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 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas do día  sete 

de setembro de dous mil dezaoito, baixo a 

Presidencia do titular do cargo, Ilmo. Sr. D. 

Darío Campos Conde, reúnense os Sres. 

Deputados  á marxe relacionados, co obxecto 

de celebrar, en primeira convocatoria, sesión 

ordinaria convocada para o efecto, para tratar 

os asuntos incluídos na Orde do Día 

regulamentariamente remitida, en virtude das 

facultades delegadas que lle confire á Xunta 

o artigo 59 do vixente Regulamento Orgánico 

desta Corporación. 

 

 

XUNTA DE GOBERNO 

SESION ORDINARIA DE SETE DE SETEMBRO DE DOUS MIL DEZAOITO 

(ACTA NÚMERO 37) 
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Actúa de Secretario o titular da Corporación D. Cristóbal Víctor Fraga Bermejo e asiste 

como Interventora Dª. Gloria Baamonde Tomé, Xefa do Servizo de Fiscalización. 

 

Non asisten as señoras Deputadas Dª. Mª. del Pilar García Porto, Dª. Mayra García 

Bermúdez e Dª. Sonsoles López Izquierdo. 

 

1. - APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA O DÍA TRINTA E UN DE AGOSTO DE DOUS MIL DEZAOITO. 

 

Por parte do Sr. Presidente pregúntase aos Sres. Deputados, membros da Xunta de 

Goberno, se teñen que formular algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada o día 

trinta e un de agosto de dous mil dezaoito, que foi distribuída entre os mesmos; e ao non 

presentarse ningunha emenda, foi aprobada por unanimidade. 

 

2.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE PARADELA.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-4201 

“PACIOS (LU-633)-MOSTEIROVELLO-LU-611”, P.K. 0+000-0+500 E LU-P-4202 

“PACIOS (LU-633)-ALDOSENDE-CURRELOS (LU-611)”, P.K. 0+295-2+800. 

 

Resultando que por  acordo da Xunta de Goberno de data  06 de marzo de 2018 se aprobou 

o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e 

procedemento de adxudicación con un orzamento de licitación de 136.649,36 €, ó que terá que 

engadirse a cantidade de 28.696,37 € en concepto de IVE, correspondente á obra: PARADELA.-  

Rehabilitación de firme LU-P-4201 “Pacios (LU-633)-Mosteiro Vello – LU-611”, p .k. 0+000 – 

0+500 e LU-P-4202 “Pacios (LU-633)-Aldosende-Currelos (LU-611)”, p.k. 0+295 – 2+800.  

 

Resultando que por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público e 

no BOP nº   055 do 08 de marzo de 2018, abriuse prazo de 26 días naturais para a recepción de 

documentación e ofertas para a contratación da obra por procedemento aberto mediante tramitación 

ordinaria. 
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Logo de ver as actas da mesa de contratación de 1 de xuño e 30 de xullo de 2018, así como 

a Resolución da Presidencia de 8 de agosto de 2018; vistos asi mesmo os informes dos Servizos de 

Contratación e Fomento e de Intervención, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.- Rexeitar a oferta de Da Silva Contratas y Asfaltos SL,  na que o importe ofertado 

supera o importe de licitación da obra, e o titulo da obra que fai referencia en dita oferta non se 

corresponde coa obra licitada. 

 

2º.- Admitir, en base ao informe técnico emitido, a oferta da empresa Explotaciones 

Gallegas SL, ao considerarse xustificada a oferta desproporcionada ou anormal.  

 

3º.- Adxudicar  a execución da obra PARADELA.- Rehabilitación de firme LU-P-4201 

“Pacios (LU-633)-Mosteiro Vello – LU-611”, p .k. 0+000 – 0+500 e LU-P-4202 “Pacios (LU-

633)-Aldosende-Currelos (LU-611)”, p.k. 0+295 – 2+800 conforme ao proxecto técnico aprobado 

pola Xunta de Goberno en data 16 de febreiro de 2018, á mercantil Explotaciones Gallegas SL, 

representada por D. Alberto López Martín,  na cantidade 86.048,11 € e 18.070,10 € de IVE; unha 

mellora de obra consistente en lonxitude a pavimentar e sinalizar horizontalmente, coas 

características definidas na cláusula 10.2 do prego de CAP de 46,51 metros  e un plan de 

comunicación por importe de  619,83 € e 130,16 € de IVE e un prazo de execución de 3 meses. 

 

O adxudicatario cumprirá as determinacións do PCAP e do PPT e as derivadas da súa 

oferta, incluída no expediente. Son condicións especiais de execución, ás que se lle atribúe o 

carácter de obrigas contractuais esenciais aos efectos do artigo 223.f do TRLCSP, e polo tanto 

terán esta condición as seguintes: o importe adicado ao plan de comunicación así como as melloras 

ofertadas, de acordo co establecido na cláusula 10 do PCAP. 

 

Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 228 bis do TRLCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 26.5 do PCAP 

 

4.- Requirir ó adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo 

de acordo co establecido no art. 156 do TRLCSP. 

 



4 
 

5.- Facultar á Presidencia para asinar o documento administrativo contractual. 

 

6.- Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da 

obra deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma. 

 

3.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE CASTRO DE REI.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-

P-1109 “DUMPIN (LU-113)-CORNIDE-ARCOS (LU-155)”, P.K 0+000-1+720 E LU-P-

1107 “CASTRO (LU-115)-RABADE (N-VIA)”, P.K. 0+000-3+900. 

 

Resultando que por acordo da Xunta de Goberno de data  06 de marzo de 2018, se aprobou 

o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e 

procedemento de adxudicación con un orzamento de licitación de 225.396,60 €, ó que terá que 

engadirse a cantidade de 47.333,29 € en concepto de IVE, correspondente á obra: CASTRO DE 

REI.- Rehabilitación de firme LU-P-1109 "Dumpin (LU-113)-Cornide-Arcos (LU-115)", p.k. 

0+000 - 1+720 e  LU-P-1107 "Castro (LU-115)-Rabade (N-VIA)", p.k. 0+000 - 3+900. 

 

Resultando que por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público e 

no BOP nº   055 do 08 de marzo de 2018, abriuse prazo de 26 días naturais para a recepción de 

documentación e ofertas para a contratación da obra por procedemento aberto mediante tramitación 

ordinaria. 

 Logo de ver as actas da mesa de contratación de 8 de xuño e 30 de xullo de 2018, así como 

a Resolución da Presidencia de 8 de agosto de 2018; vistos asi mesmo os informes do Servizo de 

Contratación e Fomento e de Intervención, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.- Rexeitar, en base ao informe técnico emitido, a oferta de Francisco Gómez y Cía SL, 

ao non considerarse xustificada as ofertas desproporcionadas ou anormais,  elevando ao Órgano de 

Contratación proposta de exclusión. 

 

2º.- Adxudicar  a execución da obra CASTRO DE REI.- Rehabilitación de firme LU-P-

1109 "Dumpin (LU-113)-Cornide-Arcos (LU-115)", p.k. 0+000 - 1+720 e  LU-P-1107 "Castro 
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(LU-115)-Rabade (N-VIA)", p.k. 0+000 - 3+900 conforme ao proxecto técnico aprobado pola 

Xunta de Goberno en data 16 de febreiro de 2018, á mercantil Explotaciones Gallegas SL,  

representada por D. Alberto López Martín,  na cantidade 149.374,00 € e 31.368,54 € de IVE; unha 

mellora de obra consistente en lonxitude a pavimentar e sinalizar horizontalmente, coas 

características definidas na cláusula 10.2 do prego de CAP de 245,80 metros  e un plan de 

comunicación por importe de  1.200,00 € e 252,00 € de IVE e un prazo de execución de 3 meses. 

 

O adxudicatario cumprirá as determinacións do PCAP e do PPT e as derivadas da súa 

oferta, incluída no expediente. Son condicións especiais de execución, ás que se lle atribúe o 

carácter de obrigas contractuais esenciais aos efectos do artigo 223.f do TRLCSP, e polo tanto 

terán esta condición as seguintes: o importe adicado ao plan de comunicación así como as melloras 

ofertadas, de acordo co establecido na cláusula 10 do PCAP. 

 

Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 228 bis do TRLCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 26.5 do PCAP 

 

3.- Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo 

de acordo co establecido no art. 156 do TRLCSP. 

 

4.- Facultar á Presidencia para asinar o documento administrativo contractual. 

 

5.- Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da 

obra deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma. 

 

4.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACIÓN DA OBRA DE COSPEITO.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-6501 

“VILALBA (LU-120)-FEIRA DO MONTE (LU-111)”, P.K. 4+350-5+550, P.K. 7+570-

8+040, P.K. 8+140-8+320. 

 

Resultando que por acordo da   Xunta de Goberno de data  06 de marzo de 2018, se 

aprobou o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de 

contratación e procedemento de adxudicación con un orzamento de licitación de 122.598,10 €, ó 
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que terá que engadirse a cantidade de 25.745,60 € en concepto de IVE, correspondente á obra: 

COSPEITO.- Rehabilitación de firme LU-P-6501 "Vilalba (LU-120)-Feira do Monte (LU-111)", 

p.k. 4+350 - 5+550, p.k. 7+570 - 8+040, p.k. 8+140 - 8+320. 

 

Resultando que por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público e 

no BOP nº   055 do 08 de marzo de 2018, abriuse prazo de 26 días naturais para a recepción de 

documentación e ofertas para a contratación da obra por procedemento aberto mediante tramitación 

ordinaria. 

 

Logo de ver as actas da mesa de contratación de 8 de xuño e 30 de xullo de 2018, así como 

a Resolución da Presidencia de 8 de agosto de 2018; vistos asi mesmo os informes do Servizo de 

Contratación e Fomento e de Intervención, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º- Rexeitar, en base ao informe técnico emitido, a oferta de Explotaciones Gallegas SL, ao 

non considerarse xustificada as ofertas desproporcionadas ou anormais,  elevando ao Órgano de 

Contratación proposta de exclusión.  

 

2º.- Adxudicar  a execución da obra COSPEITO.- Rehabilitación de firme LU-P-6501 

"Vilalba (LU-120)-Feira do Monte (LU-111)", p.k. 4+350 - 5+550, p.k. 7+570 - 8+040, p.k. 8+140 

- 8+320  conforme ao proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno en data 16 de febreiro de 

2018, á mercantil Francisco Gómez y Cía SL,  representada por D. Alberto López Martín, na 

cantidade 80.755,37 € e 16.958,63 € de IVE; unha mellora de obra consistente en lonxitude a 

pavimentar e sinalizar horizontalmente, coas características definidas na cláusula 10.2 do prego de 

CAP de 162,03 metros  e un plan de comunicación por importe de  980,79 € e 205,97 € de IVE e 

un prazo de execución de 3 meses. 

 

O adxudicatario cumprirá as determinacións do PCAP e do PPT e as derivadas da súa 

oferta, incluída no expediente. Son condicións especiais de execución, ás que se lle atribúe o 

carácter de obrigas contractuais esenciais aos efectos do artigo 223.f do TRLCSP, e polo tanto 

terán esta condición as seguintes: o importe adicado ao plan de comunicación así como as melloras 

ofertadas, de acordo co establecido na cláusula 10 do PCAP. 
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Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 228 bis do TRLCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 26.5 do PCAP. 

 

3º.- Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo 

de acordo co establecido no art. 156 do TRLCSP. 

 

4º.- Facultar á Presidencia para asinar o documento administrativo contractual. 

 

5º.- Determinar que no caso de ser necesaria licenza ou autorizacións para a execución da 

obra deberán de proverse da mesma antes da iniciación da mesma. 

 

5.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA MODIFICACIÓN DO 

CONTRATO DA OBRA NAVIA DE SUARNA.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-3501 

“DA LU-722, POR PARADELA, A ALTO DO RESTELO”, P.K. 7+750-10-457; LU-P-

3509 “DE NAVIA, POR VIRIGO, A ALTO DE LABIADAS”, P.K. 4+375-9+518 E LU-P-

3512 “DE CANCELADA DA SERRA, POR SON E ROBLEDO, Á LU-722”, P.K. 0+000-

2+260. 

 

 Resultando que o  proxecto da obra de NAVIA DE SUARNA.- Rehabilitación de firme 

LU-P-3501 “Da LU-722, por Paradela, a Alto do Restelo”, p.k. 7+750-10+457; LU-P-3509 “De 

Navia, por Virigo, a Alto de Labiadas”, p.k. 4+375-9+518 e LU-P-3512 “De Cancelada da Serra, 

por Son e Robledo, á LU-722”,p.k. 0+000 -2+260  foi aprobado pola Xunta de Goberno de data 12 

de xaneiro de 2017 por un importe de 437.047,21 € e 91.779,91 € de IVE; e adxudicada á empresa 

Ovisa Pavimentos y Obras SLU por acordo da Xunta de Goberno de 18 de maio de 2017 na  

cantidade de 295.660,00 € e 62.088,60 € de IVE; unha mellora de obra consistente en lonxitude a 

pavimentar e sinalizar horizontalmente, ( a partir do p.k. 2+260 na estrada provincial LU-P-3512) 

coas características definidas na cláusula 10.2 do PCAP de 1.050 metros  e un Plan de 

Comunicación por importe de 8.750,00€ e 1.837.50 € de IVE e prazo de execución de 3 meses. 

 

Resultando que en data de 10 de agosto de 2018, asínase Acta de suspensión total da obra, 

por, segundo manifesta o director da obra “(...) Que una vez iniciados los trabajos se comprobó que 

había habido un error en la ubicación de las obras de la LU-P-3512 "de Cancelada da Serra, por 
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Son y Robledo, a la LU-722", pk 0+000 al 2+260, lo que a juicio de este director técnico, hace 

necesario la modificación del proyecto no siendo necesaria la introducción de unidades de obra no 

previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste. 

Que debido a esto es necesario hacer una reprogramación del plan de obra por la necesidad de la 

redacción de un proyecto modificado. 

Por todo lo expuesto, este director técnico propuso la suspensión total de la obra hasta que el 

órgano de contratación estime la procedencia de la redacción del proyecto modificado citado, 

procediéndose en ese momento a la reanudación de las obras mediante la firma del acta 

correspondiente”. 

 

 Tendo en conta os informes dos Servizos desta Deputación, así como a proposta da 

Presidencia, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.- Aprobar o proxecto modificado da obra NAVIA DE SUARNA.- Rehabilitación de 

firme LU-P-3501 “Da LU-722, por Paradela, a Alto do Restelo”, p.k. 7+750-10+457; LU-P-3509 

“De Navia, por Virigo, a Alto de Labiadas”, p.k. 4+375-9+518 e LU-P-3512 “De Cancelada da 

Serra, por Son e Robledo, á LU-722”,p.k. 5+234-7+494, redactado polo Servizo de Vías e Obras,  

por importe de 437.047,21€  e 91.779,91 € de IVE. (sen variación económica)  

 

2º.- Aprobar a modificación do contrato adxudicado  á mercantil Ovisa Pavimentos y Obras 

SLU, que prestou conformidade ao mesmo, na cantidade de 295.660,00 € e 62.088,60 € de IVE; 

unha mellora de obra consistente en lonxitude a pavimentar e sinalizar horizontalmente, ( a partir 

do p.k. 5+234 hacia o p.k. de orixe, na estrada provincial LU-P-3512) coas características definidas 

na cláusula 10.2 do PCAP de 1.050 metros  e un Plan de Comunicación por importe de 8.750,00€ e 

1.837.50 € de IVE e prazo de execución de 3 meses, que é o mesmo importe que o primitivo, ao no 

haber incremento de prezos.  

 

3º.- Formalizar a modificación contractual aprobada en documento administrativo.  

 

4º.- Sometelo a información pública aos efectos establecidos no art. 93 do RD 781/1986. 
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  6.- PROPOSTA EN RELACIÓN COS ESCRITOS DAS ALCALDÍAS DOS 

CONCELLOS DE MURAS E CHANTADA SOLICITANDO A APLICACIÓN DOS 

REMANENTES PRODUCIDOS NA ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS 

NO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2017. 

 

Resultando que polo Pleno da Deputación Provincial, na sesión ordinaria que tivo lugar o 

28 de marzo de 2017 acordouse a aprobación das Bases Reguladoras do Plan do Plan Único de 

Cooperación cos Concellos 2017, sinalando a base 12 “As baixas obtidas nas licitacións será 

investidas por cada concello na mesma finalidade, e sempre que non supoña modificación 

orzamentaria, previa  proposta  do  Concello …”  

 

Tendo en conta que os concellos de Muras e Chantada achegaron os correspondentes 

anexos III ou IV, nos que se indican as baixas producidas nas licitacións dos investimentos 

incluídos no Plan único, así como solicitude de aplicación destas nas actuacións que se indican: 

 

O Concello de Muras presentou Anexo III das obras incluídas no plan único, relacionando 

os importes de baixas que se indican a continuación, e en relación coas  aplicacións orzamentarias 

detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 

 

Nº obra IDENTIFICACIÓN 
BAIXA € 

DEPUTACIÓN 

140 

EFICIENCIA ENERXÉTICA EN MURAS-URBAN, AS AMEIXEIRAS, O 

MOURISCÓN, PARAPAR, SUASCHOUSAS, BAXÍN, A CARBALLOSA, 

GRANXA CASANOVA, O PICO VERDE, REGO DA PAREDE, PICHEIRA 

DE MUSDRADAS, SANTAR DE RIBA, A RÚA, CASABELLA,  CAL DO 

BAÑO, O CASTRO, SEILÁN, XUNCAL E SAMIL  (INCLUÍDO 

HONORARIOS FACULTATIVOS) 

6.883,96€ 

 

Así mesmo, por escrito con RE 20571, de data 12 de julio de 2018, e posterior aclaración, o 

concello solicita a aplicación destas baixas, tendo en conta o indicado na base 12 “ ... na mesma 

finalidade, e sempre que non supoña modificación orzamentaria, previa  proposta  do  Concello…” 

nas seguintes actuacións, constatándose que a aplicación dos remanentes se destina á mesma 
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finalidade que as actuacións inicialmente propostas e nas que se ten producido a baixa respectiva, 

polos importes e financiamento que se indican: 

 

IDENTIFICACIÓN 
FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

ACTUACIÓNS ORIENTADAS Á 

EFICIENCIA ENERXÉRTICA EN O 

PEREIRO, REBORDELOS, O CURRO, 

SANTAR DE ABAIXO, A CABANA E O 

COTO 

6.082,20€ 0,00€ 6.082,20€ 

 

O Concello de Chantada presentou Anexo III das obras incluídas no plan único, 

relacionando os importes de baixas que se indican a continuación, e en relación coas  aplicacións 

orzamentarias detalladas pola intervención e que se sinalan seguidamente: 

 

Nº obra IDENTIFICACIÓN 
BAIXA € 

DEPUTACIÓN 

65 ACONDICIONAMENTO DO PAVILLÓN DEPORTIVO 14.750,75€ 

 

Así mesmo, por escrito con RE 23615, de data 30 de agosto de 2018, e posterior aclaración, 

o concello solicita a aplicación destas baixas, tendo en conta o indicado na base 12 “ ... na mesma 

finalidade, e sempre que non supoña modificación orzamentaria, previa  proposta  do  Concello…” 

nas seguintes actuacións, constatándose que a aplicación dos remanentes se destina á mesma 

finalidade que as actuacións inicialmente propostas e nas que se ten producido a baixa respectiva, 

polos importes e financiamento que se indican: 

 

IDENTIFICACIÓN 
FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

PROXECTO TÉCNICO PARA COMPLETAR 

O PAVIMENTO DEPORTIVO DO 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

14.750,75€ 4.069,23€ 18.819,98€ 

 

 

Por todo elo, vistos os informes dos Servizos desta Deputación, así como a proposta da 

Presidencia, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 
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1º.- Acceder ao solicitado polas alcaldías dos Concellos de Muras e Chantada, e incluír 

como investimentos financiados con cargo aos remanentes producidos en adxudicacións dos 

investimentos incluídos inicialmente as actuacións que deseguido se indican co financiamento que 

se detalla, e que deberá estar xustificada a súa execución no mesmo prazo que os investimentos 

incluídos inicialmente.  

 

IDENTIFICACIÓN 
FINANCIACIÓN 

DEPUTACIÓN 

FINANCIACIÓN 

CONCELLO 

TOTAL 

INVESTIMENTO 

MURAS 

ACTUACIÓNS ORIENTADAS Á 

EFICIENCIA ENERXÉRTICA EN O 

PEREIRO, REBORDELOS, O CURRO, 

SANTAR DE ABAIXO, A CABANA E O 

COTO 

6.082,20€ 0,00€ 6.082,20€ 

CHANTADA 

PROXECTO TÉCNICO PARA 

COMPLETAR O PAVIMENTO 

DEPORTIVO DO POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL 

14.750,75€ 4.069,23€ 18.819,98€ 

 

2º.- Dar traslado do presente aos Concellos de MURAS e CHANTADA para ao seu 

coñecemento e  aos efectos expresados no acordo. 

 

  7.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO ESCRITO DA ALCALDÍA DO CONCELLO 

DE ANTAS DE ULLA SOLICITANDO UNHA NOVA PRÓRROGA PARA A 

ADXUDICACIÓN DE INVESTIMENTOS INCLUÍDOS NO PLAN ÚNICO DE 

COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2017. 

 

Resultando que por acordo do Pleno da Deputación Provincial en sesións ordinaria e 

extraordinaria de datas 28 de marzo e 16 de xuño de 2017 respectivamente se acordou a aprobación 

das Bases Reguladoras e o Plan Único de Cooperación cos Concellos 2017. 

 

Resultando que por acordos da Xunta de Goberno de data 20 de outubro de 2017 e 01 de 

xuño de 2018,  concedeuse ao Concello de Antas de Ulla prórroga para a adxudicación das obras 

indicadas (15), incluídas no plan único,  ata o 10 de setembro de 2018. 
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O concello de Antas de Ulla incluíu ao abeiro do Plan único 2017 os seguintes 

investimentos: 

 

ANTAS 

DE ULLA 
142.532,75 € 

12 

IDENTIFICACIÓN 
PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE VILASIÓN (SAN XOAN DE 

ANTAS E SAN FIZ DE AMARANTE), (según coordenadas UTM) 

FINANCIACIÓN 43.177,64 0,00 43.177,64       

13 

IDENTIFICACIÓN 

PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS AOS CARREIROS E 

MONTECELOS (SANTIAGO DE DORRA) E VILAPOUPRE (SAN 

MARTIÑO DE VILAPOUPRE) (según coordenadas UTM) 

FINANCIACIÓN 35.839,67 18.774,94 54.614,61       

14 

IDENTIFICACIÓN 
PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A O RIAL (SAN ANDRÉS DO 

RIAL), (según coordenadas UTM) 

FINANCIACIÓN 23.515,44 0,00 23.515,44       

15 

IDENTIFICACIÓN 

OPTIMIZACIÓN ENERXÉTICA DE INSTALACIÓNS DE 

ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR EN AGÜELA (SAN MAMEDE), 

ALVIDRÓN-CASA DA NAIA-ARCOS (STA. MARÍA), AMOEXA 

(SANTIAGO), ÁRBOL (SANTALLA),  AREAS (SANTA CRISTINA), 

BARREIRO (SAN CIBRAO), CIBREIRO E CERVELA (SAN 

MIGUEL), INCLUÍDO REDACIÓN DE PROXECTO E DIRECIÓN DE 

OBRA 

FINANCIACIÓN 40.000,00 0,00 40.000,00       

 

Pola Alcaldía do Concello de Antas de Ulla a través de escrito con rexistro de entrada nº 

23598, de data 30 de agosto de 2018,  solicita unha nova prórroga para a adxudicación e 

formalización do contrato da actuación “(15) Optimización enerxética de instalacións de alumeado 

público exterior en Agüela (San Mamede), Alvidrón-Casa da Naia-Arcos (Sta. María), Amoexa 

(Santiago), Árbol (Santalla), Areas (Santa Cristina), Barreiro (San Cibrao), Cibreiro e Cervela (San 

Miguel), incluído redacción de proxecto e dirección de obra  incluídas no Plan único 2017, ata o 

día 30 de setembro de 2018, ao non poder adxudicalas no prazo concedido segundo xustificación 

que obra no expediente, e nomeadamente notificación de resolución do Ministerio de Enerxía, 

Turismo e Axenda Dixital en relación coa subvención solicitada. 

 

Logo de ver os informes dos Servizos desta Deputación, así como a proposta da 

Presidencia, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 
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1º.- Acceder ao solicitado pola Alcaldía do Concello de Antas de Ulla, e en consecuencia, 

concederlle a prórroga solicitada para a adxudicación dos investimentos indicados, debendo de 

remitir a Deputación, de forma individual para cada investimento a certificación do acordo ou 

resolución de adxudicación do contrato ou do acordo de execución por administración. (anexo III 

ou IV).  

 

CONCELLO Nº OBRAS PLAN ÚNICO 2017 PRÓRROGA ATA 

ANTAS DE ULLA 15 30-09-2018 

 

2º.- Dar traslado do presente ao Concello de Antas de Ulla para ao seu coñecemento e  aos 

efectos expresados no acordo. 

 

  8.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE ABADIN.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-0107 “ABADÍN (N-634)-FANOI”, P.K. 0+000-2+260 

E LU-P-0110 “FOXAS (N-634)-ALDIXE”, P.K. 0+000-0+817. 

 

 Logo de ver o expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

ABADÍN.- Rehabilitación de firme LU-P-0107 “Abadín (N-634)-Fanoi”, p.k. 0+000 - 2+260 e 

LU-P-0110 “Foxas (N-634)-Aldixe”, p.k. 0+000 - 0+817. 

 

Os pregos de condicións elaborados para disciplinar a licitación e o contrato recollen as 

esixencias legais sinaladas e adáptase á normativa aplicable. Recolle, con carácter xeral, os 

aspectos que son de contido obrigatorio, segundo o disposto no artigo 122 da LCSP, en relación co 

punto 7 do artigo 67 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade 

de contrato elixida. 

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

pluralidade de criterios de adxudicación), de acordo co establecido nos artigos 116.4.a) y 131.2 da  

LCSP  como  procedemento ordinario de  adxudicación, nos  termos do artigo 131 da citada lei, de 

acordo cos principios de igualdade, transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da 
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LCSP e de conformidade coa aplicación dos criterios que se detallan para a determinación da 

mellor oferta e de acordo cos artigos 145 e 146 da  LCSP.  

 

En canto ás necesidades administrativas e a idoneidade do obxecto contractual e das 

prestacións a satisfacer debe estarse ao proxecto técnico identificado na cabeceira e redactado polo 

Servizo de Vías e Obras, xunto con informe específico emitido ao efecto, que forma parte do 

expediente. En relación co establecido no artigo 102 da LCSP recóllese no proxecto técnico e en 

informe específico que o prezo do contrato axustase a prezos de mercado e adecuados para o seu 

efectivo cumprimento. Incorpórase igualmente ao expediente documento do proxectista sobre 

costes directos e indirectos. 

 

Na Acta de reformulo previo estendida con data 11 de xullo de 2018, reflíctese que se 

comprobou a realidade xeométrica do proxecto e de cantos supostos figuran naquel e que para a 

viabilidade do proxecto e a  execución das obras a que se refire  a acta non será precisa a ocupación 

de outros terreos que aqueles que son propiedade da Deputación Provincial. 

 

 Tendo en conta os informes dos Servizos de Contratación e Fomento e de Intervención, así 

como a proposta da Presidencia, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.- Aprobar inicialmente o prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto 

técnico relativo á contratación das obras de: ABADÍN.- Rehabilitación de firme LU-P-0107 

“Abadín (N-634)-Fanoi”, p.k. 0+000 - 2+260 e LU-P-0110 “Foxas (N-634)-Aldixe”, p.k. 0+000 - 

0+817, sometelo a información pública por espacio de 15 días, tras os cales, sin reclamacións, 

entenderase definitivamente aprobado, e sin que dito trámite paralice ou suspenda o procedemento. 

 

2º.- Aprobar o expediente de contratación e o procedemento de adxudicación aplicable ao 

presente contrato, que é o procedemento aberto, regulado polos artigos 156 a 158, da LCSP, de 

acordo cos principios de igualdade e transparencia recollidos no artigo 131 da citada Lei, coa 

publicidade establecida nos artigos 63, 135 e concordantes da propia LCSP. 

 

3º.- Aprobar o gasto por importe de 172.546,93 €, dos cales 29.946,16 €  corresponden ao 

IVE (21%). 
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  9.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE FOLGOSO DO 

COUREL.- REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-1301, RAMAL 2, “SEOANE DO 

COUREL (LU-651)-HOSPITAL (LU-633) E RAMAIS A PIÑEIRA E LOUSADA-VILELA”, 

P.K. 1+480 A 2+580, LU-P-1303 “SEOANE (LU-P-1301)-VISUÑA-FERRAMULIN (LU-P-

5004)”, P.K. 14+000 A 15-600, LU-P-1306 “MEGOXE (LU-651)-SECEDA-FERREIRA 

DO INCIO (LU-642)”, P.K. 2+900 A 3+900, LU-P-4501 “POIO (LU-633)-LOUZARELA-

LU-P-5601 E ACCESO A MEIRAOS”, PK. 6+800 A 7+800 E LU-P-5601 “SAMOS (LU-

633)-COUREL (LU-P-1301) E RAMAL A SANTA MARIÑA”, P.K. 34+000 A 36+020. 

 

Logo de ver o expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

FOLGOSO DO COUREL.- Rehabilitación de firme LU-P-1301, ramal 2, “Seoane do Courel 

(LU‐651) ‐ Hospital (LU‐633) e ramais a Piñeira e Lousada ‐Vilela”, p.k. 1+480 a 2+580, LU-P-

1303 “Seoane (LU‐P‐1301) ‐ Visuña ‐ Ferramulín (LU‐P‐5004)”, p.k. 14+000 a 15+600, LU-P-

1306 “Megoxe (LU‐651) ‐ Seceda ‐ Ferreira do Incio (LU‐642)”, p.k. 2+900 a 3+900, LU-P-4501 

“Poio (LU‐633) ‐ Louzarela ‐ LU‐P‐5601 e acceso a Meiraos”, p.k. 6+800 a 7+800 e LU-P-5601 

“Samos (LU‐633) ‐ Courel (LU‐P‐1301) e ramal a Santa Mariña”, PK 34+000 AL 36+020. 

 

Os pregos de condicións elaborados para disciplinar a licitación e o contrato recollen as 

esixencias legais sinaladas e adáptase á normativa aplicable. Recolle, con carácter xeral, os 

aspectos que son de contido obrigatorio, segundo o disposto no artigo 122 da LCSP, en relación co 

punto 7 do artigo 67 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade 

de contrato elixida. 

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

pluralidade de criterios de adxudicación), de acordo co establecido nos artigos 116.4.a) y 131.2 da  

LCSP  como  procedemento ordinario de  adxudicación, nos  termos do artigo 131 da citada lei, de 

acordo cos principios de igualdade, transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da 

LCSP e de conformidade coa aplicación dos criterios que se detallan para a determinación da 

mellor oferta e de acordo cos artigos 145 e 146 da  LCSP.  
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En canto ás necesidades administrativas e á idoneidade do obxecto contractual e das 

prestacións a satisfacer debe estarse ao proxecto técnico identificado na cabeceira e redactado polo 

Servizo de Vías e Obras, xunto con informe específico emitido ao efecto, que forma parte do 

expediente. En relación co establecido no artigo 102 da LCSP recóllese no proxecto técnico e en 

informe específico que o prezo do contrato axustase a prezos de mercado e adecuados para o seu 

efectivo cumprimento. Incorpórase igualmente ao expediente documento do proxectista sobre 

custes directos e indirectos. 

 

Na Acta de reformulo previo estendida con data 24 de abril de 2018, reflíctese que se 

comprobou a realidade xeométrica do proxecto e de cantos supostos figuran naquel e que para a 

viabilidade do proxecto e a  execución das obras a que se refire  a acta non será precisa a ocupación 

de outros terreos que aqueles que son propiedade da Deputación Provincial. 

 

 Tendo en conta os informes dos Servizos de Contratación e Fomento e de Intervención, así 

como a proposta da Presidencia, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.- Aprobar inicialmente o prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto 

técnico relativo á contratación das obras de: FOLGOSO DO COUREL.- Rehabilitación de firme 

LU-P-1301, ramal 2, “Seoane do Courel (LU‐651) ‐ Hospital (LU‐633) e ramais a Piñeira e 

Lousada ‐Vilela”, p.k. 1+480 a 2+580, LU-P-1303 “Seoane (LU‐P‐1301) ‐ Visuña ‐ Ferramulín 

(LU‐P‐5004)”, p.k. 14+000 a 15+600, LU-P-1306 “Megoxe (LU‐651) ‐ Seceda ‐ Ferreira do Incio 

(LU‐642)”, p.k. 2+900 a 3+900, LU-P-4501 “Poio (LU‐633) ‐ Louzarela ‐ LU‐P‐5601 e acceso a 

Meiraos”, p.k. 6+800 a 7+800 e LU-P-5601 “Samos (LU‐633) ‐ Courel (LU‐P‐1301) e ramal a 

Santa Mariña”, PK 34+000 AL 36+020, sometelo a información pública por espacio de 15 días, tras 

os cales, sin reclamacións, entenderase definitivamente aprobado, e sin que dito trámite paralice ou 

suspenda o procedemento. 

 

2º.- Aprobar o expediente de contratación e o procedemento de adxudicación aplicable ao 

presente contrato, que é o procedemento aberto, regulado polos artigos 156 a 158, da LCSP, de 
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acordo cos principios de igualdade e transparencia recollidos no artigo 131 da citada Lei, coa 

publicidade establecida nos artigos 63, 135 e concordantes da propia LCSP. 

 

3º.- Aprobar o gasto por importe de 312.979,63 €, dos cales 54.318,78 € corresponden ao  

IVE (21%). 

 

  10- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE BALEIRA.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-4604 “CARAÑO (LU-760)-A BRAÑA (LU-750)”, 

P.K. 6+000 A 7+210, LU-P-5401 “BOEL (LU-P-4606)-MARTÍN-A MUIÑA (LU-750)”, 

P.K. 7+416 A P.K. 10+916 E LU-P-0406 “MARTÍN (LU-P-5401)-CRENDE (LU-P-4606)”, 

P.K. 2+760 A 3+047. 

 

Logo de ver o expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

BALEIRA.- Rehabilitación de firme LU-P-4604 "Caraño (LU-760) – A Braña (LU-750)", p.k. 

6+000 a 7+210, LU-P-5401 "Boel (LU-P-4606)-Martín-A Muiña (LU-750)", p.k. 7+416 a p.k. 

10+916 e LU-P-0406 "Martín (LU‐P‐5401)‐Crende (LU‐P‐4606)", p.k. 2+760 a 3+047. 

 

Os pregos de condicións elaborados para disciplinar a licitación e o contrato recollen as 

esixencias legais sinaladas e adáptase á normativa aplicable. Recolle, con carácter xeral, os 

aspectos que son de contido obrigatorio, segundo o disposto no artigo 122 da LCSP, en relación co 

punto 7 do artigo 67 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade 

de contrato elixida. 

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

pluralidade de criterios de adxudicación), de acordo co establecido nos artigos 116.4.a) y 131.2 da  

LCSP  como  procedemento ordinario de  adxudicación, nos  termos do artigo 131 da citada lei, de 

acordo cos principios de igualdade, transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da 

LCSP e de conformidade coa aplicación dos criterios que se detallan para a determinación da 

mellor oferta e de acordo cos artigos 145 e 146 da  LCSP.  
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En canto ás necesidades administrativas e a idoneidade do obxecto contractual e das 

prestacións a satisfacer debe estarse ao proxecto técnico identificado na cabeceira e redactado polo 

Servizo de Vías e Obras, xunto con informe específico emitido ao efecto, que forma parte do 

expediente. En relación co establecido no artigo 102 da LCSP recóllese no proxecto técnico e en 

informe específico que o prezo do contrato axustase a prezos de mercado e adecuados para o seu 

efectivo cumprimento. Incorpórase igualmente ao expediente documento do proxectista sobre 

costes directos e indirectos. 

 

Na Acta de reformulo previo estendida con data 30 de maio de 2018, reflíctese que se 

comprobou a realidade xeométrica do proxecto e de cantos supostos figuran naquel e que para a 

viabilidade do proxecto e a  execución das obras a que se refire  a acta non será precisa a ocupación 

de outros terreos que aqueles que son propiedade da Deputación Provincial. 

 

 Tendo en conta os informes dos Servizos de Contratación e Fomento e de Intervención, así 

como a proposta da Presidencia, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.- Aprobar inicialmente o prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto 

técnico relativo á contratación das obras de: BALEIRA.- Rehabilitación de firme LU-P-4604 

"Caraño (LU-760) – A Braña (LU-750)", p.k. 6+000 a 7+210, LU-P-5401 "Boel (LU-P-4606)-

Martín-A Muiña (LU-750)", p.k. 7+416 a p.k. 10+916 e LU-P-0406 "Martín (LU‐P‐5401)‐Crende 

(LU‐P‐4606)", p.k. 2+760 a 3+047, sometelo a información pública por espacio de 15 días, tras os 

cales, sin reclamacións, entenderase definitivamente aprobado, e sin que dito trámite paralice ou 

suspenda o procedemento. 

 

2º.- Aprobar o expediente de contratación e o procedemento de adxudicación aplicable ao 

presente contrato, que é o procedemento aberto, regulado polos artigos 156 a 158, da LCSP, de 

acordo cos principios de igualdade e transparencia recollidos no artigo 131 da citada Lei, coa 

publicidade establecida nos artigos 63, 135 e concordantes da propia LCSP. 

 

3º.- Aprobar o gasto por importe de 228.946,30 €, dos cales 39.734,48 € corresponden ao 

IVE (21%). 
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  11.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE MURAS.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-3401 “AGUIAS (LU-540A)-MURAS E RAMAL A 

IGREXA DO BURGO”, P.K.0+045 A 1+040, P.K. 0+087 A 0+530 (RAMAL), LU-P-3404 

“CASATEITA  (LU-P-3403)-ESCOLA DE PAIO”, P.K. 0+000 A 1+962, LU-P-3406 

“PICHEIRA (LU-540)-IRIXOA-BALSA (LU-P-6502) P.K. 0+045 A 2+645 E LU-P- 6502 

“VILALBA (LU-118)-A BALSA-CHAVIN (LU-161) P.K. 24+309 A P.K. 26+725, P.K. 

27+150 A 32+000. 

 

Logo de ver o expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

MURAS.- Rehabilitación de firme LU-P-3401 "Aguias (LU-540A)-Muras e ramal á igrexa do 

Burgo " p.k. 0+045 a 1+040, p.k. 0+087 a 0+530(ramal), LU-P-3404 "Casateita (LU-P-3403)-

Escola de Paio " p.k. 0+000 a 1+962, LU-P-3406 "Picheira (LU-540)-Irixoa-Balsa (LU-P-6502) 

p.k. 0+045 a 2+645 e LU-P-6502"Vilalba (LU-118)-A Balsa -Chavin (LU-161) p.k. 24+309 a p.k. 

26+725, p.k. 27+150 a 32+000. 

 

Os pregos de condicións elaborados para disciplinar a licitación e o contrato recollen as 

esixencias legais sinaladas e adáptase á normativa aplicable. Recolle, con carácter xeral, os 

aspectos que son de contido obrigatorio, segundo o disposto no artigo 122 da LCSP, en relación co 

punto 7 do artigo 67 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade 

de contrato elixida. 

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

pluralidade de criterios de adxudicación), de acordo co establecido nos artigos 116.4.a) y 131.2 da  

LCSP  como  procedemento ordinario de  adxudicación, nos  termos do artigo 131 da citada lei, de 

acordo cos principios de igualdade, transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da 

LCSP e de conformidade coa aplicación dos criterios que se detallan para a determinación da 

mellor oferta e de acordo cos artigos 145 e 146 da  LCSP.  

  

En canto ás necesidades administrativas e a idoneidade do obxecto contractual e das 

prestacións a satisfacer debe estarse ao proxecto técnico identificado na cabeceira e redactado polo 
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Servizo de Vías e Obras, xunto con informe específico emitido ao efecto, que forma parte do 

expediente. En relación co establecido no artigo 102 da LCSP recóllese no proxecto técnico e en 

informe específico que o prezo do contrato axustase a prezos de mercado e adecuados para o seu 

efectivo cumprimento. Incorpórase igualmente ao expediente documento do proxectista sobre 

costes directos e indirectos. 

 

Na Acta de reformulo previo estendida con data 26 de xullo de 2018, reflíctese que se 

comprobou a realidade xeométrica do proxecto e de cantos supostos figuran naquel e que para a 

viabilidade do proxecto e a  execución das obras a que se refire  a acta non será precisa a ocupación 

de outros terreos que aqueles que son propiedade da Deputación Provincial. 

 

 Tendo en conta os informes dos Servizos de Contratación e Fomento e de Intervención, así 

como a proposta da Presidencia, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.-  Aprobar inicialmente o prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto 

técnico relativo á contratación das obras de MURAS.- Rehabilitación de firme LU-P-3401 "Aguias 

(LU-540A)-Muras e ramal á igrexa do Burgo " p.k. 0+045 a 1+040, p.k. 0+087 a 0+530(ramal), 

LU-P-3404 "Casateita (LU-P-3403)-Escola de Paio " p.k. 0+000 a 1+962, LU-P-3406 "Picheira 

(LU-540)-Irixoa-Balsa (LU-P-6502) p.k. 0+045 a 2+645 e LU-P-6502"Vilalba (LU-118)-A Balsa -

Chavin (LU-161) p.k. 24+309 a p.k. 26+725, p.k. 27+150 a 32+000, con informe de supervisión 

favorable, sometelo a información pública por espacio de 15 días, tras os cales, sin reclamacións, 

entenderase definitivamente aprobado, e sin que dito trámite paralice ou suspenda o procedemento. 

 

2º.- Aprobar o expediente de contratación e o procedemento de adxudicación aplicable ao 

presente contrato, que é o procedemento aberto, regulado polos artigos 156 a 158, da LCSP, de 

acordo cos principios de igualdade e transparencia recollidos no artigo 131 da citada Lei, coa 

publicidade establecida nos artigos 63, 135 e concordantes da propia LCSP. 

 

3º.-  Aprobar o gasto por importe de 646.153,83€, dos cales 112.142,40 € corresponden ao 

IVE (21%). 
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  12.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE SOBER.- 

ACONDICIONAMIENTO LU-P-5903 “SOBER-DOADE (LU-903)”, P.K. 2+350 A 2+750 E 

10+720 A 12+000 E LU-P-3201 “MONFORTE-SOBER”, P.K. 3+320 A 4+100 E 5+700 A 

6+500. 

 

Logo de ver o expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

SOBER.- Acondicionamiento LU-P-5903 “Sober-Doade (LU-903)”, p.k. 2+350 al 2+750 y 10+720 

al 12+000 y LU-P-3201 “Monforte-Sober”, p.k. 3+320 al 4+100 y 5+700 al 6+500. 

 

Os pregos de condicións elaborados para disciplinar a licitación e o contrato recollen as 

esixencias legais sinaladas e adáptase á normativa aplicable. Recolle, con carácter xeral, os 

aspectos que son de contido obrigatorio, segundo o disposto no artigo 122 da LCSP, en relación co 

punto 7 do artigo 67 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade 

de contrato elixida. 

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

pluralidade de criterios de adxudicación), de acordo co establecido nos artigos 116.4.a) y 131.2 da  

LCSP  como  procedemento ordinario de  adxudicación, nos  termos do artigo 131 da citada lei, de 

acordo cos principios de igualdade, transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da 

LCSP e de conformidade coa aplicación dos criterios que se detallan para a determinación da 

mellor oferta e de acordo cos artigos 145 e 146 da  LCSP.  

 

En canto ás necesidades administrativas e a idoneidade do obxecto contractual e das 

prestacións a satisfacer debe estarse ao proxecto técnico identificado na cabeceira e redactado polo  

Servizo de Vías e Obras, xunto con informe específico emitido ao efecto, que forma parte do 

expediente. En relación co establecido no artigo 102 da LCSP recóllese no proxecto técnico e en 

informe específico que o prezo do contrato axustase a prezos de mercado e adecuados para o seu 

efectivo cumprimento. Incorpórase igualmente ao expediente documento do proxectista sobre 

custes directos e indirectos. 
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Na Acta de reformulo previo estendida con data 05 de xullo de 2018, reflíctese que se 

comprobou a realidade xeométrica do proxecto e de cantos supostos figuran naquel e que para a 

viabilidade do proxecto e a  execución das obras a que se refire  a acta non será precisa a ocupación 

de outros terreos que aqueles que son propiedade da Deputación Provincial. 

 

 Tendo en conta os informes dos Servizos de Contratación e Fomento e de Intervención, así 

como a proposta da Presidencia, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.- Aprobar inicialmente o prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto 

técnico relativo á contratación das obras de: SOBER.- Acondicionamiento LU-P-5903 “Sober-

Doade (LU-903)”, p.k. 2+350 al 2+750 y 10+720 al 12+000 y LU-P-3201 “Monforte-Sober”, p.k. 

3+320 al 4+100 y 5+700 al 6+500, sometelo a información pública por espacio de 15 días, tras os 

cales, sin reclamacións, entenderase definitivamente aprobado, e sin que dito trámite paralice ou 

suspenda o procedemento. 

 

2º.-  Aprobar o expediente de contratación e o procedemento de adxudicación aplicable ao 

presente contrato, que é o procedemento aberto, regulado polos artigos 156 a 158, da LCSP, de 

acordo cos principios de igualdade e transparencia recollidos no artigo 131 da citada Lei, coa 

publicidade establecida nos artigos 63, 135 e concordantes da propia LCSP. 

 

3º.- Aprobar o gasto por importe de 228.782,50 €, dos cales 39.706,05 € corresponden ao 

IVE (21%). 

 

  13.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE PORTOMARIN.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-4906 “PORTOMARÍN-SEIXÓN”, P.K. 0+000 A 

2+100 E LU-P-4910 “O SUTO (LU-633)-CLUBE NÄUTICO”, P.K. 0+090 A 0+530. 

 

Logo de ver o expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

PORTOMARÍN.- Rehabilitación de firme LU-P-4906 “Portomarín-Seixón”, p.k. 0+000 alL 2+100 

y LU-P-4910 “O Suto (LU-633)-Clube Náutico”, p.k. 0+090 al 0+530. 
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Os pregos de condicións elaborados para disciplinar a licitación e o contrato recollen as 

esixencias legais sinaladas e adáptase á normativa aplicable. Recolle, con carácter xeral, os 

aspectos que son de contido obrigatorio, segundo o disposto no artigo 122 da LCSP, en relación co 

punto 7 do artigo 67 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade 

de contrato elixida. 

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

pluralidade de criterios de adxudicación), de acordo co establecido nos artigos 116.4.a) y 131.2 da  

LCSP  como  procedemento ordinario de  adxudicación, nos  termos do artigo 131 da citada lei, de 

acordo cos principios de igualdade, transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da 

LCSP e de conformidade coa aplicación dos criterios que se detallan para a determinación da 

mellor oferta e de acordo cos artigos 145 e 146 da  LCSP.  

 

En canto ás necesidades administrativas e a idoneidade do obxecto contractual e das 

prestacións a satisfacer debe estarse ao proxecto técnico identificado na cabeceira e redactado polo 

Servizo de Vías e Obras, xunto con informe específico emitido ao efecto, que forma parte do 

expediente. En relación co establecido no artigo 102 da LCSP recóllese no proxecto técnico e en 

informe específico que o prezo do contrato axustase a prezos de mercado e adecuados para o seu 

efectivo cumprimento. Incorpórase igualmente ao expediente documento do proxectista sobre 

custes directos e indirectos. 

 

Na Acta de reformulo previo estendida con data 15 de xuño de 2018, reflíctese que se 

comprobou a realidade xeométrica do proxecto e de cantos supostos figuran naquel e que para a 

viabilidade do proxecto e a  execución das obras a que se refire  a acta non será precisa a ocupación 

de outros terreos que aqueles que son propiedade da Deputación Provincial. 

 

 Tendo en conta os informes dos Servizos de Contratación e Fomento e de Intervención, así 

como a proposta da Presidencia, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.- Aprobar inicialmente o prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto 

técnico relativo á contratación das obras de: PORTOMARÍN.- Rehabilitación de firme LU-P-4906 

“Portomarín-Seixón”, p.k. 0+000 alL 2+100 y LU-P-4910 “O Suto (LU-633)-Clube Náutico”, p.k. 
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0+090 al 0+530, sometelo a información pública por espacio de 15 días, tras os cales, sin 

reclamacións, entenderase definitivamente aprobado, e sin que dito trámite paralice ou suspenda o 

procedemento. 

 

2º.- Aprobar o expediente de contratación e o procedemento de adxudicación aplicable ao 

presente contrato, que é o procedemento aberto, regulado polos artigos 156 a 158, da LCSP, de 

acordo cos principios de igualdade e transparencia recollidos no artigo 131 da citada Lei, coa 

publicidade establecida nos artigos 63, 135 e concordantes da propia LCSP. 

 

3º.- Aprobar o gasto por importe de 107.608,65 €, dos cales 18.675,88 € corresponden ao 

IVE (21%). 

 

  14.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE XERMADE.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-2201 “CANDAMIL (LU-861)-XERMADE-PEDRÓN 

(LU-P-6513)” P.K. 0+000-2+285, LU-P-2202 “PEDREIRA (LU-861)-CASANOVA (LU-

540A)”, P.K. 0+030-1+920 E LU-P-2206 “ROUPAR (LU-540A)-LOUSADA-VILAPEDRE 

(LU-P-6503)”, P.K. 1+900-5+255. 

 

Logo de ver o expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

XERMADE.- Rehabilitación de firme LU-P-2201 "Candamil (LU-861) – Xermade-Pedrón (LU-P-

6513)", p.k. 0+000 - 2+285, LU-P-2202 "Pedreira (LU-861)-Casanova (LU-540A)", p.k. 0+030 - 

1+920 e LU-P-2206 "Roupar (LU-540A)-Lousada-Vilapedre (LU-P-6503)", p.k. 1+900 - 5+255. 

 

Os pregos de condicións elaborados para disciplinar a licitación e o contrato recollen as 

esixencias legais sinaladas e adáptase á normativa aplicable. Recolle, con carácter xeral, os 

aspectos que son de contido obrigatorio, segundo o disposto no artigo 122 da LCSP, en relación co 

punto 7 do artigo 67 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade 

de contrato elixida. 

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

pluralidade de criterios de adxudicación), de acordo co establecido nos artigos 116.4.a) y 131.2 da  
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LCSP  como  procedemento ordinario de  adxudicación, nos  termos do artigo 131 da citada lei, de 

acordo cos principios de igualdade, transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da 

LCSP e de conformidade coa aplicación dos criterios que se detallan para a determinación da 

mellor oferta e de acordo cos artigos 145 e 146 da  LCSP.  

 

En canto ás necesidades administrativas e a idoneidade do obxecto contractual e das 

prestacións a satisfacer debe estarse ao proxecto técnico identificado na cabeceira e redactado polo 

Servizo de Vías e Obras, xunto con informe específico emitido ao efecto, que forma parte do 

expediente. En relación co establecido no artigo 102 da LCSP recóllese no proxecto técnico e en 

informe específico que o prezo do contrato axustase a prezos de mercado e adecuados para o seu 

efectivo cumprimento.  Incorpórase igualmente ao expediente documento do proxectista sobre 

costes directos e indirectos. 

 

Na Acta de reformulo previo estendida con data 21 de xuño de 2018, reflíctese que se 

comprobou a realidade xeométrica do proxecto e de cantos supostos figuran naquel e que para a 

viabilidade do proxecto e a  execución das obras a que se refire  a acta non será precisa a ocupación 

de outros terreos que aqueles que son propiedade da Deputación Provincial. 

 

 Tendo en conta os informes dos Servizos de Contratación e Fomento e de Intervención, así 

como a proposta da Presidencia, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.- Aprobar inicialmente o prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto 

técnico relativo á contratación das obras de: XERMADE.- Rehabilitación de firme LU-P-2201 

"Candamil (LU-861) – Xermade-Pedrón (LU-P-6513)", p.k. 0+000 - 2+285, LU-P-2202 "Pedreira 

(LU-861)-Casanova (LU-540A)", p.k. 0+030 - 1+920 e LU-P-2206 "Roupar (LU-540A)-Lousada-

Vilapedre (LU-P-6503)", p.k. 1+900 - 5+255, sometelo a información pública por espacio de 15 días, 

tras os cales, sin reclamacións, entenderase definitivamente aprobado, e sin que dito trámite paralice ou 

suspenda o procedemento. 

 

2º.- Aprobar o expediente de contratación e o procedemento de adxudicación aplicable ao 

presente contrato, que é o procedemento aberto, regulado polos artigos 156 a 158, da LCSP, de 
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acordo cos principios de igualdade e transparencia recollidos no artigo 131 da citada Lei, coa 

publicidade establecida nos artigos 63, 135 e concordantes da propia LCSP. 

 

3º.- Aprobar o gasto por importe de 291.853,66 €, dos cales 50.652,29 € corresponden ao 

IVE (21%). 

 

  15.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE SAMOS.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-5601 “SAMOS (LU-633)-COUREL (LU-P-1301) E 

RAMAL A SANTA MARIÑA”, P.K. 7+830 A 10+000 E LU-P-5603 “AIRA PADRÓN (LU-

P-5601)-PONTE LOUZARA-PRADUCELO (LU-P-5601)”, P.K. 0+000 A 2+800. 

 

Logo de ver o expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

SAMOS.- Rehabilitación de firme LU-P-5601 “Samos (LU-633)-Courel (LU-P-1301) e ramal a 

Sta. Mariña”, p.k. 7+830 al 10+000 y LU-P-5603 “Aira Padrón (LU-P-5601)-Ponte Louzara-

Praducelo (LU-P-5601)”, p.k. 0+000 al 2+800. 

 

Os pregos de condicións elaborados para disciplinar a licitación e o contrato recollen as 

esixencias legais sinaladas e adáptase á normativa aplicable. Recolle, con carácter xeral, os 

aspectos que son de contido obrigatorio, segundo o disposto no artigo 122 da LCSP, en relación co 

punto 7 do artigo 67 do RXLCAP, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade 

de contrato elixida. 

 

En canto ás necesidades administrativas e a idoneidade do obxecto contractual e das 

prestacións a satisfacer debe estarse ao proxecto técnico identificado na cabeceira e redactado polo 

Servizo de Vías e Obras, xunto con informe específico emitido ao efecto, que forma parte do 

expediente. En relación co establecido no artigo 102 da LCSP recóllese no proxecto técnico e en 

informe específico que o prezo do contrato axustase a prezos de mercado e adecuados para o seu 

efectivo cumprimento.  Incorpórase igualmente ao expediente documento do proxectista sobre 

custes directos e indirectos. 
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Na Acta de reformulo previo estendida con data 18 de xuño de 2018, reflíctese que se 

comprobou a realidade xeométrica do proxecto e de cantos supostos figuran naquel e que para a 

viabilidade do proxecto e a  execución das obras a que se refire  a acta non será precisa a ocupación 

de outros terreos que aqueles que son propiedade da Deputación Provincial. 

 

 Tendo en conta os informes dos Servizos de Contratación e Fomento e de Intervención, así 

como a proposta da Presidencia, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.- Aprobar inicialmente o prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto 

técnico relativo á contratación das obras de: SAMOS.- Rehabilitación de firme LU-P-5601 “Samos 

(LU-633)-Courel (LU-P-1301) e ramal a Sta. Mariña”, p.k. 7+830 al 10+000 y LU-P-5603 “Aira 

Padrón (LU-P-5601)-Ponte Louzara-Praducelo (LU-P-5601)”, p.k. 0+000 al 2+800, sometelo a 

información pública por espacio de 15 días, tras os cales, sin reclamacións, entenderase 

definitivamente aprobado, e sin que dito trámite paralice ou suspenda o procedemento. 

 

2º.- Aprobar o expediente de contratación e o procedemento de adxudicación aplicable ao 

presente contrato, que é o procedemento aberto, regulado polos artigos 156 a 158, da LCSP, de 

acordo cos principios de igualdade e transparencia recollidos no artigo 131 da citada Lei, coa 

publicidade establecida nos artigos 63, 135 e concordantes da propia LCSP. 

 

3º.- Aprobar o gasto por importe de 256.478,39 €, dos cales 44.512,78 € corresponden ao 

IVE (21%). 

 

  16.- PROPOSTA RELATIVA Á PRÓRROGA DO CONTRATO DOS SERVIZOS 

DE LIMPEZA DOS DISTINTOS EDIFICIOS E DEPENDENCIAS DA EXCMA. 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL. 

 

Tendo en conta que a formalización dos contratos dos servizos de limpeza dos distintos 

edificios e dependencias da Excma. Deputación Provincial de Lugo, efectuouse na data do 24 de 

setembro de 2014, iniciándose ás prestacións obxecto de dita contratación na mesma data. 
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Tendo en conta que na cláusula terceira do contrato, determínase que o contrato terá unha 

duración de catro anos. O contrato poderá ser obxecto de prórroga anual, de conformidade co 

establecido no artigo 303 do TRLCSP, sen que a duración total do mesmo, incluída a prórroga, 

exceda de seis anos. Esta previsión correspóndese coa cláusula quinta do prego reitor. 

 

Tendo en conta que dúas das empresas adxudicatarias (POVINET, S.C.V e EULEN, S.A.) 

manifestan formalmente a súa vontade de renuncia á prórroga. 

 

Tendo en conta que con data 17 de abril de 2018 iníciase o expediente de contratación do 

novo Servizo de limpeza dos distintos edificios e dependencias da Deputación de Lugo  

publicándose o anuncio de licitación no Diario Oficial da Unión Europea o 22 de xuño de 2018. O 

prazo de presentación de proposicións rematou o 17 de agosto de 2018 sendo a data prevista de 

apertura das mesmas o 31 de agosto de 2018. 

 

Tendo en conta que o artigo 29.4 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector 

público, establece: 4. (...) Non obstante o establecido nos apartados anteriores, cando ao 

vencemento dun contrato non se formalizou o novo contrato que garanta a continuidade da 

prestación a realizar polo contratista como consecuencia de incidencias resultantes de 

acontecementos imprevisibles para o órgano de contratación producidas no procedemento de 

adxudicación e existan razóns de interese público para non interromper a prestación, poderase 

prorrogar o contrato orixinario ata que comece a execución do novo contrato e en todo caso por un 

período máximo de nove meses, sen modificar as restantes condicións do contrato, sempre que o 

anuncio de licitación do novo contrato publicárase cunha antelación mínima de tres meses respecto 

da data de finalización do contrato orixinario. 

 

Está avanzada a tramitación da adxudicación do novo contrato pero non finalizado, téndose 

celebrada Mesa de Contratación para a apertura e valoración dos sobres A (documentación 

administrativa) e B (relativa aos criterios de adxudicación non avaliables automaticamente 

mediante fórmulas matemáticas) na data de 31 de agosto de 2018. 

 

Logo de ver os informes dos Servizos desta Deputación, así como a proposta da 

Presidencia, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 
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1º.- Prorrogar o contrato orixinario ata que comece a execución do novo contrato e, en todo 

caso, por un período máximo de nove meses, sen modificar as restantes condicións do contrato, 

desde o 23 de setembro de 2018. 

 

2º.-  O importe da prórroga, calculada por un período máximo de nove meses, ascenderá a 

451.852,30€, aos que haberá que engadir 94.888,98€ en concepto de IVE, sendo a suma total de 

546.741,28€ de conformidade coas seguintes anualidades e segundo o seguinte desglose: 

 

 Anualidade 2018: 198.446,84 euros. 

 Anualidade 2019: 348.294,44 euros. 

 

LOTE 1. EMPRESA ADXUDICATARIA: POVINET S. COOP. V 

CENTRO 

IMPORTE NETO 

PRÓRROGA 

MENSUAL 

IMPORTE BRUTO 

MENSUAL 

ANUALIDAD 

2018 
ANUALIDAD 2019 

PALACIO PROVINCIAL 16.079,65 € 19.456,38 € 63.557,51 € 111.549,91 € 

LOTE 2. EMPRESA ADXUDICATARIA: POVINET S. COOP. V 

CENTRO 

IMPORTE NETO 

PRÓRROGA 

MENSUAL 

IMPORTE BRUTO 

MENSUAL 

ANUALIDAD 

2018 
ANUALIDAD 2019 

PABILLON 1 SANTA MARIA 1.888,33 € 2.284,87 € 7.463,92 € 13.099,95 € 

PABILLÓN 3 SANTA MARÍA 1.885,14 € 2.281,02 € 7.451,34 € 13.077,87 € 

CENTRO DE ARTESANÍA E 

DESEÑO 
6.526,04 € 7.896,51 € 25.795,26 € 45.273,31 € 

TOTAL : 10.299,51 € 12.462,41 € 40.710,52 € 71.451,12 € 

LOTE 3. EMPRESA ADXUDICATARIA: EULEN S.A. 

CENTRO 

IMPORTE NETO 

PRÓRROGA 

MENSUAL 

IMPORTE BRUTO 

MENSUAL 

ANUALIDAD 

2018 
ANUALIDAD 2019 

GRANXA GAIOSO CASTRO 653,80 € 791,10 € 2.584,24 € 4.535,61 € 

ARQUIVO E TALLERES DE 

MANTEMENTO 
1.042,12 € 1.260,97 € 4.119,16 € 7.229,54 € 
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PARQUE MOBIL 249,36 € 301,73 € 985,64 € 1.729,90 € 

INLUGO 510,89 € 618,18 € 2.019,38 € 3.544,22 € 

CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN 
489,10 € 591,81 € 1.933,24 € 3.393,03 € 

TOTAL 2.945,27 € 3.563,77 € 11.641,66 € 20.432,30 € 

LOTE 4. EMPRESA ADXUDICATARIA: LIMPERGAL S.L. 

CENTRO 
IMPORTE NETO 

PRÓRROGA MENSUAL 

IMPORTE BRUTO 

MENSUAL 

ANUALIDAD 

2018 

ANUALIDAD 

2019 

PAZO DOS DEPORTES 9.005,07 € 10.896,13 € 35.594,02 € 62.471,14 € 

ESCOLA DE PIRAGUISMO 646,31 € 782,04 € 2.554,65 € 4.483,67 € 

TOTAL 9.651,38 € 11.678,16 € 38.148,67 € 66.954,81 € 

LOTE 5. EMPRESA ADXUDICATARIA: EULEN S.A. 

CENTRO 
IMPORTE NETO 

PRÓRROGA MENSUAL 

IMPORTE BRUTO 

MENSUAL 

ANUALIDAD 

2018 

ANUALIDAD 

2019 

MUSEO PROVINCIAL 8.286,87 € 10.027,11 € 32.755,23 € 57.488,77 € 

PAZO DE TOR 1.355,49 € 1.640,14 € 5.357,79 € 9.403,47 € 

MUSEO DO MAR 769,97 € 931,67 € 3.043,45 € 5.341,56 € 

MUSEO SAN PAIO DE NARLA 817,68 € 989,39 € 3.232,00 € 5.672,50 € 

TOTAL 11.230,01 € 13.588,31 € 44.388,47 € 77.906,30 € 

 

3º.- A Deputación  provincial de Lugo debe adquirir o compromiso, supeditado ao 

cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, de incluír nos 

orzamentos da anualidade 2019 a cantidades anteriormente indicadas no caso de non producirse a 

formalización do novo contrato no exercicio 2018. 

 

  17.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS PLANS DE 

SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO. 

 

Vistos o Plan de Seguridade e Saúde da obra que se indica, presentado polo contratista 

adxudicatario, en cumprimento do disposto no art. 7 do R.D. 1627/1997 do 24 de outubro, polo que 

se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, e informes 
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emitidos polos directores técnicos das obras e polos servizos técnicos desta Excma. Deputación; 

vistos os informes dos Servizos desta Deputación así como a proposta do Sr.  Deputado Delegado 

da Área de Xestión Territorial, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.- Aprobar os Plans elaborados para a súa aplicación ás obras que se relacionan.  

 

2º.- Comunicar esta aprobación ós directores técnicos e contratistas, para o seu 

cumprimento durante a execución das obras.  

 

OBRAS CUXOS PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE SE APROBAN 

 

  Obra: Rehabilitación de firme LU-P-0302 “Antas de Ulla (N-640)- Santa Mariña-límite 

provincia de Pontevedra (Borraxeiros)”, p.k. 4+800 a 6+370 e LU-P-0306 “Santa Mariña (LU-P-

0302)-Fradegas”, p.k. 0+509 a 2+313. ANTAS DE ULLA. 

 

  Contratista: Francisco Gómez y Cía S.L. 

 

  18.- PROPOSTA RELATIVA Á SOLICITUDE ANTE A CONSELLERÍA DE 

ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DAS AXUDAS REGULADAS NA ORDE DO 23 

DE XULLO DE 2018 PARA A CONTRATACIÓN DE AXENTES DE EMPREGO E 

DESENVOLVEMENTO LOCAL. 

 

Con data 9 de agosto de 2018 publícase no Diario Oficial de Galicia a Orde de 23 de xullo 

de 2018 da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se convocan subvencións no 

ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e 

desenvolvemento local para o exercicio 2018. 

 

De conformidade co artigo 1º da mesma, as devanditas axudas están destinadas á 

contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local (AEDL), no ámbito de colaboración 

da Consellería de Economía, Emprego e Industria coas entidades locais, a través dos programas de 

cooperación, como instrumento para promover a configuración dunha rede especializada na 

implantación das políticas activas de emprego e a xeración de emprego no contorno local. 
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No artigo 2 determina que poderán ser beneficiarias destas subvencións as entidades locais 

ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a  unha Administración Local sempre que todas 

elas dispoñan da capacidade técnica e de xestión suficientes para a execución dos correspondentes 

proxectos e non incorran nas circunstancias establecidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, de 

subvencións de Galicia. 

 

No artigo 4 establece que a contía máxima das subvencións que se concederán por cada 

axente de emprego e desenvolvemento local poderá ser, co límite máximo de 27.046 euros anuais 

por cada contratación subvencionada, a equivalente ata o 35% dos custos salariais totais, incluída a 

cotización empresarial á Seguridade Social por todos os conceptos, cando as entidades 

beneficiarias teñan unha media de paro rexistrado no ano 2017 igual ou superior a 500 persoas 

desempregadas. 

 

O ámbito territorial da Deputación é o provincial e a provincia de Lugo ten, segundo os 

datos oficiais publicados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, unha media de paro 

rexistrado no ano 2017 de 19.330 desempregados. 

 

O artigo 5º da aludida Orde, establece que as solicitudes presentaranse obrigatoriamente 

por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da 

Xunta de Galicia. 

 

O artigo 12 determina os criterios de valoración das solicitudes establecendo, entre outros, 

como criterio a existencia de AEDL contratados ao abeiro da Orde do ano 2017 da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria. Nesta Entidade están a traballar catro axentes de emprego e 

desenvolvemento local contratados ao abeiro da devandita Orde (Enrique Flores Lamas, Jesús 

Francisco Corredoira Ceide, Vanesa Vilela Gómez e M. Carmen Lage Fernández). 

 

Á vista dos informes emitidos polos diferentes Servizos e considerando que esta 

Deputación, como entidade local e cumprindo os requisitos establecidos no artigo 13.2 da lei 

38/2003 de 17 de novembro xeral de subvencións, pode acceder ao devandito programa, e está 

interesada en acceder as devanditas axudas, A Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 
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1º.- Tramitar electrónicamente  ante a Consellería de Economía, Emprego e Industria, da 

Xunta de Galicia, a solicitude das axudas establecidas por esta na Orde de 23 de xullo de 2017, 

para a contratación dos catro axentes de emprego e desenvolvemento local que prestan servizos 

nesta Entidade. 

 

2º.- Aprobar a memoria proxecto que desenvolverá a axencia de emprego e do orzamento 

das actuacións, por un importe total de douscentos once mil setecentos catro euros con cinco 

céntimos (211.704,05 € ). 

 

3º.- Aprobar  así mesmo  a disposición de financiamento deste Organismo Provincial e, en 

consecuencia ao orzamento ao que se fai mención no punto anterior, para custear a parte non 

subvencionada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

 

 ANUALIDADE 2018 ANUALIDADE 2019 TOTAIS 

 3.371,87 € 165.758,24 € 169.130,11 € 

 1.229,27 € 41.344,67 € 42.573,94 € 

TOTAIS 4.601,14 € 207.102,91 € 211.704,05 € 

 

  19.- PROPOSTA RELATIVA AO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DE 22 DE 

DECEMBRO DE 2017, DE PERDA DE DEREITO DE SUBVENCIÓN DE 

CONCORRENCIA COMPETITIVA DA ANUALIDADE 2016. 

 

Á vista de que con data 25 de novembro de 2016, a Xunta de Goberno da Deputación de 

Lugo acordou conceder unha subvención ao CLUB MEDELA MTB, dentro do procedemento de 

concorrencia competitiva de subvencións destinadas a actividades realizadas por entidades 

deportivas, ano 2016, por un importe de 744 euros para a actividade “Práctica do ciclismo de 

montaña”. 

 

Á vista do informe do servizo de Deportes relativo ao trámite e acordo de perda de dereito 

da subvención ao CLUB MEDELA MTB, dentro do procedemento de concorrencia competitiva de 

subvencións destinadas a actividades realizadas por entidades deportivas, ano 2016, por un importe 

de 744 euros para a actividade “Práctica do ciclismo de montaña”. 
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Á vista do disposto no artigo 109 da Lei 39/2015 Revogación de actos e rectificación de 

erros, as administracións públicas poderán revogar, mentres non transcorrese o prazo de 

prescrición, os seus actos de gravame ou desfavorables, sempre que tal revogación non constitúa 

dispensa ou exención non permitida polas leis, nin sexa contraria ao principio de igualdade, ao 

interese público ou ao ordenamento xurídico. 

 

Á vista dos prexuízos evidentes que se causarían ao beneficiario de non atender e emendar 

o trámite realizado de acordo de perda de dereito da subvención concedida, este servizo entende 

que cumpriría tramitar e aprobar o respectivo acordo tendente a remover o referido acordo de perda 

de dereito, e no seu caso, de proceder e unha vez constatada a realización da actividade e 

cumpridos os trámites oportunos, tramitar a aprobación da conta xustificativa da subvención 

concedida e proceder ao seu pagamento. 

 

Polo anteriormente exposto, tendo en conta os informes dos Servizos desta Deputación, así 

como a proposta do Sr. Deputado Delegado de Innovación, Participación Cidadá,   Mocidade e 

Deporte, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda: 

 

1º.- Aprobar a revogación da declaración de perda de dereito incluída no acordo de Xunta 

de Goberno de data 22 de decembro de 2017, da subvención ao CLUB MEDELA MTB, dentro do 

procedemento de concorrencia competitiva de subvencións destinadas a actividades realizadas por 

entidades deportivas, ano 2016, por un importe de 744 euros para a actividade “Práctica do 

ciclismo de montaña”. 

 

2º.- Tramitar a conta xustificativa da subvención ao CLUB MEDELA MTB, dentro do 

procedemento de concorrencia competitiva de subvencións destinadas a actividades realizadas por 

entidades deportivas, ano 2016, “Práctica do ciclismo de montaña”, con cargo ao orzamento da 

anualidade 2018. 

 

  20.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PREZO PÚBLICO DO 

LIBRO TITULADO “MUSEO PAZO DE TOR. GUÍA ILUSTRADA”. 
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Visto o acordo do Pleno desta Excma. Deputación Provincial, de data 28 de xuño de 1993 e 

vistos os informes emitidos polo Servizo de Comunicación e por Intervención, ao respecto do 

establecemento da tarifa do prezo público do libro titulado “Museo Pazo de Tor. Guía ilustrada”; a 

Xunta de Goberno por unanimidade acorda:  

 

Establecer a tarifa do prezo público do libro anteriormente mencionado, do que son autores  

D. Fernando Arribas Arias e D. Antonio Reigosa Carreiras, na cantidade de  seis euros (6,00€) de 

cuxo importe corresponde a esta Excma. Deputación Provincial a de catro euros con tres céntimos 

(4,03 €) por exemplar vendido directamente. Para a distribución concertada aplicarase un desconto 

do trinta por cento (30 por 100).  

 

21.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE RENUNCIAS DE 

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ANO 2015.  

 

Logo de ver os expedientes de conta xustificativa dos beneficiarios de subvencións 

concedidas por acordo da Xunta de Goberno desta Excma. Deputación Provincial, a proposta da 

Mesa Técnica, na sesión do día 27 de novembro de 2015, onde se resolveu o concurso convocado, 

mediante o anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 031, do sábado 07 de febreiro 

de 2015, para a concesión de subvencións destinadas á entidades de actividades deportivas; e vistas 

as renuncias presentadas polos beneficiarios que se indican a continuación, así como o informe do 

Servizo de Deportes, e a proposta do Sr. Deputado Delegado de Deportes, a Xunta de Goberno por 

unanimidade acorda: 

 

Aceptar as renuncias presentadas polos beneficiarios que a continuación se relacionan 

polos importes que así mesmo se indican: 

 

ENTIDADE NOME ACTIVIDADE SUBVENCIÓN 

Asociación Lucense Aerobic e Fitness Aerobic, baile moderno e fitness 650 

Asociación Lucense Aerobic e Firness Campionato escolar provincial de 

aerobic e baile moderno 

670 

Agrupación deportiva A Pinguela-Monforte Campus de Voleibol   

 

 



36 
 

22.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Dáse conta da Sentenza 116/2018 ditada polo Xulgado Contencioso Administrativo Nº 1 de 

Lugo, no Procedemento Abreviado nº 354/2017-P seguido a instancia de AXA Seguros Generales 

S.A., fronte á desestimación presunta da reclamación de responsabilidade patrimonial formulada 

por danos nun vehículo a consecuencia dun accidente de circulación na LU-P-5903, de Sober a 

Doade, debido á irrupción dun corzo na estrada; e en cuxo fallo di o seguinte: “Que debo 

desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por AXA Seguros 

Generales SA frente a la Excma. Diputación Provincial de Lugo, con intervención en calidad de 

codemandada de Mapfre España de Seguros y Reaseguros SA, seguido como procedo abreviado 

número 354/2017 contra la resolución administrativa citada en el encabezameinto, que se declara 

ajustada al ordenamiento jurídico”. A Xunta de Goberno queda enterada. 

 

23.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan polos señores Deputados. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, o Presidente levanta a sesión, sendo as once horas e 

trinta e cinco minutos do día de referencia, de todo o cal eu, o Secretario, certifico.   

 


