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 No Salón de Comisións do Pazo 

Provincial, sendo as once horas do día 

quince de febreiro de dous mil 

dezanove, baixo a Presidencia do Sr. 

Vicepresidente D. Argelio Fernández 

Queipo por ausencia 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 

XUNTA DE GOBERNO 

SESION ORDINARIA DE QUINCE DE FEBREIRO DE DOUS MIL DEZANOVE 

(ACTA NÚMERO 07) 
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Regulamento Orgánico desta 

Corporación. 
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Actúa de Secretaria Dª. María Esther Álvarez Martínez, e asiste a Interventora Dª. Rosa 

Abelleira Fernández. 

  

Non asisten o Ilmo. Sr. Presidente D. Darío Campos e os Sres. Deputados D. Lino 

Rodríguez Ónega e Dona Sonsoles López Izquierdo. 

 

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

CELEBRADA O DÍA OITO DE FEBREIRO DE DOUS MIL DEZANOVE. 

 

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 oito 

de febreiro de dous mil dezanove, 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 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE: LUGO.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME  LU-P-2901 "LU‐232‐O BURGO‐PALAS DE REI 

(N‐547)", PK 0+000 A 3+300, LU-P-2902 "LUGO‐PONTE DE OMBREIRO (LU‐234)", 

PK 7+500 A 8+175, LU-P-2903 "CARBALLIDO (LU‐232) ‐ SANTALLA DE 

BÓVEDA‐POUTOMILLOS (LU‐P‐2901)", PK 0+000 A 2+300, LU-P-2910 "TOLDA DE 

CASTELA (N‐VI)‐CANTEIRAS DE BURATAI", PK 1+620 A 2+150 E LU-P-2913 

"COESES (LU-P-2907-TERLAMA)", PK 1+100 A 4+300. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación e Fomento desta Deputación que 

dispón o seguinte: 

 

Antecedentes 
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Acordo Plenario do 31 de outubro de 2017, polo que se aproba o Plan Extraordinario de 

Rehabilitación de Firmes de Vías Provinciais 2017-2019 (PERF 2017/19). 

 

Proxecto técnico relativo ao procedemento de contratación das obras identificadas como: 

LUGO.- Rehabilitación de firme  LU-P-2901 "LU‐232‐O Burgo‐Palas de Rei (N‐547)", PK 0+000 

A 3+300, LU-P-2902 "Lugo‐Ponte de Ombreiro (LU‐234)", PK 7+500 A 8+175, LU-P-2903 

"Carballido (LU‐232) ‐ Santalla de Bóveda‐Poutomillos (LU‐P‐2901)", PK 0+000 A 2+300, LU-P-

2910 "Tolda de Castela (N‐VI)‐Canteiras de Buratai", PK 1+620 A 2+150 E LU-P-2913 "Coeses 

(LU-P-2907-Terlama)", PK 1+100 A 4+300. redactado por Don Héctor Diéguez Aranda. 

 

Documento xustificativo da necesidade da contratación. 

 

Orde de inicio de procedemento de contratación. 

 

Solicitude de consignación orzamentaria á Intervención Provincial. 

 

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá na contratación das obras de 

referencia elaborados polo Servizo de Contratación da Excma. Deputación Provincial de Lugo. 

 

Informe de necesidades de recursos humanos e materiais adscritos a execución da obra. 

 

Memoria xustificativa 

 

Lexislación aplicable 

 

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspón ao 

ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 

2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (en adiante LCSP) 
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Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei 

de contratos das administracións públicas (RXLCAP). 

 

Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do réxime local (LRBRL). 

 

Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL). 

 

Real Decreto 773/2015, do 28 de agosto, polo que se modifican determinados preceptos do 

Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 

1098/2001, do 12 de outubro. 

 

Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenrola parcialmente a Lei 30/2007 de 

outubro, de Contratos do Sector Público. 

 

Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG). 

 

Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais (LPRL) e os seus regulamentos. 

 

Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa (LXCA). 

 

Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e súa internacionalización. 

 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 

públicas. 

 

Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común (LRXPAC), ata que, de acordo co establecido na disposición 

derradeira sétima da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
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administracións públicas, produzan efectos as previsións relativas ao rexistro electrónico de 

apoderamentos, rexistro electrónico, punto de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo 

único electrónico, no relativo ás materias mencionadas 

 

Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, ata 

que, de acordo co establecido na disposición derradeira sétima da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administracións públicas, produzan efectos as previsións 

relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro electrónico, punto de acceso xeral 

electrónico da Administración e arquivo único electrónico, no relativo ás materias mencionadas. 

 

Os artigos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, 

os números 1, 2 e 4 da disposición adicional primeira, a disposición adicional terceira, a 

disposición transitoria primeira, a disposición transitoria segunda, a disposición transitoria terceira 

e a disposición transitoria cuarta do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se 

desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos 

servizos públicos ata que, de acordo co establecido na disposición derradeira sétima da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, 

produzan efectos as previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro 

electrónico, punto de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo único electrónico, no 

relativo ás materias mencionadas.- Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector 

Público (LRXSP). 

 

Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello. 

 

Restante normativa de xeral aplicación ou concordante aplicación. 

 

Consideracións xurídicas 
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Incoase expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra 

LUGO.- Rehabilitación de firme LU-P-2901 "LU‐232‐O Burgo‐Palas de Rei (N‐547)", PK 0+000 

A 3+300, LU-P-2902 "Lugo‐Ponte de Ombreiro (LU‐234)", PK 7+500 A 8+175, LU-P-2903 

"Carballido (LU‐232) ‐ Santalla de Bóveda‐Poutomillos (LU‐P‐2901)", PK 0+000 A 2+300, LU-P-

2910 "Tolda de Castela (N‐VI)‐Canteiras de Buratai", PK 1+620 A 2+150 E LU-P-2913 "Coeses 

(LU-P-2907-Terlama)", PK 1+100 A 4+300. 

 

A prestación obxecto do contrato non está excluído do ámbito de aplicación do LCSP xa 

que non figura en ningún dos supostos recollidos na sección segunda do capítulo I do título 

preliminar, como negocios e contratos excluídos. 

 

Ao contrato élle de aplicación a LCSP, xa que a Deputación provincial de Lugo, é unha das 

entidades recollidas no seu artigo 3.1.a. 

 

Trátase dun contrato administrativo de obras, recollido no artigo 13 LCSP, que establece: 

“Son contratos de obras aqueles que teñen por obxecto a realización dunha obra ou a execución de 

algún dos traballos enumerados no Anexo I ou a realización por calquera medio dunha obra que 

responda ás necesidades especificadas pola entidade do sector público contratante. Ademais destas 

prestacións, o contrato poderá comprender, no seu caso, a redacción do correspondente proxecto. 

(...) Por «obra» entenderase o resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñaría 

civil, destinado a cumprir por si mesmo unha función económica ou técnica, que teña por obxecto 

un ben inmoble”. 

 

Recóllese na cláusula primeira do prego de cláusulas administrativas, que se trata dun 

contrato administrativo, en aplicación do artigo 25 da LCSP, de obras, conforme á definición 

transcrita do artigo 13 da LCSP. 

 

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 
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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. 

 

Efectuase contratación electrónica de acordo coa disposición adicional decimo sexta e 

concordantes da LCSP. 

 

O prezo do contrato enténdese adecuado para o seu efectivo cumprimento, e a estimación 

do mesmo é correcta  xa que no proxecto redactado existe un apartado dedicado a xustificación de 

prezos, xunto con informe específico do Servizo de Vías e Obras. 

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

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

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

consonte aos 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.  

 

Motívase a elección do procedemento e sistema indicados, en atención a forma ordinaria 

que a estes efectos establece o artigo 131 da LCSP. En consideración ó indicado, así como en 

cumprimento do disposto polos artigos 145 e 146 da LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación 

reflíctense debidamente puntuados, na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas.  

 

O presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, segundo o estipulado no 

artigo 20 do LCSP, desenvolto, nas contías pola Orde HFP/1298/2017, do 26 de decembro, pola 

que se publican os límites dos distintos tipos de contratos a efectos da contratación do  sector 

público a partir do 1 de xaneiro de 2018. 
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Doutra banda, de conformidade co establecido no artigo 44 LCSP este contrato de obras, 

non é susceptible de recurso especial en materia de contratación ao ter un valor estimado inferior 

aos tres millóns de euros, polo que procedería a interposición dos recursos ordinarios previstos na 

Lei 39/2015, do 1 de outubro. 

 

Tendo en conta o previsto no artigo 99 da LCSP e dado que a natureza e obxecto do 

contrato o permite, non se prevé a realización independente de cada unha das súas partes mediante 

a división en lotes. A xustificación da non división en lotes consta na memoria xustificativa 

incorporada ao expediente. 

 

As obrigas que se deriven da presente contratación, segundo se recolle no informe da 

intervención xeral, de data 24-01-2019 financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 

4530.61955 por importe de 554.650,00 €, do vixente orzamento xeral.  

 

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 

Enxeñeiro de Camiños do Servizo de Vías e Obras, D. Héctor Diéguez Aranda, 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. 

 

Lembrar a aplicación das obrigas de publicidade e de remisión de información ao Tribunal 

de Contas e ao Rexistro de Contratos do Sector Público previstas nos artigos 63, 335 e 346 da 

LCSP, respectivamente.  
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Aos efectos do establecido no artigo 29 da LCSP recóllese no proxecto técnico un prazo de 

execución de 6 meses, sen prexuízo dos sistemas de suspensión e prórrogas de prazos de execución 

establecidos polo ordenamento xurídico. Neste caso o prazo de duración do contrato coincide co 

prazo de execución.  

 

Na Acta de reformulo previo, estendida con data 11 de xaneiro de 2019, reflexase 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, unicamente será preciso a 

ocupación dos terreos de dominio público correspondentes á vía provincial obxecto das obras. 

 

De acordo co establecido na lexislación vixente, a aprobación do prego de cláusulas 

administrativas particulares debe ir precedida dos informes de Secretaría ou, no seu caso, do titular 

do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico da Corporación e da Intervención. 

Neste caso a Secretaría conforma o presente informe consonte ao establecido no artigo 3.4 do RD 

128/2018 do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional. 

 

O órgano de contratación, que actúa en nome da Administración Pública da Deputación 

Provincial de Lugo, é a Xunta de Goberno no que se refire á aprobación do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, e de Prescricións Técnicas, así como para aprobación do gasto, a 

adxudicación, a interpretación, modificación e resolución do contrato, nos termos do artigo 59 

apartados 8 e 12 do ROD (Regulamento Orgánico da Deputación Provincial, publicado no BOP de 

10 de marzo de 2011): aplicable de acordo coa circular de Secretaría Xeral en funcións de data 2 de 

novembro de 2018, como consecuencia do acordo da conversión do acto administrativo adoptado 

en sesión plenaria do 26 de xuño de 2018 polo que se presta aprobación ao Regulamento Orgánico 

publicado no BOP nº 170 do 26 de xullo de 2018; nos restantes actos procedementais o órgano 

competente será o Sr. Presidente da Deputación Provincial. 

 

E canto procede informar, sen prexuízo de mellor criterio fundado en dereito. 



 
 
 

11 
 

 

Vista así mesmo a conformidade da Secretaria Xeral desta Deputación, propoño que pola 

Xunta de Goberno se adopten os seguintes acordos:  

 

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

técnico relativo á contratación das obras de: LUGO.- Rehabilitación de firme  LU-P-2901 

"LU‐232‐O Burgo‐Palas de Rei (N‐547)", PK 0+000 A 3+300, LU-P-2902 "Lugo‐Ponte de 

Ombreiro (LU‐234)", PK 7+500 A 8+175, LU-P-2903 "Carballido (LU‐232) ‐ Santalla de 

Bóveda‐Poutomillos (LU‐P‐2901)", PK 0+000 A 2+300, LU-P-2910 "Tolda de Castela 

(N‐VI)‐Canteiras de Buratai", PK 1+620 A 2+150 E LU-P-2913 "Coeses (LU-P-2907-Terlama)", 

PK 1+100 A 4+300, 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 554.650,00 €, dos cales 96.261,57 € corresponden ao 

IVE (21%)”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

3.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE: MONTERROSO.- 

ACONDICIONAMIENTO LU-P-3305 "SATREXAS (N-640)-LIGONDE", PK 4+010 A 

5+300. 
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Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación e Fomento desta Deputación que 

dispón o seguinte:  

 

Antecedentes 

 

Acordo Plenario do 31 de outubro de 2017, polo que se aproba o Plan Extraordinario de 

Rehabilitación de Firmes de Vías Provinciais 2017-2019 (PERF 2017/19) 

 

Proxecto técnico relativo ao procedemento de contratación das obras identificadas como: 

MONTERROSO.- Acondicionamiento LU-P-3305 "Satrexas (N-640)-Ligonde", PK 4+010 a 

5+300, redactado por Don Héctor Diéguez Aranda. 

 

Documento xustificativo da necesidade da contratación. 

 

Orde de inicio de procedemento de contratación. 

 

Solicitude de consignación orzamentaria á Intervención Provincial. 

 

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá na contratación das obras de 

referencia elaborados polo Servizo de Contratación da Excma. Deputación Provincial de Lugo. 

 

Informe de necesidades de recursos humanos e materiais adscritos a execución da obra. 

 

Memoria xustificativa. 

 

Lexislación aplicable 
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Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspón ao 

ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 

2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (en adiante LCSP). 

 

Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei 

de contratos das administracións públicas (RXLCAP). 

 

Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do réxime local (LRBRL). 

 

Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL). 

 

Real Decreto 773/2015, do 28 de agosto, polo que se modifican determinados preceptos do 

Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 

1098/2001, do 12 de outubro. 

 

Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenrola parcialmente a Lei 30/2007 de 

outubro, de Contratos do Sector Público. 

 

Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG). 

 

Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais (LPRL) e os seus regulamentos. 

 

Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa (LXCA). 

 

Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e súa internacionalización.  
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Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 

públicas. 

 

Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común (LRXPAC), ata que, de acordo co establecido na disposición 

derradeira sétima da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

administracións públicas, produzan efectos as previsións relativas ao rexistro electrónico de 

apoderamentos, rexistro electrónico, punto de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo 

único electrónico, no relativo ás materias mencionadas. 

 

Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, ata 

que, de acordo co establecido na disposición derradeira sétima da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administracións públicas, produzan efectos as previsións 

relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro electrónico, punto de acceso xeral 

electrónico da Administración e arquivo único electrónico, no relativo ás materias mencionadas. 

 

Os artigos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, 

os números 1, 2 e 4 da disposición adicional primeira, a disposición adicional terceira, a 

disposición transitoria primeira, a disposición transitoria segunda, a disposición transitoria terceira 

e a disposición transitoria cuarta do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se 

desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos 

servizos públicos ata que, de acordo co establecido na disposición derradeira sétima da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, 

produzan efectos as previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro 

electrónico, punto de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo único electrónico, no 

relativo ás materias mencionadas.- Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector 

Público (LRXSP). 

 

Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello. 
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Restante normativa de xeral aplicación ou concordante aplicación. 

 

Consideracións xurídicas 

 

Incoase expediente administrativo número coa finalidade de proceder á contratación da 

obra MONTERROSO.- Acondicionamiento LU-P-3305 "Satrexas (N-640)-Ligonde", PK 4+010 a 

5+300.  

 

A prestación obxecto do contrato non está excluído do ámbito de aplicación do LCSP xa 

que non figura en ningún dos supostos recollidos na sección segunda do capítulo I do título 

preliminar, como negocios e contratos excluídos. 

 

Ao contrato élle de aplicación a LCSP, xa que a Deputación provincial de Lugo, é unha das 

entidades recollidas no seu artigo 3.1.a. 

 

Trátase dun contrato administrativo de obras, recollido no artigo 13 LCSP, que establece: 

“Son contratos de obras aqueles que teñen por obxecto a realización dunha obra ou a execución de 

algún dos traballos enumerados no Anexo I ou a realización por calquera medio dunha obra que 

responda ás necesidades especificadas pola entidade do sector público contratante. Ademais destas 

prestacións, o contrato poderá comprender, no seu caso, a redacción do correspondente proxecto. 

(...) Por «obra» entenderase o resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñaría 

civil, destinado a cumprir por si mesmo unha función económica ou técnica, que teña por obxecto 

un ben inmoble”. 

 

Recóllese na cláusula primeira do prego de cláusulas administrativas, que se trata dun 

contrato administrativo, en aplicación do artigo 25 da LCSP, de obras, conforme á definición 

transcrita do artigo 13 da LCSP. 
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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. 

 

Efectuase contratación electrónica de acordo coa disposición adicional decimo sexta e 

concordantes da LCSP. 

 

O prezo do contrato enténdese adecuado para o seu efectivo cumprimento, e a estimación 

do mesmo é correcta xa que no proxecto redactado existe un apartado dedicado a xustificación de 

prezos, xunto con informe específico do Servizo de Vías e Obras. 

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

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

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

consonte aos 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.  

 

Motívase a elección do procedemento e sistema indicados, en atención a forma ordinaria 

que a estes efectos establece o artigo 131 da LCSP. En consideración ó indicado, así como en 

cumprimento do disposto polos artigos 145 e 146 da LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación 

reflíctense debidamente puntuados, na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas.  

 

O presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, segundo o estipulado no 

artigo 20 do LCSP, desenvolto, nas contías pola Orde HFP/1298/2017, do 26 de decembro, pola 

que se publican os límites dos distintos tipos de contratos a efectos da contratación do  sector 

público a partir do 1 de xaneiro de 2018. 
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Doutra banda, de conformidade co establecido no artigo 44 LCSP este contrato de obras, 

non é susceptible de recurso especial en materia de contratación ao ter un valor estimado inferior 

aos tres millóns de euros, polo que procedería a interposición dos recursos ordinarios previstos na 

Lei 39/2015, do 1 de outubro. 

 

Tendo en conta o previsto no artigo 99 da LCSP e dado que a natureza e obxecto do 

contrato o permite, non se prevé a realización independente de cada unha das súas partes mediante 

a división en lotes. A xustificación da non división en lotes consta na memoria xustificativa 

incorporada ao expediente. 

 

As obrigas que se deriven da presente contratación, segundo se recolle no informe da 

intervención xeral, de data 24/01/2019 financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 

4530.61955 por importe de 124.052,15 €, do vixente orzamento xeral.  

 

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 

Enxeñeiro de Camiños do Servizo de Vías e Obras, D. Héctor Diéguez Aranda, 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. 

 

Lembrar a aplicación das obrigas de publicidade e de remisión de información ao Tribunal 

de Contas e ao Rexistro de Contratos do Sector Público previstas nos artigos 63, 335 e 346 da 

LCSP, respectivamente.  

 



18 
 

Aos efectos do establecido no artigo 29 da LCSP recóllese no proxecto técnico un prazo de 

execución de 6 meses, sen prexuízo dos sistemas de suspensión e prórrogas de prazos de execución 

establecidos polo ordenamento xurídico. Neste caso o prazo de duración do contrato coincide co 

prazo de execución. 

 

Na Acta de reformulo previo, estendida con data 10 de xaneiro de 2019, reflexase 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, unicamente será preciso a 

ocupación dos terreos de dominio público correspondentes á vía provincial obxecto das obras. 

 

De acordo co establecido na lexislación vixente, a aprobación do prego de cláusulas 

administrativas particulares debe ir precedida dos informes de Secretaría ou, no seu caso, do titular 

do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico da Corporación e da Intervención. 

Neste caso a Secretaría conforma o presente informe consonte ao establecido no artigo 3.4 do RD 

128/2018 do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional. 

 

O órgano de contratación, que actúa en nome da Administración Pública da Deputación 

Provincial de Lugo, é a Xunta de Goberno no que se refire á aprobación do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, e de Prescricións Técnicas, así como para aprobación do gasto, a 

adxudicación, a interpretación, modificación e resolución do contrato, nos termos do artigo 59 

apartados 8 e 12 do ROD (Regulamento Orgánico da Deputación Provincial, publicado no BOP de 

10 de marzo de 2011): aplicable de acordo coa circular de Secretaría Xeral en funcións de data 2 de 

novembro de 2018, como consecuencia do acordo da conversión do acto administrativo adoptado 

en sesión plenaria do 26 de xuño de 2018 polo que se presta aprobación ao Regulamento Orgánico 

publicado no BOP nº 170 do 26 de xullo de 2018; nos restantes actos procedementais o órgano 

competente será o Sr. Presidente da Deputación Provincial. 

 

E canto procede informar, sen prexuízo de mellor criterio fundado en dereito. 
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Vista así mesmo a conformidade da Secretaria Xeral desta Deputación, propoño que pola 

Xunta de Goberno se adopten os seguintes acordos:  

 

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

técnico relativo á contratación das obras de: MONTERROSO.- Acondicionamiento LU-P-3305 

"Satrexas (N-640)-Ligonde", PK 4+010 A 5+300, 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 102.522,44 €, dos cales 21.529,71 € corresponden ao 

IVE (21%)”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

4.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

APROBACIÓN DO PROXECTO E CONTRATACIÓN DA OBRA DE: O VICEDO.- 

REHABILITACIÓN DE FIRME LU-P-6402 "VICEDO (LU-P-6404) - CRUZ DA 

PARDIÑEIRA- CRISTO DE PORTAPENA (LU-P-6406). RAMAL A LU-P-6401", PK 

12+870 A 16+870.  

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 
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“Visto o informe do Xefe do Servizo de Contratación e Fomento desta Deputación que 

dispón o seguinte:  

 

Antecedentes 

 

Acordo Plenario do 31 de outubro de 2017, polo que se aproba o Plan Extraordinario de 

Rehabilitación de Firmes de Vías Provinciais 2017-2019 (PERF 2017/19) 

 

Proxecto técnico relativo ao procedemento de contratación das obras identificadas como: O 

VICEDO.- Rehabilitación de firme LU-P-6402 "Vicedo (LU-P-6404) - Cruz da Pardiñeira - Cristo 

de Portapena (LU-P-6406). ramal a LU-P-6401", PK 12+870 A 16+870 redactado por Don Héctor 

Diéguez Aranda. 

 

Documento xustificativo da necesidade da contratación. 

 

Orde de inicio de procedemento de contratación. 

 

Solicitude de consignación orzamentaria  á Intervención Provincial. 

Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá na contratación das obras de 

referencia elaborados polo Servizo de Contratación da Excma. Deputación Provincial de Lugo. 

 

Informe de necesidades de recursos humanos e materiais adscritos a execución da obra. 

 

Memoria xustificativa. 

 

Lexislación aplicable 
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Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspón ao 

ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 

2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (en adiante LCSP). 

 

Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei 

de contratos das administracións públicas (RXLCAP). 

 

Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do réxime local (LRBRL). 

 

Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL). 

 

Real Decreto 773/2015, do 28 de agosto, polo que se modifican determinados preceptos do 

Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 

1098/2001, do 12 de outubro. 

 

Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenrola parcialmente a Lei 30/2007 de 

outubro, de Contratos do Sector Público. 

 

Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG). 

 

Lei 31/1995, de prevención de riscos laborais (LPRL) e os seus regulamentos. 

Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa (LXCA). 

 

Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e súa internacionalización.  

 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 

públicas. 
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Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común (LRXPAC), ata que, de acordo co establecido na disposición 

derradeira sétima da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

administracións públicas, produzan efectos as previsións relativas ao rexistro electrónico de 

apoderamentos, rexistro electrónico, punto de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo 

único electrónico, no relativo ás materias mencionadas. 

 

Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, ata 

que, de acordo co establecido na disposición derradeira sétima da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administracións públicas, produzan efectos as previsións 

relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro electrónico, punto de acceso xeral 

electrónico da Administración e arquivo único electrónico, no relativo ás materias mencionadas. 

 

Os artigos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, 

os números 1, 2 e 4 da disposición adicional primeira, a disposición adicional terceira, a 

disposición transitoria primeira, a disposición transitoria segunda, a disposición transitoria terceira 

e a disposición transitoria cuarta do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se 

desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos 

servizos públicos ata que, de acordo co establecido na disposición derradeira sétima da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, 

produzan efectos as previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro 

electrónico, punto de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo único electrónico, no 

relativo ás materias mencionadas- Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector 

Público (LRXSP). 

 

Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello. 

 

Restante normativa de xeral aplicación ou concordante aplicación. 
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Consideracións xurídica 

 

Incoase expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da obra O 

VICEDO.- Rehabilitación de firme LU-P-6402 "Vicedo (LU-P-6404)- Cruz da Pardiñeira - Cristo 

de Portapena (LU-P-6406). ramal a LU-P-6401", PK 12+870 A 16+870. 

 

A prestación obxecto do contrato non está excluído do ámbito de aplicación do LCSP  xa 

que non figura en ningún dos supostos recollidos na sección segunda do capítulo I do título 

preliminar, como negocios e contratos excluídos. 

 

Ao contrato élle de aplicación a LCSP, xa que a Deputación provincial de Lugo, é unha das 

entidades recollidas no seu artigo 3.1.a. 

 

Trátase dun contrato administrativo de obras, recollido no artigo 13 LCSP, que establece: 

“Son contratos de obras aqueles que teñen por obxecto a realización dunha obra ou a execución de 

algún dos traballos enumerados no Anexo I ou a realización por calquera medio dunha obra que 

responda ás necesidades especificadas pola entidade do sector público contratante. Ademais destas 

prestacións, o contrato poderá comprender, no seu caso, a redacción do correspondente proxecto. 

(...) Por «obra» entenderase o resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñaría 

civil, destinado a cumprir por si mesmo unha función económica ou técnica, que teña por obxecto 

un ben inmoble”. 

 

Recóllese na cláusula primeira do prego de cláusulas administrativas, que se trata dun 

contrato administrativo, en aplicación do artigo 25 da LCSP, de obras, conforme á definición 

transcrita do artigo 13 da LCSP. 

 

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

de contrato elixida. 

 

Efectuase contratación electrónica de acordo coa disposición adicional decimo sexta e 

concordantes da LCSP. 

 

O prezo do contrato enténdese adecuado para o seu efectivo cumprimento, e a estimación 

do mesmo é correcta  xa que no proxecto redactado existe un apartado dedicado a xustificación de 

prezos, xunto con informe específico do Servizo de Vías e Obras. 

 

O contrato adxudicarase mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto (con 

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

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

consonte aos 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.  

 

Motívase a elección do procedemento e sistema indicados, en atención a forma ordinaria 

que a estes efectos establece o artigo 131 da LCSP. En consideración ó indicado, así como en 

cumprimento do disposto polos artigos 145 e 146 da LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación 

reflíctense debidamente puntuados, na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas.  

 

O presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, segundo o estipulado no 

artigo 20 do LCSP, desenvolto, nas contías pola Orde HFP/1298/2017, do 26 de decembro, pola 

que se publican os límites dos distintos tipos de contratos a efectos da contratación do  sector 

público a partir do 1 de xaneiro de 2018. 

 

Doutra banda, de conformidade co establecido no artigo 44 LCSP este contrato de obras, 

non é susceptible de recurso especial en materia de contratación ao ter un valor estimado inferior 
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aos tres millóns de euros, polo que procedería a interposición dos recursos ordinarios previstos na 

Lei 39/2015, do 1 de outubro. 

 

Tendo en conta o previsto no artigo 99 da LCSP e dado que a natureza e obxecto do 

contrato o permite, non se prevé a realización independente de cada unha das súas partes mediante 

a división en lotes. A xustificación da non división en lotes consta na memoria xustificativa 

incorporada ao expediente. 

 

As obrigas que se deriven da presente contratación, segundo se recolle no informe da 

intervención xeral, de data 24/01/2019 financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 

4530.61955 por importe de 202.700,00 €, do vixente orzamento xeral.  

 

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 

Enxeñeiro de Camiños do Servizo de Vías e Obras, D. Héctor Diéguez Aranda, 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. 

 

Lembrar a aplicación das obrigas de publicidade e de remisión de información ao Tribunal 

de Contas e ao Rexistro de Contratos do Sector Público previstas nos artigos 63, 335 e 346 da 

LCSP, respectivamente.  

 

Aos efectos do establecido no artigo 29 da LCSP recóllese no proxecto técnico un prazo de 

execución de 6 meses, sen prexuízo dos sistemas de suspensión e prórrogas de prazos de execución 
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establecidos polo ordenamento xurídico. Neste caso o prazo de duración do contrato coincide co 

prazo de execución.  

 

Na Acta de reformulo previo, estendida con data 10 de xaneiro de 2019, reflexase 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, unicamente será preciso a 

ocupación dos terreos de dominio público correspondentes á vía provincial obxecto das obras. 

 

De acordo co establecido na lexislación vixente, a aprobación do prego de cláusulas 

administrativas particulares debe ir precedida dos informes de Secretaría ou, no seu caso, do titular 

do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico da Corporación e da Intervención. 

Neste caso a Secretaría conforma o presente informe consonte ao establecido no artigo 3.4 do RD 

128/2018 do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional. 

 

O órgano de contratación, que actúa en nome da Administración Pública da Deputación 

Provincial de Lugo, é a Xunta de Goberno no que se refire á aprobación do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, e de Prescricións Técnicas, así como para aprobación do gasto, a 

adxudicación, a interpretación, modificación e resolución do contrato, nos termos do artigo 59 

apartados 8 e 12 do ROD (Regulamento Orgánico da Deputación Provincial, publicado no BOP de 

10 de marzo de 2011): aplicable de acordo coa circular de Secretaría Xeral en funcións de data 2 de 

novembro de 2018, como consecuencia do acordo da conversión do acto administrativo adoptado 

en sesión plenaria do 26 de xuño de 2018 polo que se presta aprobación ao Regulamento Orgánico 

publicado no BOP nº 170 do 26 de xullo de 2018; nos restantes actos procedementais o órgano 

competente será o Sr. Presidente da Deputación Provincial. 

 

E canto procede informar, sen prexuízo de mellor criterio fundado en dereito. 
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Vista así mesmo a conformidade da Secretaria Xeral desta Deputación, propoño que pola 

Xunta de Goberno se adopten os seguintes acordos:  

 

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

técnico relativo á contratación das obras de: O VICEDO.- Rehabilitación de firme LU-P-6402 

"Vicedo (LU-P-6404) - Cruz da Pardiñeira - Cristo de Portapena (LU-P-6406). ramal a LU-P-

6401", PK 12+870 A 16+870, 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 202.700,00 €, dos cales 35.179,34 € corresponden ao 

IVE (21%)”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

5.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACION DA OBRA DE: XERMADE.- ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA 

LU-P-2204 “MOMÁN (LU-170)- LÍMITE PROVINCIAL A CORUÑA (AS PONTES) P.K. 

4+000 AL 7+000. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 
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“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento no que, entre outros, se conteñen 

os seguintes extremos:  

 

(...) 

 

Por acordo da Xunta de Goberno de data 28 de setembro de 2018, aprobouse o Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e 

procedemento de adxudicación con un orzamento de licitación de 604.661,04 € (IVE incluído), 

correspondente á obra: XERMADE.- Acondicionamento da estrada LU-P-2204 “Momán (LU-

170)- Límite provincial A Coruña (As Pontes) P.K. 4+000 AL 7+000. 

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 18 de outubro 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. 

 

En reunión celebrada pola Mesa de contratación con data 30 de novembro de 2018, deuse 

conta do informe da Unidade de Rexistro, no que constan as empresas presentadas, así como as 

datas na que presentaron as ofertas á contratación, e do Informe do Servizo de Contratación e 

Fomento en relación á presentación en prazo das ofertas recibidas para a obra XERMADE.- 

Acondicionamento da estrada LU-P-2204 “Momán (LU-170)- Límite provincial A Coruña (As 

Pontes) P.K. 4+000 AL 7+000 segundo anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector 

Público o 18 de outubro de 2018. A mesa acordou, por unanimidade, aceptar ditos informes na súa 

integridade e en consecuencia facelos seus, uníndose á Acta, e admitindo ás empresas presentadas. 

 

De seguido procédese á apertura e exame da documentación administrativa (sobre 1) 

presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente á obra citada, e non observándose 

deficiencias na mesma, acordase por unanimidade aceptalas a todas. 
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A continuación, de orde da Presidencia, procédese á apertura do sobre “2”, contendo a 

proposición para a licitación, co seguinte resultado:  

 

XERMADE.- ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIAL LU-P-2204 "MOMÁN (LU-170)-LÍMITE PROVINCIAL A CORUÑA (AS PONTES)” P.K. 4+000 AL 7+000  

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído)  604.661,04      MELLORAS 

VALOR ESTIMADO  499.719,87   04.941,17   DE IVE 

(partida 

independente) 

 MP. SIN IVE 2,38 MP 

CON 

IVE 

46,62 

CLASIFICACION EXIGIDA:    NO    MP. GX e BI 8,53   
PRAZO DE EXECUCION:  6   MAXIMO     

      24.985,99     
EMPRESAS / (GRUPO) (A)PRECIO(75) (B) MELLORAS (20) (C) P. 

DIVULGACIÓN 

(5) 

C

CRITERIO 

DESEMPATE 

% BAIXA TOTAL CUSTE 

OFERTA para 

calcular baixa 

desproporcionada 

(A-B) 
PREZO ( IVE 

incluído .- art 

102 ) 

Oferta (m 

CUNETA 

TRIANGULAR 

/M  //  CUSTE 

(€)  menos % 

baixa 

Oferta ( sen 

IVE) (MAX. 5% 

S/ V. 

Estimado 

lantel / 

Minusválidos 

46,62 % % 

1 CONSTRUCCIONES HNOS PICO YAÑEZ SL   391.826,46 € 155,00 4.682,51 3.000,00 € 3/1 4,80% 35,20% 387.143,95 € 

2 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   538.147,50 € 592,00 24.563,15 14.992,00 € 74/4 9,00% 1,00% 513.584,35 € 

3 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 452.588,40 € 592,00 20.657,88 0,00 € 46/1 74,85% 25,15% 431.930,52 € 

4 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU A 603.790,00 € 592,00 27.560,40 40.000,00 € 83/4 9,86% 0,14% 576.229,60 € 

5 CANTERAS ISIDRO OTERO SL   487.961,47 € 0,00 0,00 200,00 € 9/0 80,70% 19,30% 487.961,47 € 

6 HEBLATRI SL B 446.239,85 € 300,00 10.321,67 2.644,63 € 5/0 73,80% 26,20% 435.918,18 € 

7 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL B 471.635,62 € 200,00 7.272,72 1.322,32 € 31/1 78,00% 22,00% 464.362,90 € 

8 GRUPO BASCUAS 2008 SL   528.863,81 € 592,00 24.138,12 4.497,48 € 85/1 87,46% 12,54% 504.725,69 € 

9 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL C 479.633,11 € 592,00 21.891,56 1.499,16 € 189/3 79,32% 20,68% 457.741,55 € 

10 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL C 487.462,00 € 592,00 22.250,35 0,00 € 11/0 80,62% 19,38% 465.211,65 € 

11 AUDECA SLU   548.729,89 € 592,00 25.046,13 24.985,99 € 399/13 90,75% 9,25% 523.683,76 € 

12 CONSTRUCIONES LEONARDO MIGUÉLEZSL   453.978,69 € 10,00 350,02 100,00 € 49/1 75,08% 24,92% 453.628,67 € 

13 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   505.601,38 € 592,00 23.078,32 24.236,52 € 138/4 83,62% 16,38% 482.523,06 € 

14 CARFERLO SL   544.500,00 € 100,00 4.198,13 1.000,00 € 20/0 90,05% 9,95% 540.301,87 € 

 

Pola mesa obsérvase que algunhas das ofertas non inclúen no prezo o IVE, senón que 

distinguen entre base e importe de IVE en apartados separados. A mesa acorda aceptar as ofertas 

efectuando no mesmo acto a operación matemática que permite obter o prezo de acordo co 

establecido no artigo 102 da LCSP (IVE incluído). Aplícase o razoamento explicado no exemplo 

incluído no asunto primeiro. De seguido procédese, mediante aplicación informática Excel (folla de 

cálculo), á comprobación de si algunha oferta puidera considerarse desproporcionada ou anormal 



30 
 

consonte cos criterios establecidos no artigo 85 do RXLCAP, e de acordo co establecido no artigo 

149 LCSP, co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS 
OFERTA (A-B) 

 
  Oferta 

 MEDIA NOVA MEDIA 

1 CONSTRUCCIONES HNOS PICO YAÑEZ SL   387.143,95 € 
 474.467,55 461.684,16 

2 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   513.584,35 € 
 

  3 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 431.930,52 € 
 BAIXA TEMERARIA NOVA BAIXA 

4 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU A 576.229,60 € 
 427.020,80 415.515,74 

5 CANTERAS ISIDRO OTERO SL   487.961,47 € 
 

  6 HEBLATRI SL 
 

435.918,18 € 
 10% ARRIBA 

 7 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL B 464.362,90 € 
 521.914,31 

 
8 GRUPO BASCUAS 2008 SL   504.725,69 € 

 
  9 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL C 457.741,55 € 

 
Non se teñen en conta a efectos de 
cálculo de baixa desproporcionada por 
pertenza con outra empresa  a un mismo 
grupo: 10 

EXPLOTACIONES GALLEGAS SL C 465.211,65 € 
 

11 AUDECA SLU 
 

523.683,76 € 
 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU 

12 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL   453.628,67 € 
 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL 

13 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   482.523,06 € 
 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL 

14 CARFERLO SL   540.301,87 € 

    

A vista do anterior, observase que a oferta presentada pola mercantil Hnos Pico Yañez SL 

incorre en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa, polo que, a mesa acorda, que polo 

Servizo de Contratación e Fomento, se tramite a concesión da apertura do trámite de audiencia, ao 

contratista indicado, para que xustifique a súa oferta e se solicite o asesoramento e informes do 

Servizo correspondente. 

 

En reunión celebrada pola Mesa de Contratación en data 21 de decembro de 2018, dáse 

conta do informe do Servizo de Contratación e Fomento en relación co requirimento á empresa 

Hnos Pico Yañez SL, cuxa oferta incorre en baixa desproporcionada ou anormalmente baixa, no 

que entre outros, se conteñen os seguintes extremos: 

 

“(...) 
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A empresa Hnos Pico Yañez SL, presentou escrito, no prazo outorgado, renunciando a 

presentar xustificación. 

 

Doutra banda, entre as funcións da mesa de contratación, o artigo 22.f do RD 817/2009, de 

8 de maio, do Regulamento de desenvolvemento da Lei de Contratos do Sector público, en canto as 

funcións da mesa precisa “...Cuando entienda que alguna de las proposiciones podría ser calificada 

como anormal o desproporcionada, tramitará el procedimiento previsto al efecto por el artículo 

136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, y en vista de su resultado propondrá al órgano de 

contratación su aceptación o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo 

artículo”. 

 

De non presentarse xustificación da oferta presentada, non cabe a súa valoración e 

verificación da súa viabilidade, de modo que a execución da prestación que constitúe o obxecto do 

contrato queda garantido nos termos fixados nos pregos de condicións (ver acordo 21/2013, do 30 

de abril, do TAC de Aragón) e igualmente que naquela oferta desproporcionada ou anormal non 

existen prácticas restritivas de competencia.  

 

Neste sentido, e como recorda o TACRC, en resolución 217/2011, do 14 de novembro, no 

procedemento de xustificación da oferta non é suficiente unha afirmación, senón que se require 

unha explicación, que mal pode combaterse se non queda reflexada por escrito. 

 

Asemade debe terse en conta que a cualificación dunha oferta como desproporcionada ou 

anormal enténdese como presunta; presunción que se pode desmontar coa xustificación ou defensa 

das razóns que motivaron a presentación de tal proposición. Ao non aportarse naquel trámite 

xustificación algunha, permanece viva a presunción de temeridade (Resolución nº 385/2015, do 21 

de xullo de 2015 do Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais de Estremadura).  

 

Tendo en conta o anterior, infórmase á mesa, a xuízo do que subscribe, que procedería o 

seguinte: 
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Rexeitar, ao non presentar a xustificación da oferta desproporcionada ou anormal, a oferta 

da mercantil Construcciones Hnos Pico Yañez SL elevando ao órgano de contratación proposta de 

exclusión. 

 

Realizar a valoración do resto das ofertas admitidas, mediante aplicación informática Excel 

(folla de cálculo), das fórmulas matemáticas establecidas na cláusula 12 do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares reitor da execución da obra. 

 

E canto procede informar, se prexuízo e con sometemento a mellor criterio fundado en 

dereito. 

 

Pola Mesa, por unanimidade acordase aceptalo e en consecuencia facelo seu, unindo á 

presente Acta, polo que se procede á valoración do resto das ofertas, mediante aplicación 

informática Excel (folla de cálculo), das fórmulas matemáticas establecidas na cláusula 12 do 

Prego de Cláusulas Administrativas Particulares reitor da execución da obra. Unha vez feita a 

valoración, obtívose o seguinte resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

PRECIO (75) MELLORAS (20) P. DIVULGACIÓN (5) TOTAL 

Oferta Ptos 
Oferta (m cuneta 
triangular) 

Ptos 
Oferta 
(máximo 5% v. 
estimado) 

Ptos PUNTOS 

1 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   538.147,50 € 31,49 592,00 20,00 14.992,00 € 3,00 54,49 

2 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 452.588,40 € 71,99 592,00 20,00 0,00 € 0,00 91,99 

3 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU A 603.790,00 € 0,41 592,00 20,00 40.000,00 € 5,00 25,41 

4 CANTERAS ISIDRO OTERO SL   487.961,47 € 55,25 0,00 0,00 200,00 € 0,04 55,29 

5 HEBLATRI SL B 446.239,85 € 75,00 300,00 10,14 2.644,63 € 0,53 85,67 

6 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL B 471.635,62 € 62,98 200,00 6,76 1.322,32 € 0,26 70,00 

7 GRUPO BASCUAS 2008 SL   528.863,81 € 35,88 592,00 20,00 4.497,48 € 0,90 56,78 

8 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL C 479.633,11 € 59,19 592,00 20,00 1.499,16 € 0,30 79,49 

9 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL C 487.462,00 € 55,48 592,00 20,00 0,00 € 0,00 75,48 

10 AUDECA SLU   548.729,89 € 26,48 592,00 20,00 24.985,99 € 5,00 51,48 

11 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL   453.978,69 € 71,34 10,00 0,34 100,00 € 0,02 71,70 

12 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   505.601,38 € 46,90 592,00 20,00 24.236,52 € 4,85 71,75 

13 CARFERLO SL   544.500,00 € 28,48 100,00 3,38 1.000,00 € 0,20 32,06 
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A vista do anterior, a Mesa, por unanimidade, acorda que se eleve ao órgano de 

contratación a Acta e demais documentación para que, de acordo co establecido no artigo 150 da 

LCSP proceda á clasificación por orde decrecente das propostas e requira ao licitador que 

presentara a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de 10 días hábiles presente a 

documentación establecida na cláusula 17 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares 

reitor da contratación da obra. 

 

Tendo en conta o acordado pola Mesa de Contratación, pola Presidencia, en data 18 de 

xaneiro de 2019 adoptouse a seguinte Resolución:  

 

“(...) 

 

Rexeitar, ao non presentar a xustificación da oferta desproporcionada ou anormal, a oferta 

da mercantil Construcciones Hnos Pico Yañez SL elevando ao órgano de contratación proposta de 

exclusión. 

 

Clasificar, por orde decrecente, as propostas presentadas e non declaradas 

desproporcionadas ou anormais de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP, co seguinte 

resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 91,99 

2 HEBLATRI SL B 85,67 

3 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL C 79,49 

4 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL C 75,48 

5 ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA   71,75 

6 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ SL   71,70 

7 TA ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL B 70,00 

8 GRUPO BASCUAS 2008 SL   56,78 

9 CANTERAS ISIDRO OTERO SL   55,29 

10 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL   54,49 

11 AUDECA SLU   51,48 

12 CARFERLO SL   32,06 

13 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU A 25,41 
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Requirir ao contratista OVISA Pavimentos y Obras SLU por ser a oferta máis vantaxosa, 

para que, no prazo de 10 días hábiles, presente a documentación establecida na Cláusula 17 do 

Prego de Cláusulas Administrativas Particulares polo que se rexe a contratación destas obras.” 

 

Por escrito con rexistro de saída de data 24 de xaneiro de 2019 foille notificado á mercantil 

Hnos Pico Yañez SL a Resolución da Presidencia de data 18 de xaneiro de 2019, pola que se 

exclúe da clasificación e por ende da licitación, ao non presentar a xustificación da oferta 

desproporcionada ou anormal. 

 

Por escrito con rexistro de saída de data 24 de xaneiro de 2019 foi requirida a mercantil 

OVISA Pavimentos y Obras SLU, para que presentase a documentación establecida na cláusula 17 

do Prego e a garantía definitiva por importe de 18.702,00 euros; documentación que foi achegada 

en tempo e forma. 

 

En consecuencia e segundo o establecido no Prego de CAP polo que se rexe a contratación 

da obra, e unha vez emitido informe de fiscalización favorable polo Servizo de Intervención 

procede, a xuízo do que subscribe, que de acordo co establecido no art. 150 da LCSP polo Órgano 

de Contratación se adopte o seguinte acordo: 

 

Adxudicar a execución da obra XERMADE.- Acondicionamento da estrada LU-P-2204 

“Momán (LU-170)- Límite provincial A Coruña (As Pontes) P.K. 4+000 AL 7+000, conforme ao 

proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno en data 28 de setembro de 2018, á mercantil 

OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU, representada por D. Juan Sanmartín Ferreiro , no prezo 

de 452.588,40 dos que 78.548,40 € son de IVE; unha mellora de obra consistente en lonxitude de 

cuneta revestida de formigón a executar a partir do P.K. 4+00 na marxe esquerda de 592 metros, 

coas características definidas na cláusula 12.2 do prego de CAP; e un programa de divulgación e 

posta en valor das obras executadas por importe de (0) cero euros e un prazo de execución de 6 

meses. 



 
 
 

35 
 

 

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 211.f da LCSP, e polo tanto terán 

esta condición as seguintes: o importe adicado ao programa de divulgación e posta en valor das 

obras executadas así como as melloras ofertadas, de acordo co establecido na cláusula 22.3 do 

PCAP. 

 

Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo de 

acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

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. 

 

E canto procede informar, sen prexuízo e con sometemento a mellor criterio fundado en 

dereito. 

 

Esta Presidencia, a vista do expediente tramitado e unha vez fiscalizado o gasto pola 

Intervención, propón á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo: 

 

1º.- Adxudicar a execución da obra XERMADE.- Acondicionamento da estrada LU-P-

2204 “Momán (LU-170)- Límite provincial A Coruña (As Pontes) P.K. 4+000 AL 7+000 conforme 

ao proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno en data 28 de setembro de 2018, á mercantil 

OVISA Pavimentos y Obras SLU, representada por D. Juan Sanmartín Ferreiro, no prezo de 

452.588,40 dos que 78.548,40 € son de IVE; unha mellora de obra consistente en lonxitude de 

cuneta revestida de formigón a executar a partir do P.Q. 4+00 na marxe esquerda de 592 metros, 
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coas características definidas na cláusula 12.2 do prego de CAP; e un programa de divulgación e 

posta en valor das obras executadas por importe de (0) cero euros e un prazo de execución de 6 

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 211.f da LCSP, e polo tanto terán 

esta condición as seguintes: o importe adicado ao programa de divulgación e posta en valor das 

obras executadas así como as melloras ofertadas, de acordo co establecido na cláusula 22.3 do 

PCAP. 

 

Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

2º.- Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo 

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

3º.- Facultar á Presidencia para asinar o documento administrativo contractual. 

 

4º.- 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”. 

 

A Xunta de Goberno por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

6.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACION DA OBRA DE: A FONSAGRADA.- ACONDICIONAMENTO LU-P-

1901 “FONSAGRADA (LU-530)- NAVIA (LU-722) P.K. 0+000 AL 4+350. 
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Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento no que, entre outros, se conteñen 

os seguintes extremos:  

 

“(...) 

 

Por acordo da Xunta de Goberno de data 8 de outubro de 2018, aprobouse o Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e 

procedemento de adxudicación con un orzamento de licitación de 780.000,00 € (IVE incluído), 

correspondente á obra: A FONSAGRADA.- Acondicionamento LU-P-1901 “Fonsagrada (LU-

530)- Navia (LU-722) P.K. 0+000 AL 4+350. 

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 18 de outubro 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. 

 

En reunión celebrada Pola Mesa de contratación con data 30 de novembro de 2018 deuse 

conta do informe da Unidade de Rexistro, no que constan as empresas presentadas, así como as 

datas na que presentaron as ofertas á contratación, e do Informe do Servizo de Contratación en 

relación á presentación en prazo das ofertas recibidas para a obra A FONSAGRADA.- 

Acondicionamento LU-P-1901 “Fonsagrada (LU-530)- Navia (LU-722) P.K. 0+000 AL 4+350, 

segundo anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 18 de outubro de 

2018. A mesa acordou, por unanimidade, aceptar ditos informes na súa integridade e en 

consecuencia facelos seus, uníndose á Acta, e admitindo ás empresas presentadas. 

 

De seguido procédese á apertura e exame  da documentación administrativa (sobre 1) 

presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente á obra citada, observándose 

deficiencias na mesma, no sentido que as declaracións responsables das mercantís Aglomerados y 
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Construcciones Valdeorras SL, Desarrollos Y Metas SAL, Hnos Pico Yañez SL, Heblatri SL e 

T.A. Isidro Hnos Blanco Trigo SL no se axustan ao modelo anexo ao PCAP, xa que nas mesmas 

non se indica que se esta en posesión da clasificación esixida e indicada no PCAP (G-4-B/2 e A-2-

B/2) e que segundo o modelo establece: “(...) 3.Que estou en posesión (que a persoa xurídica á que 

represento esta en posesión) da clasificación esixida de acordo co establecido neste prego de CAP 

(...)”, polo que a mesa acordou, tendo en conta o establecido na cláusula 16 do PCAP e de 

conformidade co artigo 140 da LCSP e artigo 81 do RXLC, requirir e concederlles ás indicadas 

licitadoras, un prazo de 3 días hábiles, para que saneen o erro apreciado. Así mesmo a mesa 

acordou non efectuar a apertura dos sobres “B” relativos á oferta económica, en tanto as empresas 

indicadas non acheguen a declaración responsable nos termos indicados no PCAP, xa que é 

necesario estar en posesión da clasificación esixida no PCAP (G-4-B/2 e A-2-B/2). 

 

En reunión celebrada pola Mesa de Contratación en data 21 de decembro de 2018, dáse 

conta do Informe do Servizo de Contratación en relación ao requirimento feito ás empresas 

Aglomerados y Construcciones Valdeorras SL, Desarrollos y Metas SAL, Hnos Pico Yañez SL, 

Heblatri SL e T.A. Isidro Hnos Blanco Trigo SL, en virtude do acordo da Mesa en data 30 de 

novembro de 2018, que non achegaran a declaración responsable do xeito indicado no PCAP, no 

que entre outros consta “....As empresas Aglomerados y Construcciones Valdeorras SL, 

DesarrolloS y Metas SL, Heblatri SL e T.A. Isidro Hnos Blanco Trigo SL, achegaron a 

documentación requirida, polo que, tendo en conta o anterior, a xuízo do que subscribe, procedería 

admitilas, a excepción da mercantil Hnos Pico Yañez SL e que se prosiga coa apertura dos sobres 2 

referidos á oferta económica para a obra sinalada, agás o sobre B da mercantil Hnos Pico Yañez 

SL, ao non achegar a declaración responsable de forma correcta por non estar en posesión, segundo 

o seu escrito, da clasificación esixida no PCAP”. 

 

A mesa acorda, por unanimidade, aceptar dito informe na súa integridade e, en 

consecuencia, facelo seu, excluíndo á mercantil Hnos Pico Yañez SL, ao non presentar a 

declaración responsable correcta, (clasificación requerida), uníndose á presente Acta e admitindo ás 

empresas presentadas. 
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A continuación, de orde da Presidencia, procédese á apertura do sobre “2”, das empresas 

admitidas, contendo a proposición para a licitación, co seguinte resultado:  

 

A FONSAGRADA.- ACONDICIONAMENTO LU-P-1901 “FONSAGRADA (LU-530)-NAVIA (LU-722)”, P.K. 0+000 – 4+350 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
 

780.000,00   
   

MELLORAS 

VALOR ESTIMADO 
 

644.628,10   135.371,90   

DE IVE 
(partida 
independente) 

 
IMP. SIN IVE 37,84 

IMP 
CON 

IVE 54,49 

CLASIFICACION EXIGIDA:   
 

G-4-B // A-2-B 
   

IMP. GX e BI 45,03 
  PRAZO DE EXECUCION:    

 
12 

  

MAXIMO 

    
      

32.231,41 

    

EMPRESAS / (GRUPO) 

(A)   PRECIO  
(75) 

(B)     MELLORAS (20) 
(C)    P. 

DIVULGACIÓN 
(5) 

CRITERIO 
DESEMPATE 

% BAIXA 

TOTAL CUSTE 
OFERTA (para 
calcular baixa 

desproporcionada) 
(A-B) 

PREZO   ( IVE 
incluído .- art 
102 ) 

Oferta (m 
barreira 
seguridade) 

€/M  //  CUSTE 
(€)  menos % 
baixa 

Oferta ( sen 
IVE) (MAX. 5% 
S/ V. 
Estimado 

Plantel / 
Minusválidos 

54,49 % % 

1 
AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES 
VALDEORRAS SA 

  689.520,00 € 0,00 0,00 0,00 € 1/40 
88,40% 11,60% 689.520,00 € 

2 DESARROLLOS Y METAS SL 
 

635.237,90 € 70,00 3.106,37 250,00 € 0/22 81,44% 18,56% 632.131,53 € 

3 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 593.263,00 € 0,00 0,00 0,00 € 1/46 76,06% 23,94% 593.263,00 € 

4 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU A 780.000,00 € 1.555,00 84.731,95 30.000,00 € 4/183 100,00% 0,00% 695.268,05 € 

5 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL   734.526,00 € 0,00 0,00 200,00 € 1/49 94,17% 5,83% 734.526,00 € 

6 HEBLATRI SL B 655.200,00 € 350,00 16.020,06 1.322,32 € 0/5 84,00% 16,00% 639.179,94 € 

7 T.A. ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL B 717.600,00 € 200,00 10.026,16 991,74 € 1/31 92,00% 8,00% 707.573,84 € 

8 GRUPO BASCUAS 2008 SL   686.399,99 € 458,00 21.961,65 5.161,38 € 1/85 88,00% 12,00% 664.438,34 € 

9 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL C 604.974,00 € 0,00 0,00 0,00 € 0/11 77,56% 22,44% 604.974,00 € 

10 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL C 615.743,00 € 171,77 7.388,58 1.933,88 € 3/189 78,94% 21,06% 608.354,42 € 

11 CONSTRUCCIONES CARBALLEIRA SL   657.618,00 € 500,00 22.970,26 4.958,68 € 0/15 84,31% 15,69% 634.647,74 € 

 

Pola mesa obsérvase que algunhas das ofertas non inclúen no prezo o IVE, senón que 

distinguen entre base e importe de IVE en apartados separados, concretamente a oferta da mercantil 

Desarrollos y Metas SL. A mesa acorda aceptar as ofertas efectuando no mesmo acto a operación 

matemática que permite obter o prezo de acordo co establecido no artigo 102 da LCSP (IVE 

incluído). Este dato cotéxase como consecuencia dunha simple operación matemática e ademais o 

IVE correspondente ao prezo real constátase co exemplo que segue: (prezo 100.000,00; IVE: 

21.000,00; o prezo segundo o artigo 102 LCSP sería 121.000,00).  
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De seguido procédese, mediante aplicación informática Excel (folla de cálculo), á 

comprobación de si algunha oferta puidera considerarse desproporcionada ou anormal consonte cos 

criterios establecidos no artigo 85 do RXLCAP, e de acordo co establecido no artigo 149 LCSP, co 

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS 
OFERTA (A-B) 

 
  Oferta 

 MEDIA NOVA MEDIA 

1 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS SA   689.520,00 € 
 649.085,07 

 
2 DESARROLLOS Y METAS SL   632.131,53 € 

 
  3 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 593.263,00 € 

 BAIXA TEMERARIA NOVA BAIXA 

4 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU A 695.268,05 € 
 584.176,56 

 
5 CONSTRUCCIONES HNOS PICO YAÑEZ SL   0,00 € 

 
  6 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL   734.526,00 € 

 10% ARRIBA 
 7 HEBLATRI SL B 639.179,94 € 

 713.993,58 
 

8 T.A. ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL B 707.573,84 € 
 

  9 GRUPO BASCUAS 2008 SL   664.438,34 € 
 

Non se teñen en conta a efectos de 
cálculo de baixa desproporcionada por 
pertenza con outra empresa  a un mesmo 
grupo: 10 

EXPLOTACIONES GALLEGAS SL C 604.974,00 € 
 

11 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL C 608.354,42 € 
 

PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU 

12 CONSTRUCCIONES CARBALLEIRA SL   634.647,74 € 
 

T.A. ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL 

     
FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL 

 

A vista do anterior, observase que ningunha das ofertas incorre en baixa desproporcionada 

ou anormal, polo que se procede á valoración das ofertas mediante aplicación informática Excel 

(folla de cálculo), das fórmulas matemáticas establecidas na cláusula 12 do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares reitor da execución da obra. Unha vez feita a valoración, obtívose o 

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) PRECIO (75) MELLORAS (20) P. DIVULGACIÓN (5) TOTAL 

Oferta Ptos Oferta (m 
barreira 
seguridade) 

Ptos Oferta 
(máximo 5% v. 
estimado) 

Ptos PUNTOS 

1 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS SA  689.520,00 € 36,34 0,00 0,00 0,00 € 0,00 36,34 

2 DESARROLLOS Y METAS SL  635.237,90 € 58,14 70,00 0,90 250,00 € 0,04 59,08 

3 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 593.263,00 € 75,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 75,00 

4 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU A 780.000,00 € 0,00 1.555,00 20,00 30.000,00 € 5,00 25,00 

5 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL  734.526,00 € 18,26 0,00 0,00 200,00 € 0,03 18,29 

6 HEBLATRI SL B 655.200,00 € 50,12 350,00 4,50 1.322,32 € 0,22 54,84 

7 T.A. ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL B 717.600,00 € 25,06 200,00 2,57 991,74 € 0,17 27,80 

8 GRUPO BASCUAS 2008 SL  686.399,99 € 37,59 458,00 5,89 5.161,38 € 0,86 44,34 

9 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL C 604.974,00 € 70,30 0,00 0,00 0,00 € 0,00 70,30 

10 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL C 615.743,00 € 65,97 171,77 2,21 1.933,88 € 0,32 68,50 

11 CONSTRUCCIONES CARBALLEIRA SL  657.618,00 € 49,15 500,00 6,43 4.958,68 € 0,83 56,41 
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Tendo en conta o que antecede, a Mesa, por unanimidade, acorda que se eleve ao órgano de 

contratación a Acta e demais documentación  para que, de acordo co establecido no artigo 150 da 

LCSP proceda á clasificación por orde decrecente das propostas e requira ao licitador que 

presentara a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de 10 días hábiles presente a 

documentación establecida na cláusula 17 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares 

reitor da contratación da obra. 

 

Atendendo ao acordado pola Mesa de Contratación, pola Presidencia, en data 18 de xaneiro 

de 2019 adoptouse a seguinte Resolución:  

 

“(...) 

 

Excluír da licitación á mercantil Hnos Pico Yañez SL, ao non presentar a declaración 

responsable indicando que está en posesión da clasificación empresarial requirida no PCAP e no 

PPT. 

 

Clasificar, por orde decrecente, as propostas admitidas e non declaradas desproporcionadas 

ou anormais de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP, co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 OVISA PAVIMENTOS Y OBRAS SLU A 75,00 

2 EXPLOTACIONES GALLEGAS SL C 70,30 

3 FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA SL C 68,50 

4 DESARROLLOS Y METAS SL  59,08 

5 CONSTRUCCIONES CARBALLEIRA SL 
 

56,41 

6 HEBLATRI SL B 54,84 

7 GRUPO BASCUAS 2008 SL 
 

44,34 

8 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS SA  36,34 

9 T.A. ISIDRO HNOS BLANCO TRIGO SL B 27,80 

10 PROBISA VÍAS Y OBRAS SLU A 25,00 

11 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO SL 
 

18,29 
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Requirir ao contratista OVISA Pavimentos y Obras SLU por ser a oferta máis vantaxosa, 

para que, no prazo de 10 días hábiles, presente a documentación establecida na Cláusula 17 do 

Prego de Cláusulas Administrativas Particulares polo que se rexe a contratación destas obras. 

 

Por escrito con rexistro de saída de data 24 de xaneiro de 2019 foille notificado á  mercantil 

Hnos Pico Yañez SL a Resolución da Presidencia de data 18 de xaneiro de 2019, pola que se 

exclúe da clasificación e por ende da licitación, ao non presentar a declaración responsable 

indicando que está en posesión da clasificación empresarial requerida no PCAP e no PPT. 

 

Por escrito con rexistro de saída de data 24 de xaneiro de 2019 foi requirida a mercantil 

OVISA Pavimentos y Obras SLU, para que presentase a documentación establecida na cláusula 17 

do Prego e a garantía definitiva por importe de 24.515,00 euros; documentación que foi achegada 

en tempo e forma. 

 

En consecuencia e segundo o establecido no Prego de CAP polo que se rexe a contratación 

da obra, e unha vez emitido informe de fiscalización favorable polo Servizo de Intervención 

procede, a xuízo do que subscribe, que de acordo co establecido no art. 150 da LCSP polo Órgano 

de Contratación se adopte o seguinte acordo: 

 

Adxudicar a execución da obra A FONSAGRADA.- Acondicionamento LU-P-1901 

“Fonsagrada (LU-530)- Navia (LU-722) P.K. 0+000 AL 4+350, conforme ao proxecto técnico 

aprobado pola Xunta de Goberno en data 8 de outubro de 2018, á mercantil OVISA Pavimentos y 

Obras SLU, representada por D. Juan Sanmartín Ferreiro, no prezo de 593.263,00 dos que 

102.963,00 € son de IVE; unha mellora de obra consistente en lonxitude de barreira de seguridade, 

coas características definidas na cláusula 12.2 do prego de CAP de (0) metros; e un programa de 

divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de (0) cero euros e un prazo de 

execución de 12 meses. 
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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 211.f da LCSP, e polo tanto terán 

esta condición as seguintes: o importe adicado ao programa de divulgación e posta en valor das 

obras executadas así como as melloras ofertadas, de acordo co establecido na cláusula 22.3 do 

PCAP. 

 

Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo de 

acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

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. 

 

E canto procede informar, sen prexuízo e con sometemento a mellor criterio fundado en 

dereito. 

 

Esta Presidencia, a vista do expediente tramitado e unha vez fiscalizado o gasto pola 

Intervención, propón á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo: 

 

1º.- Adxudicar a execución da obra A FONSAGRADA.- Acondicionamento LU-P-1901 

“Fonsagrada (LU-530)- Navia (LU-722) P.K. 0+000 AL 4+350, conforme ao proxecto técnico 

aprobado pola Xunta de Goberno en data 8 de outubro de 2018, á mercantil OVISA Pavimentos y 

Obras SLU, representada por D. Juan Sanmartín Ferreiro, no prezo de 593.263,00 dos que 

102.963,00 € son de IVE; unha mellora de obra consistente en lonxitude de barreira de seguridade, 

coas características definidas na cláusula 12.2 do prego de CAP de (0) metros; e un programa de 



44 
 

divulgación e posta en das obras executadas por importe de (0) cero euros e un prazo de execución 

de 12 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 211.f da LCSP, e polo tanto terán 

esta condición as seguintes: o importe adicado ao programa de divulgación e posta en valor das 

obras executadas así como as melloras ofertadas, de acordo co establecido na cláusula 22.3 do 

PCAP. 

 

Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

2º.- Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo 

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

3º.- Facultar á Presidencia para asinar o documento administrativo contractual. 

 

4º.- 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”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

7.- PROPOSTA EN RELACIÓN CO EXPEDIENTE TRAMITADO PARA A 

ADXUDICACION DA OBRA DE: LUGO.- MANTEMENTO DE CANILES E 

EDIFICACIÓNS EXISTENTES E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓNS E INSTALACIÓNS 

DA PROTECTORA DE ANIMAIS DE LUGO.  
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Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento no que, entre outros, se conteñen 

os seguintes extremos:  

 

(...) 

 

Por acordo da Xunta de Goberno de data 19 de outubro de 2018, aprobouse o Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, proxecto técnico, expediente de contratación e 

procedemento de adxudicación con un orzamento de licitación de 314.270,31 € (IVE incluído), 

correspondente á obra: LUGO.- Mantemento de caniles e edificacións existentes e ampliación de 

edificacións e instalacións da protectora de animais de Lugo. 

 

Por anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 2 de novembro 

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. 

 

En reunión celebrada Pola Mesa de contratación con data 21 de decembro de 2018 deuse 

conta do informe da Unidade de Rexistro, no que constan as empresas presentadas, así como as 

datas na que presentaron as ofertas á contratación, e do Informe do Servizo de Contratación en 

relación á presentación en prazo das ofertas recibidas para a obra LUGO.- Mantemento de caniles e 

edificacións existentes e ampliación de edificacións e instalacións da protectora de animais de 

Lugo. 

 

Segundo anuncio publicado na plataforma de Contratación do Sector Público o 2 de 

novembro de 2018. A mesa acordou, por unanimidade, aceptar ditos informes na súa integridade e 

en consecuencia facelos seus, uníndose á Acta, e admitindo ás empresas presentadas. 
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De seguido procédese á apertura e exame da documentación administrativa (sobre 1) 

presentada polas empresas admitidas á licitación correspondente á obra citada, e non observándose 

deficiencias na mesma, acordase por unanimidade aceptalas a todas. 

 

A continuación, de orde da Presidencia, procédese á apertura do sobre “2”, contendo a 

proposición para a licitación, co seguinte resultado:  

 

LUGO.- PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE MANTEMENTO DE CANILES E EDIFICACIÓNS EXISTENTES E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓNS E INSTALACIÓNS DA PROTECTORA DE 
ANIMAIS DE LUGO. 

ORZAMENTO BASE LICITACIÓN (IVE incluído) 
 

314.270,31   
    

VALOR ESTIMADO 
 

259.727,53   54.542,78   

DE IVE 
(partida 
independente) 

     CLASIFICACION EXIGIDA:   
 

NO 
       PRAZO DE EXECUCION:    

 
6 SEMANAS 

  
MAXIMO 

    
      

12.986,38 
    

EMPRESAS / (GRUPO) 

(A)   PRECIO  
(80) 

(B)     MELLORAS (15) 
(C)    P. 

DIVULGACIÓN 
(5) 

CRITERIO 
DESEMPATE 

% BAIXA 
TOTAL CUSTE 
OFERTA (para 
calcular baixa 

desproporcionada) 
(SOLO PREZO) 

PREZO   ( IVE 
incluído .- art 

102 ) 

1, 
AUMENTO 
GARANTÍA 
(MAX. 24)        
(8 PTOS) 

2, REDUCCIÓN 
EXECUCIÓN 

(MAX 30 dias)        
(7 PTOS) 

Oferta ( sen 
IVE) (MAX. 5% 

S/ V. 
Estimado 

Plantel / 
Minusválidos 

% % 

1 FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN   298.466,37 € 24,00 30,00 12.986,38 € 1/67 94,97% 5,03% 298.466,37 € 

2 PERALTE SA   270.272,47 € 24,00 30,00 0,00 € 0/8 86,00% 14,00% 270.272,47 € 

3 OBRAS GALLAECIA SL   274.832,46 € 24,00 30,00 12.986,38 € 0/13 87,45% 12,55% 274.832,46 € 

 

De seguido procédese, mediante aplicación informática Excel (folla de cálculo), á 

comprobación de si algunha oferta puidera considerarse desproporcionada ou anormal consonte cos 

criterios establecidos no PCAP, no artigo 85 do RXLCAP, e de acordo co establecido no artigo 149 

LCSP, co seguinte resultado: 

 

EMPRESAS OFERTA (PREZO)   

Oferta  MEDIA 

1 FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN  298.466,37 €  281.190,43 

2 PERALTE SA  270.272,47 €   

3 OBRAS GALLAECIA SL  274.832,46 €  BAIXA TEMERARIA 

     253.071,39 

      

     10% ARRIBA 
     309.309,48 

 

A vista do anterior, observase que ningunha das ofertas incorre en baixa desproporcionada 

ou anormal, polo que se procede á valoración das ofertas mediante aplicación informática Excel 

(folla de cálculo), das fórmulas matemáticas establecidas na cláusula 12 do Prego de Cláusulas 
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Administrativas Particulares reitor da execución da obra. Unha vez feita a valoración, obtívose o 

seguinte resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 

PRECIO (80) MELLORAS (15) P. DIVULGACIÓN (5) TOTAL 

Oferta Ptos 

Aumento 
Prazo 

Garantía 
(max 24) (8 

ptos) 

ptos 

Reducción 
execución (max 
2 semanas) (7 

ptos) 

Ptos 
Oferta 

(máximo 5% 
v. estimado) 

Ptos PUNTOS 

1 FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN   298.466,37 € 28,74 24,00 8,00 30,00 7,00 12.986,38 € 5,00 40,74 

2 PERALTE SA   270.272,47 € 80,00 24,00 8,00 30,00 7,00 0,00 € 0,00 87,00 

3 OBRAS GALLAECIA SL   274.832,46 € 71,71 24,00 8,00 30,00 7,00 12.986,38 € 5,00 83,71 

 

En base ao que antecede, a Mesa, por unanimidade, acorda que se eleve ao órgano de 

contratación a Acta e demais documentación para que, de acordo co establecido no artigo 150 da 

LCSP proceda á clasificación por orde decrecente das propostas e requira ao licitador que 

presentara a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de 10 días hábiles presente a 

documentación establecida na cláusula 17 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares 

reitor da contratación da obra. 

 

Tendo en conta o acordado pola Mesa de Contratación, pola Presidencia, en data 18 de 

xaneiro de 2019 adoptouse a seguinte Resolución:  

 

“(...) 

 

Clasificar, por orde decrecente, as propostas presentadas e non declaradas 

desproporcionadas ou anormais de acordo co establecido no artigo 150 da LCSP, co seguinte 

resultado: 

 

EMPRESAS   / (GRUPO) 
TOTAL 

PUNTOS 

1 PERALTE SA   87,00 

2 OBRAS GALLAECIA SL   83,71 

3 FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN   40,74 
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Requirir ao contratista PERALTE SA por ser a oferta máis vantaxosa, para que, no prazo 

de 10 días hábiles, presente a documentación establecida na Cláusula 17 do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares polo que se rexe a contratación destas obras. 

 

Por escrito con rexistro de data 24 de xaneiro de 2019 foi requirida a mercantil PERALTE 

SA, para que presentase a documentación establecida na cláusula 17 do Prego e a garantía 

definitiva por importe de 11.168,28 euros; documentación que foi achegada en tempo e forma ( o 

PCAP prevé un trámite de subsanación polo tanto de 3 días hábiles dentro do que se achega a 

documentación complementaria, nesa mesma cláusula). 

 

En consecuencia e segundo o establecido no Prego de CAP polo que se rexe a contratación 

da obra, e unha vez emitido informe de fiscalización favorable polo Servizo de Intervención 

procede, a xuízo do que subscribe, que de acordo co establecido no art. 150 da LCSP polo Órgano 

de Contratación se adopte o seguinte acordo: 

 

Adxudicar a execución da obra LUGO.- Mantemento de caniles e edificacións existentes e 

ampliación de edificacións e instalacións da protectora de animais de Lugo, conforme ao proxecto 

técnico aprobado pola Xunta de Goberno en data 19 de octubre de 2018, á mercantil PERALTE 

SA, representada por D. Alfredo Rodriguez Álvarez, no prezo de 270.272,47 (IVE incluído) 

223.365,68 € e 46.906,79 de IVE; un aumento no prazo de garantía en vinte catro meses; 24 meses 

por encima do mínimo obrigatorio de 12 meses, un total de 36 meses e unha redución do prazo de 

execución de 30 días; un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas  por 

importe de cero(0) euros e un prazo de execución de 5 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 211.f da LCSP, e polo tanto terán 

esta condición as seguintes: o importe adicado ao programa de divulgación e posta en valor das 
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obras executadas así como as melloras ofertadas, de acordo co establecido na cláusula 22.3 do 

PCAP. 

 

Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo de 

acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

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. 

 

E canto procede informar, sen prexuízo e con sometemento a mellor criterio fundado en 

dereito. 

 

Esta Presidencia, a vista do expediente tramitado e unha vez fiscalizado o gasto pola 

Intervención, propón á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo: 

 

1º.- Adxudicar a execución da obra LUGO.- Mantemento de caniles e edificacións 

existentes e ampliación de edificacións e instalacións da protectora de animais de Lugo, conforme 

ao proxecto técnico aprobado pola Xunta de Goberno en data 19 de octubre de 2018, á mercantil 

PERALTE SA, representada por D. Alfredo Rodriguez Álvarez, no prezo de 270.272,47 dos cales 

46.906,79 € son de IVE; un aumento no prazo de garantía en vinte catro meses; 24 meses por 

encima do mínimo obrigatorio de 12 meses e unha redución do prazo de execución de 30 días, e un 

programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por importe de cero(0) euros e un 

prazo de execución de 5 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 
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carácter de obrigas contractuais esenciais aos efectos do artigo 211.f da LCSP, e polo tanto terán 

esta condición as seguintes: o importe adicado ao programa de divulgación e posta en valor das 

obras executadas así como as melloras ofertadas, de acordo co establecido na cláusula 22.3 do 

PCAP. 

 

Constitúe condición esencial de execución, nos termos do artigo 216 da LCSP, o 

pagamento aos subcontratistas nos termos da cláusula 22.2 do PCAP. 

 

2º.- Requirir o adxudicatario para a formalización do contrato en documento administrativo 

de acordo co establecido no art. 153 da LCSP. 

 

3º.- Facultar á Presidencia para asinar o documento administrativo contractual. 

 

4º.- 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”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

8.- DECLARACIÓN DE DESERTO DO PROCEDEMENTO ABERTO DE 

CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DA RENOVACIÓN DAS LICENCIAS DE 

SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE POSTOS DE TRABALLO DA 

DEPUTACIÓN DE LUGO.  

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe xurídico do 6 de febreiro do 2019, co teor literal seguinte: 
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Incoase expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación da 

subministración da renovación das licencias de software antivirus para equipos de postos de 

traballo da Deputación de Lugo.  

 

O obxecto do contrato non está excluído do ámbito de aplicación do LCSP, xa que non 

figura en ningún dos supostos recollidos no seu artigo 4. 

 

Ao contrato élle de aplicación o LCSP, xa que a Deputación provincial de Lugo é unha das 

entidades recollidas no seu artigo 3.1.a. 

 

O contrato definido ten a cualificación de contrato de subministración, de acordo co artigo 

16 da LCSP, ao conformar o seu obxecto a adquisición de produtos. 

 

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

esixencias legais sinaladas e adáptanse á normativa aplicable. Recollen, con carácter xeral, os 

aspectos que son de contido obrigatorio, segundo o disposto no 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 procedemento aberto simplificado sumario, de acordo co 

establecido no artigo 159.6 da LCSP, nos termos do artigo 131 da citada lei, conforme aos 

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

consonte coa aplicación dos criterios que se detallan para a determinación da mellor oferta en 

aplicación dos artigos 145 e 146 da LCSP (criterios que figuran na cláusula 12 prego de cláusulas 

administrativas). O presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, segundo o 

estipulado no artigo 22 do LCSP, desenvolto, nas contías pola Orde HFP/1298/2017, do 26 de 

decembro, por la que se publican os límites dos  distintos tipos de contratos a efectos da 

contratación do sector público a partir do 1 de xaneiro de 2018, nin é susceptible de recurso 

especial en materia de contratación ao ter un valor estimado inferior a 100.000 euros (art. 44.1 da 

LCSP).  
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En consideración ó indicado, así como en cumprimento do disposto polo art. 145 e 146 da 

LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación (cualitativas e de prezo), reflíctense debidamente 

puntuados, na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas. 

 

De conformidade coa minuta da acta correspondente á sesión da mesa de contratación do 9 

de xaneiro do 2019, deuse conta das empresas presentadas á contratación do referido expediente 

(segundo anuncio publicado con data 24 de decembro do 2018 no perfil do contratante da 

Deputación Provincial de Lugo-Xunta de Goberno-, aloxado na Plataforma de Contratos do Sector 

Público) que foron as seguintes: 

 

 LICITADORES 

1 ALGORISMOS PROCESOS Y DISEÑOS. SA 

2 SKETCH SYSTEM,SL  

 

Tendo en conta que as empresas concorrentes presentan en tempo e forma a súa proposta, 

procédese á apertura e exame sobre “A”, documentación administrativa / proposta económica e 

documentación cuantificable de forma automática, resultando que as empresas presentan as 

declaracións responsables esixidas nos pregos de cláusulas administrativas debidamente asinadas e 

seladas, a mesa de contratación acorda admitir as propostas das mesmas ao proceso de 

adxudicación.  

 

Documentación administrativa, proposición económica e documentación cuantificable de 

forma automática 

 

Declaración responsable do licitador 

 

 ALGORISMOS PROCESOS Y 

DISEÑOS. SA 

SKETCH SYSTEM,SL 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SI (ROLECE) SI (ROLECE) 
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Proposición económica e documentos relativos a oferta, distintos ao prezo, que se 

cuantifican de forma automática. 

 

 
ALGORISMOS PROCESOS Y DISEÑOS. 

SA 
SKETCH SYSTEM,SL 

OFERTA ECONÓMICA (SEN 

IVE) 
26.052,00 (31.522,92) 17.800,00 (21.538,00) 

AUMENTO DA TASA ANUAL 

DE LICENCIAS 
10 % 5 % (mínimo obrigatorio) 

 

Nota: A oferta de Algorismos Procesos y Diseños,SA debe excluírse por presentar unha 

oferta económica, superior ao orzamento base da licitación. 

 

Da aplicación dos criterios de valoración das proposicións (criterios matemáticos e/ou 

automáticos), obtivéronse os seguintes resultados: 

 

 SKETCH SYSTEM,SL 

OFERTA ECONÓMICA (SEN IVE) 90,00 

AUMENTO DA TASA ANUAL DE LICENCIAS - 

PUNTUACIÓN TOTAL 90,00 

 

A mesa de contratación acordou, en base ao establecido nos artigos 159 e 150 da LCSP e 

na cláusula décimo sétima do prego de cláusulas administrativas, elevar informe –proposta  a 

Presidencia para que adopte  a seguinte Resolución: 

 

Excluír ao licitador Algoritmos Procesos y Diseños, S.A. por presentar unha oferta 

económica superior ao orzamento base da licitación.  

 

Clasificar aos licitadores admitidos atendendo ao seguinte orde de importancia e 

ponderación: 

 
Nº ORDE LICITADOR PUNTUACIÓN ACADADA 

1 SKETCH SYSTEM, S.L  90 puntos 
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Comprobada a información que ofrece o Rexistro Oficial de Licitadores do Estado 

(ROLECE) da empresa que obtivo maior ponderación, é preciso requirir á Sketch System, S.L para 

que, dentro do prazo de sete días hábiles, presente a documentación á que se refiren os artigos 65 e 

73 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público e que se recolle na cláusula 

décimo sétima do prego de cláusulas administrativas. 

 

O día 16 de xaneiro de 2019, materializouse o requirimento á empresa Sketch System, S.L., 

a documentación á que se refire o artigo artigos 65 e 73 da LCSP e a cláusula décimo sétima do 

PCAP. En base á amentada resolución, o Servizo de Contratación e Fomento cursou o pertinente 

requirimento.  

 

A empresa Sketch System, S.L., atendeu en tempo e forma os requirimentos de 

documentación administrativa efectuados.  

 

Da análise da documentación presentada pola empresa,  compróbase que o obxecto social 

da mesma é a “Compraventa, importación y exportación de maquinaria, equipos y materiales para 

las artes gráficas y el diseño”, segundo consta na escritura de constitución da sociedade limitada de 

17/11/1995.  

 

A vista do exposto e analizado o obxecto social da empresa proposta, non cabe interpretar 

que dentro do obxecto social se inclúan as prestación propias deste subministro, a empresa presenta 

unha nova escritura notarial de data 21/01/2019 modificando dito obxecto social, que pasa a ser o 

seguinte: “Venta al por mayor y al por menor de productos informáticos, de software y de 

hardware, tanto de forma directa como on-line”. 

 

Este novo obxecto social si se pode considerar axeitado para a prestación obxecto de 

contratación, non obstante, de acordo co artigo 140. 4 da LCSP as circunstancias relativas a 

capacidade deberán concorrer na data final de presentación de ofertas e subsistir no momento de 

perfección do contrato, que neste caso non se dan. 
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É certo que tanto os órganos consultivos en materia de contratación como os tribunais de 

recursos contractuais, veñen sostendo unha interpretación ampla e finalista da capacidade de obrar 

das persoas xurídicas, en atención ao obxecto social, fins ou ámbito de actividade de cada unha 

delas (art. 65 LCSP), entre outras resolucións 148/2011, do 25 de maio, 154/2013, do 18 de abril e 

208/2015, do 5 de xuño do TACRC. 

 

Non obstante, no caso analizado, resulta formalmente difícil establecer unha relación 

directa ou indirecta entre o obxecto social e as prestacións obxecto de contrato. 

 

Polo tanto, debería excluírse, a empresa Sketch System,SL, por falta de capacidade para 

contratar as prestacións obxecto desta contratación. 

 

A cláusula 2 do Prego de Cláusulas Administrativas particulares establece que o órgano de 

contratación que actúa en nome da  Administración Pública da Deputación Provincial de Lugo, é a 

Xunta de Goberno no que se refire á aprobación do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, e 

de prescricións técnicas, así como da adxudicación do contrato, nos restantes actos procedimentais o 

órgano competente será o Sr. Presidente da Deputación Provincial. 

 

O Artigo 59, apartado 12 do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial, publicado no 

BOP de 10 de marzo de 2011, aplicable de acordo coa circular de Secretaría Xeral en funcións de data 

2 de novembro de 2018, como consecuencia do acordo da conversión do acto administrativo adoptado 

en sesión plenaria do 26 de xuño de 2018 polo que se presta aprobación ao Regulamento Orgánico 

publicado no BOP nº 170 do 26 de xullo de 2018, deixa de ter a natureza administrativa de carácter 

xeral, e queda sen valor legal algún, de tal forma que recupera a súa vixencia, na súa integridade e a 

todos os efectos, o Regulamento Orgánico publicado no BOP núm. 56 de data 10 de marzo de 2011.  

 

Polo que vai dito procede, a xuízo do que subscribe, declarar deserto o procedemento de 

licitación aberto para a contratación do subministro da renovación das licencias de software 
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antivirus para equipos de postos de traballo da Deputación de Lugo. Consonte co disposto no artigo 

150 da LCSP, ao non ser admisible a proposición de ningún dos licitadores presentados, sen 

ningunha das consecuencias que conleva non aportar a documentación requirida nesta tramitación. 

 

Permanece na actualidade a mesma situación, antecedentes e os mesmos condicionantes 

que determinaron a necesidade e idoneidade para iniciar o procedemento de contratación do 

subministro da renovación das licencias de software antivirus para equipos de postos de traballo da 

Deputación de Lugo, que se aprobou na sesión ordinaria da Xunta de Goberno de 21 de decembro 

de 2018. 

 

Recoméndase lanzar un novo procedemento aberto de tramitación ordinaria tomando como 

base, actualizando e revisando, o prego de cláusulas administrativas e o prego de prescricións 

técnicas aprobado pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión celebrada o 

21 de decembro de 2018”. 

 

Vista a minuta da acta da mesa de contratación de data 8 de febreiro de 2018, que acordou 

facer seu o informe e publicar na plataforma de contratación do Sector Público a acta da sesión, cos 

respectivos informes, e elevar ao órgano de contratación a seguinte Proposta de Resolución: 

 

Excluír a empresa Sketch System,SL  por falta de capacidade para contratar as prestacións 

obxecto desta contratación.  

 

Declarar deserto o procedemento por ser esta licitadora a única empresa que concorreu a 

esta licitación e lanzar un novo procedemento tomando como base, actualizando e revisando, o 

prego de cláusulas administrativas e o prego de prescricións técnicas aprobado pola Xunta de 

Goberno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión celebrada o 21 de decembro de 2018. 

 

Por canto antecede, proponse que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte acordo: 
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1º.- Declarar deserto o procedemento de licitación aberto para a contratación do 

subministro da renovación das licencias de software antivirus para equipos de postos de traballo da 

Deputación de Lugo, consonte co disposto no artigo 150 da LCSP, ao non ser admisible a 

proposición de ningún dos licitadores presentados, sen ningunha das consecuencias que conleva 

non aportar a documentación requirida nesta tramitación. 

 

2º.- Publicar no perfil do contratante da plataforma de contratos do sector público a 

declaración de deserto de acordo co previsto nos artigos 63 e 151 da LCSP. 

 

3º.- Iniciar un novo procedemento de adxudicación”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

9.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS PREGOS DE 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES E DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 

E O EXPEDIENTE PARA A CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DA RENOVACIÓN 

DAS LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE POSTOS DE 

TRABALLO DA DEPUTACIÓN DE LUGO.  

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Antecedentes 

 

Visto o Informe Xurídico - Administrativo, no que se recollen as seguintes consideracións: 

 

Incoase expediente administrativo, coa finalidade de proceder á contratación do 

subministro da renovación das licencias de software antivirus para equipos de postos de traballo da 

Deputación de Lugo, unha vez que quedou deserta a licitación precedente. 
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O obxecto do contrato non está excluído do ámbito de aplicación da LCSP, xa que non 

figura en ningún dos supostos recollidos nos seus artigo 4 e 11, como negocios xurídicos excluídos. 

 

Ao contrato élle de aplicación o LCSP, xa que a Deputación provincial de Lugo, é unha das 

entidades recollidas no seu artigo 3.1.a. 

 

Recóllese na cláusula primeira do prego de cláusulas administrativas, que se trata dun 

contrato administrativo, en aplicación do artigo 25 da LCSP.  

 

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de subministros, de 

acordo co artigo 16.3 b) da LCSP, ao conformar o obxecto a adquisición de equipos e sistemas. 

 

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

esixencias legais sinaladas e adáptanse á normativa aplicable. Recollen, 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 RXLC, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade de 

contrato elixida. 

 

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado “sumario”, (con 

pluralidade de criterios de adxudicación), de acordo co establecido no artigo 159.6 da LCSP, 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 consonte cos artigos 145 e 146 da LCSP. 

 

Motívase a elección do procedemento e sistema indicados en atención á posibilidade que, a 

estes efectos, establece o artigo 159.6 da LCSP para contratos de servizos de valor estimado 

inferior a 35.000 euros. 
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En consideración ao indicado, así como en cumprimento do disposto polos artigos 145 e 

146 da LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación (cualitativos e de prezo) reflíctense, 

debidamente puntuados, na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas.  

 

De conformidade co previsto no artigo 99 da LCSP, se xustifica a non división por lotes 

porque, tal e como se detalla no Informe, emitido a tal efecto, se trata dun subministro dun único 

produto: licenzas de software Panda Security Cloud Fusion. 

 

As obrigas que se deriven da presente contratación, segundo se recolle no Informe 

certificación da intervención xeral, de data 15 de febreiro do 2019, financiaranse con cargo á 

aplicación orzamentaria 9200.216, por un importe total de 22.022 €. 

 

Existe Informe do Servizo de novas tecnoloxías sobre xustificación de prezos para a 

contratación, no que se recolle que a valoración da subministración a contratar foi realizada con 

base nos prezos actuais de mercado. 

 

Incorpórase igualmente ao expediente informe de necesidade e non división en lotes do 

obxecto do contrato. As necesidades administrativas e a idoneidade do obxecto contractual e das 

prestacións a satisfacer constan no Informe do servizo de novas tecnoloxías que forma parte do 

expediente. 

 

O prazo de execución será de dous anos, prorrogables por un máis. Este prazo empezará a 

contar desde o día seguinte á sinatura da acta de inicio da prestación do servizo ou, no seu defecto, 

desde o día seguinte á formalización do contrato. 

 

Lembrar a aplicación das obrigas de publicidade e de remisión de información ao Tribunal 

de Contas e ao Rexistro de Contratos do Sector Público previstas nos artigos 63, 335 e 346 da 

LCSP, respectivamente.  
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De conformidade co prego de cláusulas administrativas, os artigos 61.1 e 61.2 da LCSP, e, 

en virtude das competencias atribuídas pola disposición adicional segunda do mesmo texto legal, o 

órgano de contratación que actúa en nome da Deputación provincial de Lugo é a Xunta de 

Goberno, no que se refire á aprobación do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, e de 

Prescricións Técnicas, así como para aprobación do gasto, a adxudicación, a interpretación, 

modificación e resolución do contrato, nos termos do artigo 59 apartados 8 e 12 do ROD 

(Regulamento Orgánico da Deputación Provincial, publicado no BOP de 10 de marzo de 2011: 

aplicable de acordo coa circular de Secretaría Xeral en funcións de data 2 de novembro de 2018, 

como consecuencia do acordo da conversión do acto administrativo adoptado en sesión plenaria do 

26 de xuño de 2018 polo que se presta aprobación ao Regulamento Orgánico publicado no BOP nº 

170 do 26 de xullo de 2018); nos restantes actos procedimentais o órgano competente será o Sr. 

Presidente da Deputación Provincial.” 

 

Polo exposto, proponse que, pola Xunta de Goberno, se adopten os seguintes acordos:  

 

1º.- Aprobar a contratación do subministro da renovación das licencias de software 

antivirus para equipos de postos de traballo da Deputación de Lugo. 

 

2º.- Aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas que 

rexerán na licitación do contrato sinalado no parágrafo anterior. 

 

3º.- Aprobar o procedemento de adxudicación, que é o procedemento aberto, de 

conformidade co establecido no artigo 131 da LCSP e de acordo cos principios de igualdade, 

transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da mesma Lei; dispoñer a apertura do 

mesmo, mediante a inserción do correspondente anuncio no perfil do contratante da Deputación 

Provincial de Lugo (Xunta de Goberno), aloxado na Plataforma de Contratación do Sector Público 

(www.contrataciondelestado.es) e demais publicacións obrigatorias. 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
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4º.- Aprobar o orzamento de licitación, que ascende a 22.022,00 euros, incluíndo o importe 

sobre o valor engadido (IVE), na porcentaxe do 21%, 3.822,00 euros, que se engade aos 18.200,00 

euros de base, de acordo co establecido no artigo 100.1 da LCSP, existindo consignación 

orzamentaria na aplicación 9200.216 do orzamento xeral do ano 2019 polo importe de 11.011,00 

euros. A Deputación adquire o compromiso, supeditado á dispoñibilidade orzamentaria e ao 

cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira, de incluír no 

orzamento da anualidade 2020 a cantidade de 11.011,00 €”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

10.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROCEDEMENTO DE 

ADXUDICACIÓN E DO PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES E DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS CO OBXECTO DE PROCEDER Á 

CONTRATACIÓN DOS SEGUROS CORRESPONDENTES PARA A COBERTURA 

INTEGRAL DA FLOTA DE EMBARCACIÓNS PROPIEDADE DA DEPUTACIÓN DE 

LUGO. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor:  

 

“Visto o Informe Xurídico, no que se recollen as seguintes consideracións: 

 

Incoase expediente administrativo coa finalidade de proceder á contratación dos seguros 

necesarios para a cobertura integral da flota de embarcacións propiedade da Deputación de Lugo. 

 

O obxecto do contrato non está excluído do ámbito de aplicación do LCSP xa que non 

figura en ningún dos supostos recollidos no seu art. 4 e 11, como negocios xurídicos excluídos. 
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Recóllese na cláusula primeira do prego de cláusulas administrativas, que se trata dun 

contrato privado. Cualifícase como contrato privado, posto que a tenor do establecido no artigo 25.1. 

a da LCAP, terán carácter privado os contratos de servizos que teñan por obxecto servizos financeiros 

con número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3.  

 

Ao contrato resúltalle de aplicación a normativa sobre contratación das administracións 

públicas, en canto a súa preparación e adxudicación, de conformidade co disposto nos artigos 25 e 26 

da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 

2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (en adiante LCSP).  

 

En canto aos efectos e extinción, rexerán as normas de dereito privado, sendo de aplicación a 

Lei 50/1980, de 8 de outubro, reguladora do Contrato de Seguro, e calquera disposicións de dereito 

privado que resultaren aplicables nesta disciplina. 

 

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

esixencias legais sinaladas e adáptanse á normativa aplicable. Recollen, 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 RXLC, salvo os que non son procedentes tendo en conta a modalidade de 

contrato elixida. 

 

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado “sumario”, (con 

pluralidade de criterios de adxudicación), de acordo co establecido no artigo 159.6 da LCSP, 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 consonte cos artigos 145 e 146 da LCSP. 
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Motívase a elección do procedemento e sistema indicados en atención a posibilidade que a 

estes efectos establece o artigo 159.6 da LCSP para contratos de servizos de valor estimado inferior 

a 35.000 euros. 

 

En consideración ao indicado, así como en cumprimento do disposto polos artigos 145 e 

146 da LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación (cualitativos e de prezo) reflíctanse, 

debidamente puntuados, na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas.  

 

De acordo co previsto no art. 99 da LCSP, a división en lotes pasa a ser a regra xeral e debe 

xustificarse a non división. Neste procedemento dado que a natureza e obxecto do contrato o permite, 

prevese a realización independente de cada unha das súas partes mediante a división en tres lotes , en 

función da especialidade de cada tipo de seguro, segundo se  precisa  na cláusula primeira do PCAP. 

 

As obrigas que se deriven da presente contratación, segundo se recolle na certificación da 

intervención xeral, de data 21 de xaneiro de 2019, financiaranse con cargo á aplicación 

orzamentaria 4321.224 do orzamento xeral da entidade provincial. 

 

Existe Informe do mediador de seguros, no que se recolle que a valoración dos servizos a 

contratar foi realizada en base aos prezos actuais de mercado. 

 

Na documentación preparatoria do presente contrato e na cláusula 1.2 do PCAP xustifícase, 

conforme ao sinalado no artigo 28 da LCSP os fins institucionais, a natureza e extensión das 

necesidades administrativas a satisfacer mediante o mesmo, a idoneidade do seu obxecto e contido 

para satisfacelas, así como os factores de todo orde tidos en conta.  

 

O prazo de duración será de un ano, prorrogable por un máis. Este prazo empezará a contar 

desde o día seguinte á sinatura da acta de inicio da prestación do servizo ou, no seu defecto, desde 

o día seguinte á formalización do contrato.  
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O orzamento base de licitación para este contrato é de 17.499,44 euros (Contrato exento de 

IVE), atendendo ao seguinte desglose: 

 

Lote 1: Seguro de casco/máquina e equipos electrónicos de navegación: 8.447,82 € 

 

Lote 2: Seguro obrigatorio de viaxeiros (SOVI): 819,70 € 

 

Lote 3: Seguro de responsabilidade civil (P&I): 8.231,92 € 

 

Lembrar a aplicación das obrigas de publicidade e de remisión de información ao Tribunal 

de Contas e ao Rexistro de Contratos do Sector Público previstas nos artigos 63, 335 e 346 da 

LCSP, respectivamente.  

 

En canto aos recursos debe estarse ao establecido no artigo 44 da LCSP de modo que nos 

contratos de servizos de valor estimado superior a cen mil euros ( apartado 1º do art. 44) cabe 

interpoñer recurso especial en materia de contratación, contra as actuacións indicadas no apartado 2º. 

Neste caso, o importe é inferior, de modo que non procede este recurso especial. 

 

Os actos que se diten en procedementos de adxudicación de contratos das administracións 

públicas, que non reúnan os requisitos do Artigo 44.1 da LCSP poderán ser obxecto de recurso de 

conformidade co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro; isto é, os recursos administrativos 

ordinarios, ou ben, consonte co previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición 

contencioso-administrativa, de conformidade cos procedementos e prazos fixados nesta lexislación. 

 

A presente contratación non se atopa suxeita a regulación harmonizada dado o importe do 

mesma, en aplicación do establecido no artigo 22 do LCSP, desenvolto, nas contías pola Orde 

HFP/1298/2017, do 26 de decembro, pola que se publican os límites dos distintos tipos de contratos a 

efectos da contratación do sector público a partir do 1 de xaneiro de 2018. 
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O artigo 3.1 h do Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime 

xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional sinala que 

a emisión de informes cando así se estableza na lexislación sectorial é unha das atribucións que 

comprende a función de asesoramento legal preceptivo que lle corresponde exercer á Secretaria 

Xeral da entidade provincial. O apartado 4 do mencionado artigo dispón a estes efectos, que a 

emisión do informe do Secretario poderá consistir nunha nota de conformidade en relación cos 

informes emitidos polos servizos da propia entidade e que figuren como informes xurídicos no 

expediente. 

 

De conformidade co prego de cláusulas administrativas, os artigos 61.1 e 61.2 da LCSP, e, 

en virtude das competencias atribuídas pola disposición adicional segunda do mesmo texto legal, o 

órgano de contratación que actúa en nome da Deputación provincial de Lugo é a Xunta de Goberno 

no que se refire á aprobación do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, e de Prescricións 

Técnicas, así como para aprobación do gasto, a adxudicación, a interpretación, modificación e 

resolución do contrato, nos termos do artigo 59 apartados 8 e 12 do ROD (Regulamento Orgánico 

da Deputación Provincial, publicado no BOP de 10 de marzo de 2011: aplicable de acordo coa 

circular de Secretaría Xeral en funcións de data 2 de novembro de 2018, como consecuencia do 

acordo da conversión do acto administrativo adoptado en sesión plenaria do 26 de xuño de 2018 

polo que se presta aprobación ao Regulamento Orgánico publicado no BOP nº 170 do 26 de xullo 

de 2012); nos restantes actos procedimentais o órgano competente será o Sr. Presidente da 

Deputación Provincial.” 

 

Polo que vai dito, e en base ao mesmo, proponse que pola Xunta de Goberno, se adopten os 

seguintes acordos:  

 

1º.- Aprobar a contratación dos seguros necesarios para a cobertura integral da flota de 

embarcacións propiedade da Deputación de Lugo, dividido nos seguintes lotes: 

 

LOTE 1: Seguro de casco/máquina e equipos electrónicos de navegación 
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LOTE 2: Seguro obrigatorio de viaxeiros (SOVI) 

 

LOTE 3: Seguro de responsabilidade civil (P&I) 

 

2º.- Aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas que 

rexerán na licitación do contrato sinalado no parágrafo anterior. 

 

3º.- Aprobar o procedemento de adxudicación, que é o procedemento aberto simplificado 

“sumario”, (con pluralidade de criterios de adxudicación), de acordo co establecido no artigo 159.6 

da LCSP, 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 consonte cos artigos 

145 e 146 da LCSP, e dispoñer a apertura do mesmo, mediante a inserción do correspondente 

anuncio no perfil do contratante da Deputación Provincial de Lugo (Xunta de Goberno), aloxado na 

Plataforma de Contratación do Sector Público (www.contrataciondelestado.es) 

 

4º.- Aprobar o gasto por importe de 17.499,44 euros (Contrato exento de IVE), atendendo ao 

seguinte desglose: 

 

LOTE 1: Seguro de casco/máquina e equipos electrónicos de navegación: 8.447,82 € 

 

LOTE 2: Seguro obrigatorio de viaxeiros (SOVI): 819,70 € 

 

LOTE 3: Seguro de responsabilidade civil (P&I): 8.231,92 €”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

http://www.contrataciondelestado.es/
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11.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE CONVENIOS E MODIFICACIÓNS DE 

CONVENCIOS DE COLABORACIÓN CON DISTINTAS ENTIDADES E CONCELLOS. 

 

Primeiro.- Proposta de aprobación relativa a addenda ao convenio interadministrativo 

de cooperación entre esta Deputación Provincial e o concello de Portomarín, para a execución 

dos fins comúns consistentes na “Construción do centro de atención a persoas maiores 

(apartamentos tutelados e centro de día)” no municipio de Portomarín, aprobado por acordo da 

xunta de goberno de data 15 de xuño de 2018 e rectificación de erros o 3 de agosto de 2018. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e Fomento, relativo ao Convenio 

interadministrativo entre a Deputación Provincial de Lugo e o concello da Pobra de Brollón para a 

execución dos fins comúns consistentes na construción do centro residencial da Pobra de Brollón, 

no que literalmente se establece: 

 

Antecedentes de feito: 

 

Con data 15 de xuño de 2018 e rectificación de erros o 3 de agosto de 2018, aprobouse pola 

Xunta de Goberno o texto do convenio interadministrativo a subscribir entre esta Deputación 

Provincial e o concello de Portomarín para a execución dos fins comúns consistentes na 

construción do centro de atención a persoas maiores (apartamentos tutelados e centro de día) no 

municipio de Portomarín, cun orzamento total de 1.100.000,00€; a achega desta Entidade 

provincial ascendía á contía 900.000,00 € e 200.000,00 € a aportar polo concello da Portomarín. 

 

Nesa mesma sesión e acordo tamén se aprobou o gasto para o financiamento (por parte da 

Deputación Provincial) dos fins e actuacións contempladas no Convenio, que ascendía á contía 

máxima de 900.000,00 €, correspondendo á anualidade 2018 o importe de 400.000,00€ e a 

anualidade 2019 o importe 500.000,00€. 
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O importe que asume o concello de Portomarín na anualidade 2019, era de 200.000,00€. 

 

A Deputación asumía no dito convenio, asinado o 3 de agosto de 2018, o compromiso de 

redactar e aportar o proxecto técnico para a contratación do centro de atención a persoas maiores. A 

Deputación opera como órgano de contratación. 

 

Consta neste servizo proxecto de execución do centro residencial no concello da Pobra de 

Brollón redactado polo Servizo de Arquitectura, cun presuposto base de licitación 1.747.348,56 €, 

polo que será necesario incrementar o financiamento previsto no convenio para dar cumprimento 

aos seus fins; e, visto o prazo de execución plantexado no proxecto (12 meses), tamén é necesario 

aumentar a duración do convenio , coa correspondente adaptación do programa temporal de 

investimentos, dadas as datas nas que nos atopamos. 

 

Inclúese no expediente, informe de supervisión do proxecto, favorable, subscrito polo xefe 

de servizo de control de proxectos e informe de sobre prezos do proxecto, datado o 5 de febreiro de 

2019.  

 

Achegase ao expediente, escrito da Alcaldía de Portomarín  de data 29 de xaneiro de 2019 

comprometéndose a tramitar a declaración do proxecto de interese e utilidade pública municipal e a 

correspondente bonificación dun 95 % do imposto municipal sobre construcións, instalacións e 

obras segundo o artigo 6.2 da correspondente ordenanza municipal (BOP 257 10-11-2005).  

 

De acordo con escrito anterior o importe da licenza municipal mais as correspondentes 

taxas, unha vez aplicada a bonificación sinalada ascendería a 1.358,65 € como liquidación 

provisional. Así consta en escrito asinado na data do 12/02/2019.  

 

Tamén se incorpora ao expediente unha relación de operacións do orzamento de gastos, 

facilitado pola Intervención, de data 24 de xaneiro de 2019, que recolle o crédito dispoñible na 
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aplicación 2315.62255. 2315.622  e 2315.22706 e no que constan gastos imputados a este 

aplicación por importes de 17.908,00 € (relativo aos gastos polo cálculo e xustificacións de 

instalacións do edificio de centro de atención a persoas maiores da Portomarín), 2.141,70 € (de 

cálculo de estruturas do mesmo edificio) e estudio xeotécnico por importe de 2.565,32 euros.  

 

Resulta necesario, polo tanto, para afrontar estes gastos necesarios para cumprir os fins 

deste convenio, incrementar a dotación económica na medida dos gastos imputados, xunto cos 

importes derivados da obtención de licenza municipal para a construción de centro residencial no 

concello de Portomarín. 

 

Incorpórase informe da xefatura da sección de Benestar Social e Igualdade de data 12 de 

febreiro de 2019. 

 

O clausulado do convenio que resulta afectado por estes cambios son os seguintes: 

 

a) A cláusula primeira do convenio, sobre o obxecto contempla as respectivas achegas 

das partes, que debe ser modificada en función do presuposto base de licitación do “proxecto 

identificado como proxecto básico e de execución modificado de residencia para persoas da 

terceira idade” e o conxunto de gastos soportados e non previstos na redacción inicial do convenio. 

 

b) A cláusula 3ª, sobre obrigas e compromisos das partes. 

c) A cláusula 4ª, sobre o réxime económico coas aportacións anuais. 

d) A cláusula 6ª, en canto  a duración do convenio interadministrativo 

 

O citado convenio contempla, na cláusula sétima, a posibilidade da súa modificación, co 

seguinte tenor: 

 

“A modificación deste convenio poderá realizarse por mutuo acordo das partes, acreditando 

a concorrencia de interese común, e co límite substantivo de non alterar as condicións esenciais do 
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documento inicial, e sempre e cando dito convenio este vixente, respectando o límite temporal 

máximo de 4 anos previsto no artigo 49  da Lei 40/2015. A modificación do convenio levarase a 

cabo mediante addenda ao mesmo.” 

 

Ademais das necesidades de financiamento, vese afectada a duración prevista, dado o prazo 

de execución das obras, de 12 meses, sinalado no proxecto técnico. 

 

Xa que nos atopamos no mes de xaneiro de 2019, atendendo ás tramitacións 

administrativas necesarias para a licitación, adxudicación, comprobación do replaneo, resulta que a 

execución -no prazo previsto no proxecto- pode estenderse ao ano 2020. 

 

Así as cousas, cabe entender oportuno incorporar crédito ao ano 2020, atemperando o 

financiamento ao prazo de execución previsible das obras, si ben sempre será posible o reaxuste de 

anualidades nos termos do artigo 96 do RD 1098/2001, de 12 de outubro. 

 

Deste xeito,  as cláusulas referenciadas, quedan redactadas da seguinte maneira: 

 

Primeira.- Obxecto 

 

Este Convenio ten por obxecto establecer as bases de cooperación entre o Concello de 

Portomarín e a Deputación Provincial de Lugo en exercicio das súas competencias, para acadar  

fins comúns mediante da construción do centro de atención a persoas maiores (vivenda tutelada e 

centro de día) de Portomarín. 

 

Para alcanzar  estes obxectivos compartidos, ambas administracións comprométense a 

realizar o  seguinte investimento e actividade:  
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INVESTIMENTO 

ACHEGA 

FINANCEIRA DA 

DEPUTACIÓN 

ACHEGA FINANCIERA 

DO CONCELLO DE 

PORTOMARÍN 

1.- CONSTRUCIÓN DUN CENTRO ATENCIÓN A PERSOAS 

MAIORES DE PORTORMARÍN 
1.562.764,67 € 200.000,00 € 

2.- CUSTES DE CÁCULO E DESEÑO DE INSTALACIÓNS 17.908,00 €   

3- CÁLCULO DA ESTRUCTURA DO CENTRO DE ATENCIÓN A 

PERSOAS MAIORES DE DE PORTORMARÍN 
2.141,70 €   

4- LICENZA MUNICIPAL PARA DO CENTRO DE ATENCIÓN A 

PERSOAS MAIORES DE DE PORTORMARÍN (ESTIMACIÓN) 
1.358,65 €   

5- ESTUDIO XEOTÉCNICO PARA CONSTRUCIÓN DO CENTRO 

DE ATENCIÓN A PERSOAS MAIORES DE DE PORTORMARÍN 
2.565,32 €   

TOTAL 1.586.738,34 € 200.000,00 € 

TOTAL CONVENIO  1.786.738,34 € 

 

As achegas efectuaranse nos termos establecidos na cláusula cuarta. 

 

Ambas administracións comprométense a realizar  as tramitacións xurídico  administrativas  

que resulten  necesarias  para alcanzar ese fin común, prestándose mutuamente  a colaboración 

requirida. 

 

 (...) 

 

Obrigas e compromisos das partes. 

 

Deputación Provincial de Lugo 

 

En cumprimento do presente convenio interadministrativo de cooperación, a Deputación 

Provincial comprométese ao seguinte: 

 

1. Efectuar  o financiamento previsto na cláusula “cuarta”. 

2. Redactar e aportar o proxecto técnico para a construción do centro residencial. 

3. Obter  os  permisos e autorizacións sectoriais necesarias para  a construción do  

equipamento, agás  os  que sexan de  competencia  e  intervención  municipal e necesarios  para 
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obter  as  licencias  urbanísticas  e títulos  municipais  habilitantes  para  o apertura  e  exercicio da  

actividade  do centro   residencial. 

4. Actuar  como  órgano  de  contratación e tramitar  a  contratación das  obras, nas  

distintas  fases, ata a  súa  recepción  e liquidación do  contrato  para  construír o centro residencial, 

obxecto  deste  convenio,  con suxeición ao establecido  na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 

Contratos do Sector Público. 

5. Cumprir coas determinacións do artigo 53 da amentada Lei 40/2015, de RXSP, que 

lle resulten aplicables. 

6. Licitar, rematar e recibir as obras do establecemento de centro de atención a 

persoas maiores, na data límite do 30 de setembro de 2020, que se  executarán nas parcelas  con 

referencia catastral 3308604PH1430N0001QY, 3308604PH1430N0001GY, 

3308604PH1430N0001YY. 

7. A efectos de unha posible reversión do ben cedido, estarase ao previsto no artigo 

111 do RD 1372/1986, de 13 de xuño polo que se aproba Regulamento de Bens das Entidades 

Locais. 

8. Recibir as obras  contratadas, conforme  aos  trámites previstos nos  artigos 243 e 

concordantes da Lei 9/2018, do 8 de  novembro ( LCSP). 

9. Convidar á representación institucional  do  Concello de  Portomarín aos actos 

oficiais relativos ao inicio, execución e finalización das obras. 

10. Difundir a colaboración  prestada  por  ambas  entidades  no formato máis 

adecuado (cartel ou similares), facilitadas polo Gabinete de Comunicación da Deputación. 

11. Comunicar  o  acordo polo que se aproba este convenio ao Concello de Portomarín. 

 (...) 

Réxime económico. 

 

Achega financeira  da Deputación: 

 

A Deputación de Lugo efectuará unha achega de 1.586.738,34 € para afrontar os gastos que 

se deriven da execución deste convenio de acordo coas actuacións que figuran na cláusula primeira, 
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con cargo ás aplicacións orzamentarias 2315.622, 2315.622.55 e 2315.22706, do orzamento xeral 

da Deputación de Lugo das anualidade 2018, 2019 e 2020, na  modalidade  de gasto  plurianual, 

supeditándose  a dispoñibilidade orzamentaria e ao cumprimento do principio de estabilidade 

orzamentaria e sustentabilidade financeira,  coa  seguinte  distribución por  anualidades: 

 

Ano 2018: 400.000,00€. 

Ano 2019: 500.000,00€ 

Ano 2020: 686.738,34€ 

 

Achega do Concello: 

 

O Concello de Portomarín aportará 200.000,00 € , para a construción do centro de atención 

a persoas maiores (apartamentos tutelados e centro de día) de Portomarín, conforme  ao seguinte  

desglose: 

 

Ano 2019: 200.000,00 € 

 

O importe a financiar polo concello de  Portomarín, será ingresado na conta da Deputación 

ES04-2080-0163-8531-1000-0423 de conformidade cos seguintes ítems: 

 

a) A aportación farase  efectiva contra certificación de obra.   

b) O  concello  de Portomarín  deberá   remitir  a Deputación Provincial  os acordos  

adoptados de financiamento mediante certificado de retención de crédito  e, en todo  caso,  os  

compromisos de entrega  de  fondos  en cumprimento deste  convenio. 

 

No caso de impago da cantidade a financiar polo concello de Portomarín, a Deputación 

poderá obter o ingreso do nominal da cantidade non desembolsada polo procedemento 

administrativo, con arranxo ás normas que para a recadación de fondos provinciais establece a 
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lexislación de Réxime local e a que, por remisión desta, rexe para a exacción de ingresos de dereito 

público. 

 

Porén o anterior, a Deputación poderá seguir vía ordinaria para reclamar o pagamento da 

cantidade co concello chegase a deber a esta Deputación, autorizando á Deputación para que 

realice a compensación da cantidade vencida e non pagada mediante retención das entregas a conta 

que teña que ingresar a Deputación ao Concello. Ditas retencións practicaranse logo da tramitación 

do correspondente expediente contraditorio. 

 

Transmisión, a Deputación provincial,  da propiedade  das parcelas con referencia  catastral 

3308604PH1430N0001QY, 3308604PH1430N0001GY e 3308604PH1430N0001YY, libre de 

cargas e gravames  con  licenzas urbanísticas e permisos sectoriais necesarios para a construción do 

equipamento  residencial, incluída no inventario municipal do Concello. O Concello comprométese 

a  adoptar os acordos e desenvolver os trámites xurídico-administrativos necesarios  para entregar a 

propiedade  de dito inmoble a Deputación, consonte coa  lexislación e instrumentos  de xestión 

patrimonial, configurada  como unha técnica de  cooperación, a fin de que a Deputación constrúa o 

equipamento  residencial, coa e consecuente accesión da obra  nova. É responsabilidade do 

concello facilitar o acceso, ocupación e toma de posesión pacífica dos terreos necesarios para a 

execución das obras. 

 

Baixas na licitación: 

 

En caso de producirse baixas na licitación, a Deputación Provincial,  aplicará os 

remanentes, por este orde aos seguintes gastos e  necesidades: 

 

Aos custes das direccións facultativas que se precisen  para  a  execución das obras, de ser   

xustificadamente externalizadas.  No  caso  de  non producirse  baixas  as  direccións  facultativas   

nas   respectivas  licitacións deberán  ser  asumidas  polo persoal  do  ente  provincial en tal caso. 
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Ao pagamento de tributos que se liquiden polas licencias ou  títulos  habilitantes  que 

outorgue  o  Concello  para  a construción e ocupación  do centro de atención a persoas maiores. 

 

A equipar, co  mobiliario  esixido na  normativa aplicable, dito centro. 

 

Titularidade dos resultados da cooperación:  

 

Tanto os terreos aportados polo Concello  para a construción do centro de atención a 

persoas maiores,  como a edificación  construída, serán propiedade da Deputación Provincial de 

Lugo. A estes efectos e rematada a construción do centro residencial, recibiranse as  obras polo 

órgano de contratación, con convite á representación do Concello de Portomarín e da Deputación 

de Lugo, a fin de que poda comparecer a ese trámite, e seguidamente procederase a súa 

incorporación ao inventario e inscrición Rexistral. 

 

A Deputación, como órgano de contratación, facilitará a documentación e antecedentes de 

que  dispoña e sexan precisos para a incorporación ao dominio provincial. 

 

Esta determinación non  exclúe  que, no futuro, en función do que  se acorde conforme ao 

establecido no ordenamento xurídico, se instrumenten, entre  ambas  administracións  públicas,  

operacións  de  xestión  patrimonial   para a prestación do servicio, como adscricións,  mutacións e  

análogas. 

 (...) 

 

Duración do convenio interadministrativo. 

 

A vixencia do presente convenio xurdirá efecto a partir da data da súa sinatura, aínda que 

con efectos económicos desde o 1 de xaneiro de 2018 e manterase ata o cumprimento dos 

compromisos e obrigas asumidos no mesmo. A estes efectos establecerase como data límite, salvo 

prorroga expresa antes da finalización do  prazo, o 31 de decembro de 2020, respectando en todo 
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caso o límite temporal  do artigo 49, letra h) da Lei 40/2015, do 1  de outubro, do Réxime Xurídico 

do Sector Público.” 

 

Consideracións 

 

O artigo 111 do Real Decreto Lexislativo 781/86 de 18 de abril, do texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local,  sinala que “as Entidades Locais poderán 

concertar os contratos, pactos ou condicións que teñan por conveniente, sempre que non sexan 

contrarios ó interese público, ó ordenamento xurídico ou ós principios de boa administración, e 

deberán cumprilos a teor dos mesmos, sen prexuízo das prerrogativas establecidas, no seu caso, a 

favor de ditas Entidades”. 

 

Sinalar que o convenio interadministrativo se configura como unha relación xurídica 

bilateral voluntaria, na que concorren competencias e fins comúns a ambas entidades locais, tanto 

pola causa, como polos fins e mesmo o seu ámbito, entendendo que a colaboración horizontal inter-

administrativa contribúe eficazmente á satisfacción dun fin público compartido: colaboración 

admitida tanto pola lexislación do réxime local estatal e autonómico, como polo artigo 12.4 da 

Directiva 2014/24, UE, do Parlamento Europeo, segundo se recolle na guía de colaboración pública 

horizontal (público – público), da lexislación xurídica xeral da Xunta de Galicia. Este sistema 

cooperativo vese confirmado polo artigo 31 da Lei 9/2017, de 9 de novembro, de Contratos do 

Sector Público, en tanto que regula a potestade de autoorganización e os sistemas de cooperación 

pública vertical e horizontal, articula, neste caso a través de un convenio guiado por consideracións 

de interese público. Neste sentido, o parágrafo segundo deste artigo 31 contempla a posibilidade de 

que as entidades pertencentes  ao sector público poidan acadar a realización conxunta de 

contratacións específicas (...). 

 

Esta acción pública colaborativa enmarcase nas relacións de cooperación 

interadministrativa con fundamento no art. 3.1.k da Lai 40/2015, do 1 de outubro ao  indicar   que 

“as administracións públicas, deberán  respectar na súa actuación e relacións os principios de 
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cooperación, colaboración e coordinación entre as Administracións Públicas”.  A cooperación  

organizada a través do convenio que se modifica,  resulta coherente cos principios que rexen as 

relacións interadministrativas tal e como se prevé no artigo 140 da mesma Lei, citando no seu 

apartado 1.a)  “lealdade institucional” e concretando no artigo 141, na súa letra d) que 

consecuentemente aquelas deberán ”Prestar, no ámbito propio, a asistencia activas que as outras 

administracións puideran recadar para o eficaz exercicio das súas competencias”. 

 

Ademais, conforme aos artigos 143 e 144 desta mesma Lei 40/2015, “ 1. As 

administracións cooperarán ao servizo do interese xeral podendo acordar de maneira voluntaria a 

forma de exercer as súas respectivas competencias que mellor sirva a este principio. 2. A 

Formalización de relacións de cooperación requirirá a aceptación expresa das partes, formulada en 

acordos dos órganos de cooperación ou en convenios. (...). 2. Nos convenios e acordos nos que se 

formalice a cooperación preveranse as condicións e compromisos que asumen as partes que os 

subscriben. 3. Cada  Administración pública manterá actualizado un rexistro electrónico dos 

órganos de cooperación nos que participe e de convenios que subscriba”. 

 

En canto ao papel de cooperación da Deputación respecto dos concellos atopa fundamento 

singular no art. 36 da LBRL e mesmo o 30 do RDL 781/86, de 18 de abril, do texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local. 

 

Respecto aos títulos competenciais en materia de servizos sociais, ademais dos xenéricos 

da Lei de bases de réxime local e da Lei de administración local de Galicia, compre citar a 

lexislación sectorial autonómica, Lei de servizos sociais de Galicia, cuxo art. 64 bis introducido 

pola Lei 9/2017, do 26 de decembro, do Parlamento de Galicia, de medidas fiscais e 

administrativas, referente a promoción da colaboración interadministrativa para a creación, a 

xestión e o mantemento dos servizos sociais, a través  da  formalización  de convenios 

administrativos de colaboración entre a  administración autonómica(…) e  as  entidades locais para 

a creación, a xestión e o mantemento de servizos sociais, en especial no que respecta aos servizos 

comunitarios específicos, co fin de asegurar a calidade e unha cobertura equilibrada dos servizos 
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sociais en todo o territorio así como os criterios de economía, eficiencia e eficacia na xestión e o 

uso racional dos recursos públicos, con independencia da concreta administración titular dos 

centros.  

 

Esta lexislación sectorial autonómica é título idóneo para atribuír competencias as 

entidades locais, conforme a doutrina do TC (STC 41/2016). 

 

E encanto os títulos competencias da Deputación Provincial a nivel da LSSG, 13/2008, 

cuxo  artigo 63 en relación coa cooperación e colaboración administrativa, establece que as 

Deputacións Provinciais, de conformidade co previsto na normativa de réxime local, 

proporcionaranlles asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos na execución das súas 

competencias en materia de servizos sociais, especialmente na prestación de servizos sociais 

comunitarios básicos por aqueles concellos con menos de vinte mil habitantes. 

 

Resultan plenamente aplicables os fundamentos competenciais reflectidos no informe deste 

servizo de data 13 de xuño de 2018, emitido a efectos da súa aprobación. 

 

Na cláusula sexta do convenio interadministrativo entre a Deputación Provincial de Lugo e 

o concello de Portomarín para a execución dos fins comúns consistentes na construción do centro 

de atención a persoas maiores no municipio de Portomarín, aprobado pola Xunta de Goberno de 

data 15 de xuño de 2018, establécese a vixencia do mesmo ata o 31 de decembro de 2019. A 

cláusula quinta do mesmo dispón : “(…)“A modificación deste convenio poderá realizarse por 

mutuo acordo das partes, acreditando a concorrencia de interese común, e co límite substantivo de 

non alterar as condicións esenciais do documento inicial, e sempre e cando dito convenio este 

vixente, respectando o límite temporal máximo de 4 anos previsto no artigo 49  da Lei 40/2015. A 

modificación do convenio levarase a cabo mediante addenda ao mesmo.”; con estas 

determinacións, a modificación pretendida do convenio podería levarse a cabo cumpríndose coa 

regulación legal establecida ao respecto, e as propias estipulacións conveniadas. 
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O art. 49 letra g) da Lei 40/2015, do 1 outubro, LRXP, precisa que réxime da modificación 

se pode incorporar o contido do convenio, tal e como sucede ca antedita cláusula. 

 

As obrigas económicas xeradas trasládanse ao exercicio de 2020, coas cautelas prevenciais 

propias dos gastos plurianuais. 

 

O presente convenio ten natureza administrativa e queda excluído da lexislación de 

contratos en virtude do disposto no artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector Público, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento 

Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, en relación co artigo 

31 da LCSP, sobre potestade de autoorganización e sistemas de cooperación pública, neste caso 

horizontal. 

 

En canto ao órgano competente, sinalar que segundo o artigo 59, apartado 18 do 

Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo, en relación co artigo 54.41 do mesmo 

regulamento, trátase dunha atribución que corresponde á Xunta de Goberno, por canto o importe do 

convenio ten unha contía superior á dos contratos menores (art. 59.8 ROD), en aplicación do 

regulamento orgánico publicado no BOP do 10 de marzo de 2011 e de conformidade coa circular 

de Secretaría Xeral de data 2 de novembro de 2018. 

 

En consecuencia, infórmase favorablemente a proposta de modificación do Convenio a 

medio de addenda, onde se faga constar a modificación identificada no presente informe, dadas as 

razóns de interese xeral expostas, necesario para alcanzar os fins e obxectivos perseguidos co aquel 

sistema de cooperación (acción colaborativa). 

 

Tal é o que procede informar ao respecto, con sometemento a calquera outro criterio mellor 

fundado. 

 

Este informe substitúe o asinado o 13 de febreiro de 2019.  
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Polo anteriormente exposto, propoño que pola Xunta de Goberno se adopte o seguinte 

acordo: 

 

1º.- Modificar a cláusula primeira, terceira, cuarta e sexta do Convenio interadministrativo 

entre a Deputación Provincial de Lugo e o concello de Portomarín para a execución dos fins 

comúns consistentes na construción do centro de atención a persoas maiores (apartamentos 

tutelados e centro de día) no municipio de Portomarín, nos termos da addenda de modificación 

incorporada ao expediente e mantendo inalteradas o resto de cláusulas do Convenio 

interadministrativo de referencia. 

 

2º.- Aprobar o gasto, en concepto de achega económica, por parte da Deputación, para o 

financiamento dos fins e actuacións contempladas no convenio, que ascende á contía 

complementaria de 686.738,34€ para a anualidade 2020 (que sumados ao importe anteriormente 

consignado de 1.100.000,00 € da un total de 1.786.738,34 €) con cargo a aplicación orzamentaria 

2315.622, 2315.622.55 e 2315.22706. A Deputación adquire este compromiso, supeditado ao 

cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira de incluír no 

orzamento da anualidade 2020 a cantidade de 686.738,34€”. 

 
A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

Segundo.- Proposta para aprobar o convenio interadministrativo de cooperación entre 

esta Deputación Provincial e o concello de Lugo para a execución dos fins comúns consistentes na 

“Construción do carril bici do P.K. 0+000 ao 2+570, no Parque do Rio Rato”, no municipio de 

Lugo. ano 2019. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 
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“Tendo en conta os  informes  e antecedentes incorporados ao  expediente e visto o informe 

do Servizo de Contratación e Fomento, relativo ao Convenio Interadministrativo de  referencia: 

 

Antecedentes de feito: 

 

-  Orde de inicio do procedemento de contratación de data 15 de xaneiro de 2019. 

 

-  Proxecto de carril bici do PK. 0+000 ao 2+570 no parque do río Rato no municipio de 

Lugo.  

 

- Informe de supervisión do proxecto de data 5 de febreiro de 2019. 

 

- Borrador de acta de reformulo. 

 

- Proposta de conveniencia e oportunidade, na que se fai referencia a importancia do río 

Rato como zona fluvial circundante ca cidade de Lugo na que se practican actividades deportivas e 

desfrute do medio. Neste momento comparten o mesmo espazo peóns e ciclistas que se propón 

separar a través do proxecto de carril bici canalizado por vía de cooperación co concello de Lugo. 

As finalidades perseguidas co convenio pivotan a valorización do entorno o desenvolvemento 

sostible do territorio unha dotación deportiva e de ocio na contorna urbana e facilitar a 

accesibilidade, vida saudable e seguridade dos usuarios dese entorno. Esta proposta esta asinada 

por Sr. Vicepresidente na data do 15 de xaneiro de 2019. 

 

Proposta de borrador de convenio interadministrativo entre a Deputación Provincial de 

Lugo e o concello de Lugo. 

 

Este Convenio ten por obxecto establecer as bases da relación interadministrativa de 

cooperación entre o Concello de Lugo e a  Deputación Provincial, en exercicio de competencias 

compartidas, para acadar o obxectivo de executar os fins comúns consistentes na Construción do 
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carril bici do P.K. 0+000 ao 2+570 no Parque do Rio Rato no municipio de Lugo, non constituíndo 

prestacións propias dos contratos, regulados na lexislación de contratos do sector público ou en 

normas administrativas especiais, para o que se comprometen a realizar os seguintes investimentos:  

 

INVESTIMENTO:  
ACHEGA 

DEPUTACIÓN 

CONSTRUCIÓN DO CARRIL BICI DO P.K. 0+000 AO 2+570 NO PARQUE DO RIO 

RATO 
675.785,96 

TOTAL 675.785,96 

 

O concello de Lugo aportará as autorizacións e licenzas necesarias para acometer a 

actuación, comprometéndose a asegurar e manter adecuadamente e adicar aos fins públicos 

causantes deste convenio, asémosmo aportará os terreos necesarias para acometer a actuación e que 

sexan da súa titularidade, en concreto as parcelas que aparecen como de titularidade do Concello de 

Lugo segundo o catastro, no parcelario incorporado ao proxecto técnico redactado polo enxeñeiro 

técnico de obras públicas D. José Fernández Parajes. 

 

A Deputación achega ao fin do convenio, igualmente, a dispoñibilidade de varias parcelas 

catastrais, segundo consta no proxecto técnico redactado a tal efecto. 

 

Fundamentos de dereito: 

 

O artigo 111 do Real Decreto Lexislativo 781/86 de 18 de abril, do texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local,  sinala que “as Entidades Locais poderán 

concertar os contratos, pactos ou condicións que teñan por conveniente, sempre que non sexan 

contrarios ao interese público, ó ordenamento xurídico ou ós principios de boa administración, e 

deberán cumprilos a teor dos mesmos, sen prexuízo das prerrogativas establecidas, no seu caso, a 

favor de ditas Entidades”. 
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O artigo 47 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público,  

precisa a definición de convenios, establecendo que “son convenios os acordos con efectos 

xurídicos adoptados polas Administracións Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito 

público vinculados ou dependentes ou as Universidades públicas entre si ou con suxeitos de dereito 

privado para un fin común. 

 

Os convenios non poderán ter por obxecto prestacións propias dos contratos. En tal caso, a 

súa natureza e réxime xurídico axustarase ao previsto na lexislación de contratos do sector 

público”(...). 

 

Este mesmo artigo 47 sinala os tipos de convenios, ao establecer “Os convenios que 

subscriban as Administracións Públicas, os organismos públicos e as entidades de dereito público 

vinculados ou dependentes e as universidades públicas, deberán corresponder a algún dos seguintes 

tipos: 

 

a) Convenios interadministrativos, asinados entre dúas ou mais Administracións 

públicas, ou ben entre dous ou mais organismos públicos ou entidades de dereito público 

vinculadas ou dependentes de distintas administracións públicas... (...).” 

 

En canto aos requisitos de validez e eficacia dos convenios, o artigo 48 da amentada Lei 

40/2015, establece “1. As Administracións Públicas poderán subscribir convenios con suxeito de 

dereito público e privado, sen que elo poida supoñer cesión de titularidade ou competencia; (...); 3. 

A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a utilización 

conxunta de medios e servizos públicos, contribuír a realización de actividades de utilidade pública 

e cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira; (...); 5. Os 

convenios que inclúan compromisos financeiros deberán ser financeiramente sostibles, debendo 

quen os subscriban, ter capacidade para financiar os asumidos durante a vixencia do convenio; 6. 

As aportacións financeiras que se comprometan a facer os asinantes non poderán ser superiores aos 
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gastos derivados da execución do convenio; (...); 8.- Os convenios perfecciónanse pola prestación 

do consentimento das partes. (...)” 

 

En canto ao contido dos convenios, o artigo 49 de Lei 40/2015,  sinala que “deberán 

incluír, polo menos: 

 

a) Suxeitos que subscriben o convenio e a capacidade xurídica con que actúa cada 

unha das partes. 

b) A competencia na que se fundamente a actuación da Administración Pública. 

c) O Obxecto do convenio e actuacións a realizar por cada suxeito para o seu 

cumprimento, indicando, no seu caso, a titularidade do resultado obtido. 

d) Obrigas e compromisos económicos asumidos por cada unha das partes , se os 

houbera, indicando a súa distribución temporal por anualidades e a súa imputación concreta ao 

orzamento, de acordo co previsto na lexislacións orzamentaria. 

e) Consecuencias aplicables no caso de incumprimentos das obrigas e compromisos 

asumidos por cada unha das partes, e no seu caso os criterios para determinar a posible sanción por 

incumprimento 

f) Mecanismos de seguimento, vixilancia e control da execución do convenio e dos 

compromisos adquiridos polos asinantes. 

g) Réxime de modificación do convenio. 

h) Prazo de vixencia do convenio, tendo en conta: 

a. Os convenios deberán ter unha duración determinada, que non poderá ser superior 

a catro anos, salvo que por norma se prevea un prazo superior. 

b. En calquera momento, antes de finalizar o prazo previsto, os asinantes poderán 

acordar de forma unánime a súa prórroga por un período de ata catro anos adicionais ou a súa 

extinción. 

 

(...)” 
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O capítulo VI da LRSP non se aplica ás encomendas de xestión, nin tampouco aos acordos 

de terminación convencional de procedementos administrativos. 

 

A relación de cooperación interadministrativa coa administración municipal como aparello 

técnico-administrativo manexado na proposta e o convenio analizado, ten cabida nos principios 

xerais de actuación e funcionamento do sector público, nas súas relacións, establecendo no art. 

3.1.k da Lai 40/2015, do 01 de outubro que “as administracións públicas, deberán  respectar na súa 

actuación e relacións os principios de cooperación, colaboración e coordinación entre as 

Administracións Públicas”; ademais resulta coherente cos principios que rexen as relacións 

interadministrativas tal e como se prevé no artigo 140 da mesma Lei, citando no seu apartado 1.a)  

“lealdade institucional” e concretando no artigo 141, na súa letra d) que consecuentemente aquelas 

deberán ”Prestar, no ámbito propio, a asistencia activas que as outras administracións puideran 

recabar para o eficaz. 

 

Na idea de potenciar a colaboración e cooperación entre as administracións públicas para a 

satisfacción dos intereses xerais nun sistema multinivel de poder público e por ende con intereses, 

obxectivos e fins comúns, a Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada 

en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da administración 

local, precisa no seu artigo 3.3 que “non se entenderán como o exercicio de novas competencias, 

(...), f) a colaboración entre administracións entendida como o traballo en común para solventar os 

problemas comúns que poidan formularse alen do concreto reparto competencial entre os distintos 

sectores da acción pública de acordo co ar. 193.2 da Lei 5/1997” –LALGA-, precepto este que 

regula a colaboración entre as administracións públicas autonómicas, e tamén o auxilio 

administrativo do art. 193.4 da LALGA conceptuado legalmente como o deber que teñen tódalas 

administracións de prestarlle apoio e asistencia activa as demais para que estas poidan exercer 

axeitadamente as súas competencias. 

 

O artigo 30 do RDL 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, sinala:  
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“ A Deputación cooperará á efectividade dos servizos municipais, preferentemente dos 

obrigatorios, aplicando a tal fin: a) medios económicos propios da mesma que se asignen; b) 

subvencións ou axudas financeiras que conceda o estado ou CCAA; c) (...) 

 

A cooperación poderá ser total ou parcial, segundo aconsellen as circunstancias 

económicas dos Municipios interesados 

 

Os servizos a que debe alcanzar a cooperación serán, en todo caso, os relacionados como 

mínimos no artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril(...) 

 

As formas de cooperación serán: (...) h) Subscrición  de convenios administrativos; (...)” 

 

Ademais, estas determinacións cadran co previsto na Lei de desenvolvemento sustentable 

do medio rural (Lei 45/2007, do 13 de decembro),  artigos 2, 3, 34 e concordantes sobre 

obxectivos, definición do medio rural e financiamento polas administracións públicas das medidas 

de desenvolvemento do medio rural, mellorando a calidade de vida das persoas que viven no rural; 

dotar ao medio rural e, en particular, aos núcleos de poboación, das infraestruturas e equipamentos 

públicos básicos necesarios. 

 

Son fins propios e específicos da Provincia garantir os principios de solidariedade e 

equilibrio intermunicipais, no marco da política económica e social (art. 31.2 LBRL). De acordo co 

establecido no artigo 36 LBRL modificado pola LRSAL unha competencia propia da Deputación é 

“a cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no territorio 

provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito”. No 

mesmo senso se pronuncia o artigo 109 da Lei de Administracións Local de Galicia, ao sinalar que 

“é competencia propia da Deputación, en calquera caso, en xeral, o fomento e a administración dos 

intereses peculiares da provincia”, subliñando que as competencias propias das Deputacións son 

ademais das atribuídas polas leis do Estado, as asignadas no mesmo concepto polas lei das 
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Comunidades Autónomas (artigo 36.1 LBRL na súa vixente redacción). Entre as competencias das 

Deputacións Provinciais, o artigo 36 da citada LBRL  sinala: “(...), b) Asistencia e cooperación 

xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor capacidade económica e 

de xestión; (...), d) A cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na 

planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións 

Públicas neste ámbito. (...)”. 

 

A cooperación da Deputación Provincial cos concellos atribúese, directamente, polo 

ordenamento xurídico como unha competencia propia (cooperación competencial), aínda así a súa 

formalización require o consentimento da outra parte (o concello) para evitar que por medio da 

técnica de cooperación se limite a autonomía e o libre exercicio das funcións municipais. Non 

obstante neste caso a obra é executase polo ente provincial, se ben como infraestrutura realizada no 

termo municipal de Lugo, cunha incidencia inmediata na súa esfera de intereses e a necesidade 

dispoñer de terreos para a súa materialización, coa posterior conservación e uso público, resulta 

necesario contar coa vontade dese administración municipal.  

 

O municipio de Lugo é unha entidade local básica con personalidade xurídica e plena 

capacidade para o cumprimento dos seus fins, que no seu labor de procura dunha mellora na 

calidade de vida dos cidadáns, promove actividades e presta servizos públicos que contribúen a 

satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal; exercendo as competencias que lle 

atribúe como propias o Art. 25 da LBRL, na súa vixente redacción, e nos termos da lexislación do 

Estado e Autonómica, entre as que enumera “a) Urbanismo: planeamento, xestión, execución ...; b) 

Medio ambiente urbano: parques, xardíns públicos, xestión residuos sólidos urbanos ...;; d) A 

infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade; f) Policía local, protección civil, 

prevención e extinción de incendios.; g) Tráfico, estacionamento de vehículos e mobilidade. 

Transporte colectivo urbano.; l) Promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do 

tempo libre. (...). Entre estas infraestruturas debemos incluír o equipamento de carril bici que ten 

unha dimensión multifuncional de carácter urbano e ambiental, de mobilidade, de lecer e deporte e 

mesmo de hábitos saudables e calidade de vida. 
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O artigo 26 da LBRL, fixa como unha competencia propia dos municipios de mais de 

50.000 habitantes,  o medio ambiente urbano. Determinación que é coherente e atopa significado 

pleno na normativa urbanística sobre cohesión social e calidade de vida (art. 42 LSG/2016), en  

tanto que alude a sistemas de espazos libres públicos, destinados a áreas de lecer, expansión e 

recreo da poboación. 

 

A estes efectos, lembrar como a STC 41/2016, de 3 marzo, interpreta o artigo 25 da LBRL 

(reformado pola LRSAL), declarando que as Leis das comunidades autónomas poden atribuír 

competencias propias ao igual que outras leis estatais sectoriais. A estes efectos, distinta normativa 

sectorial  habilita competencialmente esta actuación que se converte nun dereito da veciñanza, a 

súa esixencia, de acordo co previsto no artigo 18 da propia LBRL. Na esfera desta lexislación 

sectorial, con proxección no ámbito competencial local e provincial, compre citar, o artigo 7 da Lei 

3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia. Este último atribúe aos municipios e entidades locais 

supramunicipais, no seu caso, a prestación dos servizos de fomento e difusión do deporte, xunto 

coa construción e xestión de instalación deportivas (como pode ser o carril bici). Como normativa 

sectorial, cabe citar a propia Lei  2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia,  en canto as normas 

de calidade e cohesión social (art. 42). 

 

O carril bici integrado no espazo coñecido como “río Rato” da cidade de Lugo, conforma 

unha manifestación de identidade paisaxística, de “imaxe” percibida desta cidade  e polo tanto é 

coherente cos obxectivos, fins e bens xurídicos protexidos coa Lei 7/2008, do 7 de xullo, de 

protección do paisaxe de Galicia. 

 

 A Deputación, segundo o establecido no convenio, prevese que sexa o órgano de 

contratación na  licitación e  adxudicación das obras  ao igual que  na súa execución, deberá  

axustarse á lexislación contractual e sectorial de aplicación. 
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É responsabilidade do Concello de  Lugo tramitar e conceder  as autorizacións, licenzas e 

permisos de competencia municipal necesarias para a execución das obras, con celeridade. 

Igualmente, será responsabilidade do concello de Lugo de recibir o equipamento de carril bici, 

unha vez executada, asumindo a súa conservación e mantemento das obras obxecto deste convenio 

interadministrativo. 

 

Sinalar que o convenio interadministrativo se configura como unha relación xurídica 

bilateral voluntaria, na que concorren competencias e fins comúns a todas as entidades, tanto pola 

causa, como polos fins e mesmo o seu ámbito, entendendo que a cooperación horizontal inter-

administrativa contribúe eficazmente á satisfacción dun fin público compartido, colaboración 

admitida tanto pola lexislación do réxime local estatal e autonómico, como polo artigo 12.4 da 

Directiva 2014/24, UE, do Parlamento Europeo e do Consello, segundo se recolle na guía de 

colaboración pública horizontal (público – público), da asesoría xurídica xeral da Xunta de Galicia; 

e na actualidade asumido e regulado no artigo 31 da LCSP/2017 ao referirse ás potestades de auto 

organización e sistemas de cooperación vertical e horizontal. 

 

Así, para a consecución do fin común perseguido por ambas administracións, sen vocación 

de mercado, que é a dotación aos veciños do Concello de Lugo da Provincia e da cidadanía en xeral 

da actuación sinalada Construción do carril bici do P.K. 0+000 ao 2+570 no Parque do Rio Rato no 

municipio de Lugo, establécese esta relación bilateral de colaboración e cooperación guiadas 

unicamente por consideracións de interese público, nas que se inclúe a seguinte previsión de 

financiamento e compromisos:  

 

ANUALIDADE DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO 

2019 675.785,96€ (mais dispoñibilidade dos terreos da súa titularidade) 

 

Concello de Lugo: As obrigas de facer xunto coa posta en disposición dos terreos 

necesarios, da súa titularidade, para cumprir os fins do convenio interadministrativo obxecto deste 

informe, isto é, a execución do carril bici. Este convenio interadministrativo de cooperación é canle 
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adecuada para as operación de xestión patrimonial que permitan a Deputación a dispoñibilidade 

dos terreos do concello necesarios para execución das obras; e unha vez rematadas estas, a súa 

entrega ao concello para a súa explotación, tal e como se fundamenta, no art. 144.1.g) da Lei 

40/2015 en relación co artigo 183 e concordantes da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do Patrimonio 

das Administracións Públicas. Fundamentalmente tamén nos artigos 17 e concordantes da Lei 

5/2011, 30 de setembro, do Patrimonio da CC.AA. de Galicia, aplicable as entidades que integran a 

administración local en virtude da súa disposición 2ª: na que se alude a operacións adscrición de 

bens sen cambio de titularidade xurídica nin calificación xurídica dos mesmos para  os fins de 

carácter público. 

 

Resulta obriga do concello de Lugo, aportar as autorizacións e licenzas pertinentes e da súa 

competencia para acometer as obras do carril bici. 

 

Esta relación interadministrativa de cooperación enmarcarase, xa que logo, na estrutura 

dunhas administracións ordenadas para remover os obstáculos que impidan ou dificultan que a 

igualdade e liberdade dos individuos e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivos, 

especialmente acaído nunha provincia de dinámicas demográficos rurais e poboación envellecida, 

mellorando a mobilidade da poboación e dos sectores económicos, xunto coa calidade urbana e 

medio ambiental. 

 

A subscrición deste convenio mellora a eficiencia na xestión pública, contribúe á 

utilización conxunta de medios e servizos públicos, etc., e ademais encádrase no deber de 

colaboración e asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos  sinalada no 

artigo 36 da Lei 7/85, de Bases de réxime local. Neste sentido, o propio artigo 57 da LBRL da 

preferencia á subscrición de convenios, antes que a outras técnicas de cooperación como os 

consorcios, como un instrumento eficaz na asignación de recursos públicos. 
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O concello de Lugo será titular e responsable da posta en uso e mantemento do resultado da 

cooperación como previsión a incorporar ao convenio interadministrativo de acordo co previsto no 

artigo 49 da LRXSP. 

 

O presente convenio ten natureza administrativa e non lle é de aplicación a Lei de contratos 

do sector público á vista do disposto no artigo 6 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector Público, pola que se traspón ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento 

Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014: “Quedan excluídos 

do ámbito da presente Lei os convenios, cuxo contido non este comprendido no dos contratos 

regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais celebrados entre si pola Administración 

Xeral do Estado, as Entidades Xestoras e os Servizos Comúns da Seguridade  Social, as 

Universidades Públicas, as Comunidades Autónomas e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, 

as Entidades locais, as entidades con personalidade xurídico pública dependentes delas e  as 

entidades con personalidade xurídico privada, sempre que, neste último caso, teñan a condición de 

poder adxudicador. A súa exclusión queda condicionada ao cumprimento das seguintes condicións 

(…)”. Neste caso, cúmprense as condicións fixadas ao efecto polo paragrafo 1º deste artigo sexto 

(letras a, b, c) xa que as entidades intervintes non teñen vocación de mercado (…), o convenio 

establece unha cooperación entre as entidades coa finalidade de garantir que os servizos públicos 

que lles incumben se presten de xeito que se acaden os obxectivos que teñen en común e, que o 

desenvolvemento da cooperación se guía unicamente por consideracións relacionadas co interese 

público.  Ademais, no artigo 31.1 desta Lei, relativo á potestade de autoorganización e sistemas de 

cooperación pública vertical e horizontal, establécese que:  

 

“As entidades pertencentes ao sector público poderán cooperar entre si dalgunha das 

seguintes formas, sen que o resultado desa cooperación poida calificarse de contractual: 

 

(…)b) Mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertencentes ao sector 

público, previa celebración dos correspondentes convenios, nas condicións e cos límites que se 

establecen no apartado 1 do artigo 6. (…)”. 
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Nestes supostos de relación interadministrativa de cooperación entre administracións 

públicas, con contraprestacións entre os beneficiarios ou que as administracións que os subscriben 

ostentan competencias compartidas de execución (ademais de actuar “conveniendi causa”), non é 

de aplicación a lexislación xeral de subvencións, sen prexuízo de tomala como marco de referencia 

na xustificación dos fondos, de conformidade co establecido no artigo 2.4 do RD 887/2006, do 21 

de xullo, polo que se aproba o RXLS e demais normativa de concordante aplicación.  A terse en 

conta na CCAA de Galicia, o artigo 2.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 

Regulamento Xeral da Lei de subvencións de Galicia (Lei 9/2007), que aínda que non resulta 

aplicable ás EELL, pode tomarse como referencia. 

 

En canto ao órgano competente do ente provincial para a aprobación deste convenio de 

colaboración, correspóndelle á Xunta de Goberno, tendo en conta o establecido nos artigos 46 e 

50.b) do Regulamento orgánico da Deputación Provincial (publicado no BOP de Lugo núm. 170 o 

26 de xullo de 2018) e na delegación de competencias da Presidencia na Xunta de Goberno de data 

26 de xullo de 2018 (publicada no BOP de Lugo núm. 171 do 27 de xullo de 2018), que aínda que 

recolle que o órgano competente é a Xunta de Goberno cando o importe individual sexa igual ou 

superior a 18.000,00€ debe estarse ao establecido na nova Lei de contratos que fixa o importe dos 

contratos menores nunha contía inferior a 15.000,00€, polo que o órgano competente é a Xunta de 

Goberno cando o importe individual sexa igual ou superior a 15.000,00€. Neste caso o importe 

económico do convenio, sumando as aportacións das dúas entidades administrativas que participan, 

supera o importe dos contratos menores. 

 

Así pois a proposta de convenio é axustada á regulamentación específica que se contempla 

nos artigos referidos, polo que se informa favorablemente. 

 

É todo canto procede informar, con sometemento a calquera outro criterio mellor 

fundado.”. 
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Polo anteriormente exposto, propoño que pola Presidencia se adopte o seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar o texto do Convenio Interadministrativo a subscribir entre a Deputación 

Provincial de Lugo e o Concello de Lugo para a execución dos fins comúns consistentes na 

construción dun carril bici P.K. 0+000 ao 2+570 no parque do río Rato, concello de Lugo, ano 

2019, cun orzamento total de 675.785,96€; a achega  da  Deputación ascende á contía 675.785,96€. 

 

2º.- Aprobar o gasto, en concepto de achega económica, por parte da Deputación, para o 

financiamento dos fins e actuacións contempladas  no convenio, que ascende á contía máxima de 

675.785,96€ con cargo a aplicación orzamentaria 1720.65009 e 1720.6500955 do vixente 

Orzamento Xeral da Deputación de Lugo para a anualidade 2019”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación a proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

12.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE RENUNCIA DA ENTIDADE 

BENEFICIARA DO PROGRAMA BEN EMPREGADO III 

 

Logo de ver a proposta da Deputada Delegada da Área de Promoción Económica e Social. 

 

“Considerando que con data 16 de setembro de 2016 a Deputación de Lugo  aprobou as 

bases para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, Programa de 

Fomento do Emprego da Provincia de Lugo- Ben empregado III, Fase I. 

 

Tendo en conta que o extracto da convocatoria foi publicado no Boletín Oficial  da 

Provincia de Lugo (BOP) Nº 229 do 4 de outubro de 2016. 

 

Tendo en conta que con data  20 de xaneiro de 2017, aprobouse a relación definitiva de 

empresas beneficiarias, reservas e excluídos. 
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Considerando con data 26 de maio de 2017, aprobouse o Anexo II, relación posto de 

traballo – desempregado solicitante. Nesta relación non aparece a entidade beneficiaria A-16-22 Mª 

Luz Alvarez Diaz, posto que non tuvo candidatos. 

 

Tendo en conta que a seguinte entidade beneficiaria renuncia a subvención outorgada. 

 

CÓDIGO RAZÓN SOCIAL ESTADO DATA 

RENUNCIA 

IMPORTE 

SUBV. 

BE3/A-16-22 María Luz Alvarez Díaz RENUNCIA 11/02/2019 6.225,66€ 

 

Considerando que a citada entidade queda deserta, e tal e como recollen as Bases do 

Programa, “Para o caso daqueles postos de traballo que queden desertos, en canto a candidatos, por 

falta de perfil axeitado e/ou por falta de solicitudes, a Deputación de Lugo utilizará a Axencia de 

Colocación, coma mecanismo mais áxil para a localización dos mesmos”. Publicándose cada luns 

unha Bolsa de Emprego cos postos ofertados. 

 

Considerando que con data 16 de xuño de 2017 publícase o Anexo II, e o candidato 

seleccionado, Don Asier Estevez Goñi, Renuncia ao posto debido a que está participando en outro 

proceso de selección alleo ao programa. A entidade volve a quedar Deserta. 

 

Considerando que con data 7 de xullo de 2017 publícase o Anexo II, e Don Asier Estévez 

Goñi inscribese de novo no posto, xa que o proceso no que participaba non chega a materializarse, 

resultando ser o candidato seleccionado, renuncia novamente ao posto de traballo. 

 

Considerando que con data 18 de agosto de 2017 publícase o Anexo II, o candidato 

seleccionado, Don José Ramón Pérez González, foi contratado o 25 de agosto de 2017 e causa 

baixa o 29 de agosto de 2017 por non superación de período de proba. 

 



 
 
 

95 
 

Considerando que a entidade saíu publicada, en reiteradas ocasións na Bolsa de Emprego, 

ata chegar a última Bolsa publicada o 18/06/2018, sen ter candidatos adxudicados, por tal motivo 

dita entidade presenta a renuncia de forma voluntaria, sen chegar a recibir o anticipo do 80%. 

 

De acordo coa lexislación vixente en materia de subvencións, así como coas Bases do 

Programa de Fomento de Emprego da Provincia de Lugo, Ben Empregado III, proponse á Xunta de 

Goberno a adopción dos seguintes acordos: 

 

Aceptar a renuncia da seguinte empresa: 

 

CÓDIGO RAZÓN SOCIAL ESTADO DATA 

RENUNCIA 

IMPOTER SUBV. 

BE3/A-16-22 María Luz Alvarez Díaz RENUNCIA 11/02/2019 6.225,66€ 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación a proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

13.- PROPOSTA DE ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DO EXPEDIENTE 

SUBAGR-2018/153 DE SUBVENCIÓN OUTORGADA DENTRO DO PROGRAMA DE 

APOIO AO SECTOR AGROGANDEIRO NA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2018, 

RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE TERRAS PARA A POSTA EN PRODUCIÓN 

DE RECURSOS AGROGANDEIROS. 

 

Logo de ver a proposta do Deputado Delegado da Área de Cooperación e Asistencia aos 

Concellos e Medio Ambiente: 

 

“Con data 21 de decembro de 2018 a Xunta de Goberno a proposta da Comisión de 

Valoración, acordou estimar a solicitude tramitada correspondente á Ganadería Díaz Fernández, 

S.C. (A Pontenova), destinada a “Recuperación e incorporación de terras para a posta en produción 
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de recursos agrogandeiros”, concedéndolle unha subvención por importe de 1.500,00 €, incluída no 

Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018, Recuperación e 

incorporación de terras para a posta en produción de recursos agrogandeiros. 

 

D. José Manuel Fernández Díaz, en calidade de representante da Ganadería Díaz 

Fernández, S.C. (A Pontenova), presenta escrito con data de rexistro de entrada 25 de xaneiro de 

2018, solicitando a renuncia a subvención. 

 

Polo anteriormente exposto, proponse á Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo. 

 

Acceder a petición formulada por D. José Manuel Fernández Díaz, e aceptar a renuncia da 

subvención outorgada pola Xunta de Goberno con data 21 de decembro de 2018, á Ganadería Díaz 

Fernández, S.C. (A Pontenova), para a Recuperación e incorporación de terras para a posta en 

produción de recursos agrogandeiros, por importe de 1.500,00 €”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

14.- PROPOSTA DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO PARA O 

OUTORGAMENTO DUNHA CONCESIÓN DEMANIAL PARA A UTILIZACIÓN 

PRIVATIVA DE BENS DE DOMINIO PUBLICO: INSTALACIÓNS EN BELESAR 

PRESA. 

 

Logo de ver a proposta do Deputado Delegado da Area de Turismo e Cultura: 

 

“O presente procedemento ven a establecer o conxunto de condicións a rexer no 

outorgamento dunha concesión demanial para a utilización privativa dun ben de dominio publico, 

denominado instalacións en Belesar Presa no Concello de Chantada dedicadas a local de hostalería 

estreitamente vencellados as rutas do encoro dos Peares (Río Miño) para a tempada 2019 que 
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impulsa esta Deputación Provincial e cuxo procedemento para a contratación das prestacións 

necesarias para o funcionamento das ditas rutas acordou a Xunta de Goberno celebrada o 25 de 

xaneiro de 2019. 

 

O procedemento será de concorrencia pública e se levará a cabo por esta Deputación 

Provincial para cuxo fin redactase o prego reitor coas condicións xerais que servirán para a 

adxudicación da citada concesión demanial. 

 

En ausencia doutra regulación específica, e tendo en conta a exclusión para este suposto do 

ámbito de aplicación da lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, o 

expediente incluirá os seguintes determinacións: 

 

Xustificación da necesidade e finalidade do procedemento tal e como se explica nos 

parágrafos precedentes e no pregos reitores do procedemento. 

 

A determinación do réxime xurídico sobre a tramitación: Na tramitación do procedemento 

a lexislación aplicable será a seguinte: Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das Bases do Réxime 

Local,  a lexislación básica da Lei 33/2003, de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións 

Públicas o Real Decreto 1372/1986 que aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, a 

lexislación non básica da Lei 33/2003, de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións 

Públicas, a Lei 40/2015, de 1 de outubro, Réxime Xurídico do Sector Público e demais disposicións 

aplicables na materia. 

 

As cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán o presente 

procedemento de concorrencia pública e adxudicación por concurso. 

 

Respecto da competencia a Xunta de Goberno, no que se refire á aprobación dos pregos de 

cláusulas administrativas e, no seu caso técnicas, á adxudicación e a interpretación, modificación e 

resolución segundo os termos do artigo 59 do Regulamento Orgánico desta Deputación. 
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Por todo elo, vistos os informes dos Servizos desta Entidade, proponse a Xunta de Goberno 

a adopción do seguinte acordo: 

 

1º.- Aprobar os Pregos de condicións económico administrativas que han de rexer o 

concurso para a concesión demanial para a utilización dos bens de dominio público: Instalacións en 

Belesar Presa. 

 

2º.- Iniciar o procedemento para as concesións demaniais para a utilización privativa dos 

bens de dominio público Instalacións en Belesar Presa, polo procedemento de concorrencia pública 

e adxudicación por concurso”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

15.- PROPOSTA DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO PARA O 

OUTORGAMENTO DUNHA CONCESIÓN DEMANIAL PARA A UTILIZACIÓN 

PRIVATIVA DE BENS DE DOMINIO PUBLICO: INSTALACIÓNS EN BELESAR POBO. 

 

Logo de ver a proposta do Deputado Delegado da Area de Turismo e Cultura: 

 

“O presente procedemento ven a establecer o conxunto de condicións a rexer no 

outorgamento dunha concesión demanial para a utilización privativa dun ben de dominio publico, 

denominado instalacións en Belesar Pobo no Concello de O Saviñao dedicadas a local de hostalería 

estreitamente vencellados as rutas do encoro de Belesar (Río Miño) para a tempada 2019 que 

impulsa esta Deputación Provincial e cuxo procedemento para a contratación das prestacións 

necesarias para o funcionamento das ditas rutas acordou a Xunta de Goberno celebrada o 25 de 

xaneiro de 2019. 
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O procedemento será de concorrencia pública e se levará a cabo por esta Deputación 

Provincial para cuxo fin redactase o prego reitor coas condicións xerais que servirán para a 

adxudicación da citada concesión demanial. 

 

En ausencia doutra regulación específica, e tendo en conta a exclusión para este suposto do 

ámbito de aplicación da lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, o 

expediente incluirá os seguintes determinacións: 

 

Xustificación da necesidade e finalidade do procedemento tal e como se explica nos 

parágrafos precedentes e no pregos reitores do procedemento.  

 

A determinación do réxime xurídico sobre a tramitación: Na tramitación do procedemento 

a lexislación aplicable será a seguinte: Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das Bases do Réxime 

Local, a lexislación básica da Lei 33/2003, de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións 

Públicas o Real Decreto 1372/1986 que aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, a 

lexislación non básica da Lei 33/2003, de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións 

Públicas, a Lei 40/2015, de 1 de outubro, Réxime Xurídico do Sector Público e demais disposicións 

aplicables na materia. 

 

As cláusulas administrativas e de prescricións técnicas que rexerán o presente 

procedemento de concorrencia pública e adxudicación por concurso. 

 

Respecto da competencia a Xunta de Goberno, no que se refire á aprobación dos pregos de 

cláusulas administrativas e, no seu caso técnicas, á adxudicación e a interpretación, modificación e 

resolución segundo os termos do artigo 59 do Regulamento Orgánico desta Deputación. 

 

Por todo elo, vistos os informes dos Servizos desta Entidade, proponse a Xunta de Goberno 

a adopción do seguinte acordo: 
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1º.- Aprobar os Pregos de condicións económico administrativas que han de rexer o 

concurso para a concesión demanial para a utilización dun ben de dominio público: Instalacións en 

Belesar Pobo. 

 

2º.- Iniciar o procedemento para as concesións demaniais para a utilización privativa dos 

bens de dominio público Instalacións en Belesar Pobo, polo procedemento de concorrencia pública 

e adxudicación por concurso”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

16.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS BASES DA 

CONVOCATORIA QUE REXERÁN NO PROCEDEMENTO DE CONCORRENCIA 

COMPETITIVA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A 

ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO, ANO 2019. 

 

Logo de ver a proposta do Deputado Delegado de Innovación, Participación Cidadá, 

Mocidade e Deporte: 

 

“Visto o informe do Servizo de Contratación e de Secretaría Xeral 

 

Visto o informe da Intervención. 

 

Polo anteriormente exposto, propoño que pola Xunta de Goberno da Excma. Deputación 

Provincial se adopten os seguintes acordos: 

 

1º.- Aprobar as bases da convocatoria que rexerán no procedemento de concorrencia 

competitiva para a concesión de subvencións destinadas a entidades e clubs deportivos, ano 2019. 

 



 
 
 

101 
 

2º.- Aprobar o gasto correspondente por un importe total de cincocentos mil euros 

(500.000,00 €). 

 

3º.- Aprobar así mesmo os modelos de solicitude”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

17.- PROPOSTA DE APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS BASES DA 

CONVOCATORIA QUE REXERÁN NO PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE 

SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A CLUBS 

DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO QUE PARTICIPAN EN LIGAS OU 

CAMPIONATOS OFICIAIS FEDERADOS POR EQUIPOS DE 1ª OU 2ª CATEGORÍA 

ABSOLUTA ESTATAL, PARA OS GASTOS DE TEMPORADA 2018-2019 E DO 

MODELO DE SOLICITUDE. 

 

Logo de ver a proposta do Deputado Delegado de Innovación, Participación Cidadá, 

Mocidade e Deporte: 

 

“Visto o informe do servizo de Contratación e de Secretaría Xeral. 

 

Visto o informe da Intervención. 

 

Polo anteriormente exposto, propoño que pola Xunta de Goberno da Excma. Deputación 

Provincial se adopten os seguintes acordos: 

 

1º.- Aprobar as bases da convocatoria que rexerán no procedemento de concesión de 

subvencións en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos da provincia de Lugo  
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que participan en ligas ou campionatos oficiais federados por equipos de 1ª ou 2ª categoría absoluta 

estatal, para os gastos de temporada 2018-2019, e o seu modelo de solicitude. 

 

2º.- Aprobar o gasto correspondente por un importe total de catrocentos corenta mil euros 

(440.000,00 €). 

 

3º.- Aprobar así mesmo os modelos de solicitude”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

18.- PROPOSTA DE NOMEAMENTO PARA PROVEER, POLO SISTEMA DE 

CONCURSO, DISTINTOS POSTOS DE TRABALLO, VACANTES NA R.P.T. 2017, 

RESERVADOS A PERSOAL LABORAL. 

 

Visto informe do Xefe do Servizo de Recursos Humanos e Asistencia aos Concellos en 

relación co epígrafe do presente asunto, manifestando que se produciu un erro na redacción do 

mesmo, corríxese dito erro quedando o epígrafe do seguinte xeito: PROPOSTA DE 

NOMEAMENTO PARA PROVEER, POLO SISTEMA DE CONCURSO, DISTINTOS 

POSTOS DE TRABALLO, VACANTES NA VIXENTE RPT, RESERVADOS A PERSOAL 

LABORAL. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“A Xunta de Goberno, en sesión de data 19 de outubro de 2018, aproba a proposta de 

convocatoria e bases para a provisión de postos de traballo de persoal laboral da Deputación 

Provincial de Lugo a prover polo sistema de concurso de méritos entre persoal laboral fixo da 

Deputación Provincial, (corrección de erros, sesión de data 26 de outubro de 2018), facéndose 
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públicas no Boletín Oficial da Provincia número 257, de 9 de novembro de 2018 e 269 de 23 de 

novembro de 2018. 

 

A vista das propostas de nomeamento definitivas formuladas polas Comisións de 

Valoracións , esta Presidencia as eleva a Xunta de Goberno, para que resolva definitivamente os 

concursos de provisión de postos de traballo obxecto desta convocatoria, a favor de: 

 

Don José Ángel Castro Fernández, para ocupar con carácter definitivo e polo sistema de 

concurso o posto de traballo singularizado reservado a persoal laboral número 1547, nivel 

complemento de destino 18, denominado Encargado I Montaxes, Conservación e Mantemento 

CENTRAD, adscrito a Área de Turismo e Cultura- Subárea Cultura, PHA, Artesanía e Deseño e 

Educación, Centro de Artesanía e Deseño e Educación – Centro de Artesanía e Deseño. 

 

Don José Miguel Traseira González, para ocupar con carácter definitivo e polo sistema de 

concurso o posto de traballo singularizado reservado a persoal laboral número I964, nivel 

complemento de destino 18, denominado Responsable II Portería, Vixilancia e Seguridade 

Edificios Descentralizados, adscrito a Presidencia-Unidade de Portería e Vixilancia. 

 

Don Gonzalo Rodríguez Ferreiro, para ocupar con carácter definitivo e polo sistema de 

concurso o posto de traballo singularizado reservado a persoal laboral número 1553, nivel 

complemento de destino 20, denominado Coordinador –Xefe II Granxa, adscrito a Área do Medio 

Rural e do Mar-Granxa Provincial. 

 

Don Francisco Rodríguez Fernández, para ocupar con carácter definitivo e polo sistema de 

concurso o posto de traballo singularizado reservado a persoal laboral número 1554, nivel 

complemento de destino 18, denominado Responsable II Maquinaria Granxa, adscrito a área do 

Medio Rural e do Mar-Granxa Provincial”. 
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A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

19.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA. 

 

Non se presentan. 

 

A S U N T O S      D E      U R X E N C I A 

 

Fóra da Orde do Día, e previa declaración de urxencia acordada por unanimidade, 

adoptouse o seguinte acordo: 

 

Xustificación para incluír por vía de urxencia na Orde do Día da Sesión 

Ordinaria o asunto “Aprobación, se procede, do nomeamento do suplente para 

asistir en calidade de Secretario á mesa de contratación convocada para o día 

15.02.2019 en relación aos expedientes EXP0004SE19-ABO e EXP0008SE19-NSO, 

motivado pola ausencia do titular e o sustituto por razóns de permisos”. 

 

Logo de ver a proposta da Presidencia do seguinte teor: 

 

“A urxencia queda xustificada principalmente pola necesidade de nomear unha persoa para 

actuar como Secretario da Mesa de Contratación  convocada por orde da Presidencia para o día 

15.02.2019 en relación aos expedientes que a continuación se mencionan: 

 

(...) 

 

2.- CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE AXENCIA DE MEDIOS PARA A 

DIFUSIÓN DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL XENÉRICA DA DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE LUGO. EXP0004SE19-ABO. 
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Dación de conta das empresas presentadas. 

 

Apertura dos sobres relativos á documentación administrativa (Sobres A). 

 

Apertura dos sobres relativos aos criterios de adxudicación avaliables automaticamente 

mediante fórmulas matemáticas -que neste caso son todos- (Sobres B). 

 

Proposta de adxudicación, se procede. 

 

3.- CONTRATACIÓN DA CAMPAÑA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

“NOSMUEVELUGO.COM” PARA O IMPULSO DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ NOS 

ASUNTOS PÚBLICOS E A PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DAS INICIATIVAS DESENVOLTAS 

POLA DEPUTACIÓN DE LUGO PARA A MELLORA DO BENESTAR DOS VECIÑOS DA 

PROVINCIA.  EXP0008SE19-NSO. 

 

Dación de conta das empresas presentadas. 

 

Apertura e valoración dos sobres relativos á documentación administrativa (Sobre A). 

 

Apertura e valoración dos sobres relativos á oferta técnica e económica (Sobre B). 

 

Inicio da fase de negociación, se procede 

 

(…)”. 

 

A necesidade do nomeamento do suplente motívase pola ausencia o día 15.02.2019 da 

titular e a suplente por razóns de permisos, estando constituída a  Mesa de Contratación segundo 
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consta na cláusula quinta dos PCAP relativos aos expedientes amentados, figurando do seguinte 

xeito: 

“(…) 

 

Secretario/a,  con voz  e sen  voto: 

 

Un funcionario/a do servizo de contratación e fomento, preferentemente do Grupo A, 

Subgrupo A1 ou A2: 

 

Titular: Dona Margarita Tarrío Álvarez, Xefa da Sección de Contratación do Servizo de 

Contratación e Fomento da Deputación Provincial de Lugo. 

 

Suplente: Dona Loreto Rodríguez Costas  Xefa da Sección de Fomento do Servizo de 

Contratación e Fomento da Deputación Provincial de Lugo. 

 

(...)” 

 

Os respectivos pregos foron aprobados en Xunta de Goberno. 

 

A ausencia da suplente na Secretaría destas Mesas de Contratación, coñeceuse con 

posterioridade á convocatoria das Mesas. O principio de eficacia administrativa aconsella non 

demorar a tramitación. Ademais debe ponderarse que xa está efectuada a convocatoria pública e a 

suspensión da celebración da Mesa, poderá carrexar incomodidades aos posibles asistentes. 

 

O suplente, Don José Domingo Rodríguez Ferreira, designarase polo titular do órgano 

competente para nomear ao titular que é suplido, e que neste caso é a Xunta de Goberno. 

 

Tendo en conta o antedito, proponse: 
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A  incorporación, como asunto de urxencia na sesión ordinaria da Xunta de Goberno do 

15/02/2019, do nomeamento do suplente para asistir en calidade de secretario á Mesa de 

Contratación convocada por orde da Presidencia para o día 15 de febreiro de 2019 ás 12:00 horas. 

 

Nomear a D. José Domingo Rodríguez Ferreira, Asesor Técnico do Servizo de 

Contratación e Fomento, para actuar como Secretario da Mesa de Contratación  convocada por orde 

da Presidencia para o día 15.02.2019 en relación aos expedientes que a continuación se mencionan: 

 

“(...). 

 

2.- CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE AXENCIA DE MEDIOS PARA A 

DIFUSIÓN DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL XENÉRICA DA DEPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE LUGO. EXP0004SE19-ABO. 

 

Dación de conta das empresas presentadas. 

 

Apertura dos sobres relativos á documentación administrativa (Sobres A). 

 

Apertura dos sobres relativos aos criterios de adxudicación avaliables automaticamente 

mediante fórmulas matemáticas, que neste caso son todos (Sobres B). 

 

Proposta de adxudicación, se procede. 

 

3.- CONTRATACIÓN DA CAMPAÑA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

“NOSMUEVELUGO.COM” PARA O IMPULSO DA PARTICIPACIÓN CIDADÁ NOS 

ASUNTOS PÚBLICOS E A PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DAS INICIATIVAS DESENVOLTAS 

POLA DEPUTACIÓN DE LUGO PARA A MELLORA DO BENESTAR DOS VECIÑOS DA 

PROVINCIA. EXP0008SE19-NSO. 
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Dación de conta das empresas presentadas. 

 

Apertura e valoración dos sobres relativos á documentación administrativa (Sobre A) 

 

Apertura e valoración dos sobres relativos á oferta técnica e económica (Sobre B). 

 

Inicio da fase de negociación, se procede”. 

 

A Xunta de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda prestar aprobación á proposta 

presentada e anteriormente transcrita. 

 

      
20.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADOS. 

 

Non se formulan polos señores Deputados. 

 

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

horas e corenta minutos do día de referencia, de todo o cal eu, a Secretaria, certifico. 

 

 

 


