxudicación do contrato administrativo especial do “Servizo de Bar-Restaurante 
na Praia de Portocelo”. 

Por acordo da Xunta de Goberno Local, de data 31/01/2018, aprobouse o expediente de 
contratación administrativa e o prego unificado de cláusulas administrativas e prescricións técnicas 
particulares para a adxudicación, mediante procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación 
e tramitación ordinaria, do contrato administrativo especial para a explotación do servizo de bar-
restaurante nas instalacións municipais sitas na praia de Portocelo deste municipio. 

Con data 05/03/2018, publicouse a convocatoria desta licitación no BOPPO e en data 08/03/2018 
no DOG e no perfil do contratante. 

Dentro do prazo de presentación de ofertas,  recibíronse as seguintes: 
‒ MARÍA DOLORES PORTAS RUIBAL E MATÍAS GROSSO COMEGLIO 
‒ ALMA, CONSTRUCCIÓN E RESTAURACIÓN, S.L. 
‒ MANUEL ALVES VILLAFÍN 

En cumprimento do previsto na cláusula 17 do PCAP, con data 13/04/2018, a Mesa de 
contratación constituíuse e procedeu á apertura e cualificación da documentación contida nos sobres 
“A”, concedendo un prazo de subsanación de tres días hábiles a Dna. María Dolores Portas Ruibal 
e D. Matías Grosso Comeglio, cuxa documentación presentaba vicios e/ou omisións subsanables. 

En data 19/04/2018, rematado o prazo de subsanación e realizada esta correctamente, a Mesa 
cualificou definitivamente a documentación presentada nos sobres “A”, admitindo a todos os 
licitadores presentados. 
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Nesta mesma data, levouse a cabo o acto público de apertura do sobre “B” (Proposición técnica: 
Documentación ponderable mediante xuízo de valor) das proposicións admitidas, e someteuse a 
documentación a informe técnico motivado, emitido en data 26/04/2018 polo enxeñeiro técnico 
municipal. 

En data 2/05/2018, a Mesa de contratación reuniuse para dar conta do referido informe de 
valoración, resultando a seguinte clasificación por orde decrecente: 

LICITADOR 
VALORACIÓN CRITERIOS 

TOTAL 
1 2 3 4 

José Manuel Alves Villafin 10 10 5 5 30 

M.ª Dolores Portas R. y Matías Grosso C. 8,2 10 5 5 28,2 
ALMA Construcción y Restauración S.L. 7,2 10 5 5 27,2 

Seguidamente, procedeuse á apertura dos sobres “C” (Proposición económica e criterios 
avaliables mediante fórmulas matemáticas) dos licitadores admitidos e deuse conta do seu contido. 
Neste mesmo acto, a Mesa procedeu a determinar a PUNTUACIÓN TOTAL correspondente a cada 
licitador, co seguinte resultado final: 

LICITADOR 
Valoración Sobre B 

(Proposición Técnica) 

Valoración sobre C 

(Oferta económica) 
 Puntuación Total 

Matías Grosso Comeglio 28,20 70 98,20 

José Manuel Alves Villafín 30 64,52 94,52 

ALMA Construcción y Restauración SL 
representado por Dª Mª Soledad 

Malvido Riobó 
27,20 64,52 91,72 

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 02/05/2018 requiriuse o licitador que presentara 
a oferta máis vantaxosa, D. Matías Agustín Grosso Comeglio, para que no prazo de dez días hábiles, 
a contar dende o día seguinte ó de recepción do requirimento, presentase a documentación 
xustificativa de atoparse ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social, acreditativa da súa solvencia e capacidade para contratar, que constituíse a garantía definitiva 
por importe do 5% do importe de adxudicación excluído o IVE, e que procedese ó pago do importe 
correspondente dos anuncios de licitación. 

Con data 15/05/2018 (R.E. nº 5951) e 16/05/2018, o licitador presentou a documentación esixida 
así como o xustificante de pagamento da garantía definitiva e do importe correspondente dos 
anuncios de licitación, cumprindo co requirimento no prazo sinalado. 

Visto o anterior, a Xunta de Goberno Local, órgano competente para a presente contratación en 
virtude da delegación conferida pola Alcaldía mediante resolución de data 15/06/2011 (BOP nº 142 
de 26/07/11), por unanimidade, ACORDA: 

Primeiro.- Declarar válida a licitación e adxudicar o contrato administrativo especial para a 
prestación do “Servizo de Bar-Restaurante na Praia de Portocelo” a D. Matías Agustín Grosso 
Comeglio, con DNI 54319635-Y, por ser a oferta máis beneficiosa para a Corporación, ao obter a 
máxima puntuación de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, por un canon 
mensual de 650,93 euros, IVE incluído e unha duración de dous anos, a contar desde o día seguinte 
ó da súa formalización, que poderá ser prorrogada, por anualidades, ata un máximo de dous (2) 
anos mais, e de conformidade coas restantes condiciones da súa oferta e do prego reitor da 
contratación. 
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Segundo.- Requirir ao adxudicatario para que se formalice o contrato dentro dos quince días 
hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores e 
candidatos, na forma prevista no artigo 151.4 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de 
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, 
constituíndo dito documento título suficiente para acceder a calquera rexistro público. 

Terceiro.- Notifíquese o presente acordo ao adxudicatario e ao resto dos licitadores e, 
simultaneamente, publíquese no perfil de contratante do concello. 

4.- Rogos e preguntas. 
Non houbo ningunha intervención neste punto. 

Sendo as 14:10 horas, e sen ter máis asuntos que tratar, a Sra. presidenta procedeu a levantar 
a sesión, do que como secretaria dou fe. 

Vº Bº, 
A ALCALDESA-PRESIDENTA, 

  
A SECRETARIA XERAL, 

   
 

María Ramallo Vázquez.  Paula Costas Romero 

 


